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A minha avó e madrinha Sra. Teodora dos Santos Azevedo, conhecida por D.
Pequena1, uma vez contou-me histórias do meu bisavô, que viveu em um
quilombo, interessei-me em saber onde ficava para ir conhecer esse lugar, mas
as informações que ela me passava não me permitia identificar a localização
exata, naquele período eu estava concluindo a graduação em arquitetura e
urbanismo e já me incitava entender mais sobre a segregação sócio-racial
existente no território da cidade de Salvador, o que fora abordado no trabalho
final de curso. Em seguida, a minha avó adoeceu e nos deixou. Esta perda
reacendeu a vontade de conhecer o quilombo dos meus antepassados, porém,
a incerteza sobre a real localização daquele lugar que pairava na memória
prodigiosa da minha senhora, fez-me estudar sobre os quilombos em geral.
Sabendo disso, o meu pai convidou-me a visitar o quilombo onde moravam uns
conhecidos, e assim em 2012 aconteceu o primeiro contato com a comunidade
de Laranjeira.

Para a minha satisfação a cada conversa, a cada visita, a cada novo quilombo
que esta pesquisa me oportunizou conhecer, eu sinto como se estivesse
visitando, conversando ou conhecendo o quilombo dos meus bisavôs.

A todos os meus ancestrais dedico este trabalho e de modo espacial o dedico
aos moradores do Quilombo Laranjeira que me acolheram em suas casas, e
dividiram comigo suas memórias e saberes, tornando possível a construção
dessa dissertação.

1

D. Pequena era a líder de uma casa de reunião da nação Ketu Angola Ijexá, no bairro do
Garcia, conforme pode ser confirmado no livro Mapeamento dos Terreiros de Salvador. Coord.
Jocélio Teles dos Santos, Salvador, CEAO-UFBA,2008. Na página 104.
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Um velho africano
de membros retorcidos
como velhas árvores
e mais acima, na fronte,
a fronte como um papiro
infindável e frágil.
É este o retrato.
Acontece que os velhos caem
entregam suas carcaças ao pó
mas não como o resto dos homens:
ao caírem, consome-se uma biblioteca
em labaredas
e aumenta o deserto.
Os desertos não são só de terra:
podem também trepar pelos homens remanescentes,
como agora que o velho africano fecha os olhos.
Agora que a biblioteca se incendeia.
Rui Tinoco
no Poetas & Trovadores- Dezembro 2010,
https://ladraodetorradas.wordpress.com/2010/11/27/265/
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RESUMO

Esta pesquisa situa-se no âmbito dos estudos urbanos contemporâneos e
elabora uma leitura do Quilombo Laranjeira a partir das relações entre o grupo
social, as políticas públicas e o território. O Quilombo Laranjeira está localizado
na zona rural do município de Igrapiúna, Baixo Sul da Bahia e desde inicio dos
anos 2000, o seu território vem sendo modificado pela implantação de politicas
urbanas. Neste estudo, foi possível vivenciar o território de Laranjeira, dialogar
com seus membros e cadastrar os elementos espaciais, desenvolvendo um
estudo de caso com abordagem qualitativa, que possibilitou a caracterização
do território antes e depois das politicas públicas, denominados neste texto
como territorialidade tradicional e estandartizada, respectivamente. Tal
diferenciação se deu pela observação in loco e pela adoção de categorias de
análise. A superposição das territorialidades identificadas no mesmo território
revela a interação entre os poderes locais tradicionais e os poderes externos,
como o Estado. A presente dissertação torna possível verificar o quanto a
maneira racional e padronizada com que as politicas urbanas vêm sendo
implantadas, ferem os aspectos culturais, étnicos e produtivos locais; e traz à
tona a emergência de implementar politicas urbanas que se adequem às
particularidades dos quilombos brasileiros.

Palavras chave: Quilombo; Territorialidade; Redes técnicas; Políticas Públicas;
Baixo Sul.
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ABSTRACT

This research takes place on the contemporary urban studies to elaborate a
reading of Quilombo Laranjeira from the relations between the social group, the
public politics and the territory. Quilombo de Laranjeira is located in the rural
municipality of Igrapiúna, Baixo Sul da Bahia, and since the early 2000s, its
territory has been modified by the implementation of urban policies. In this
study, it was possible to experience the territory of Laranjeira, dialogue with its
members and register the spatial elements, developing a case study with a
qualitative approach, which enabled the characterization of the territory before
and after the public policies, called as traditional and of standardized
territoriality, respectively. Such a differentiation is made by observation in the
field and the adoption of analytical categories. The superposition of territoriality
identified in the same territory reveals the interaction between traditional local
powers and external powers, such as the state. This work makes it possible to
verify how the rational and standardized way that urban policies have been
implemented, hurt the cultural, ethnic and production sites; and brings out the
emergence of building urban policies that suit the peculiarities of Brazilian
quillombos.

Keywords: Quilombo; territoriality; Technical networks; Public policy; Baixo Sul

11

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA 01 – Esquema metodológico adotado na dissertação.

35

FIGURA 02 – Esquema das categorias geográficas adotadas na 41
pesquisa.
FIGURA 03 – Foto da Curva do mamão, Quilombo Laranjeira

76

FIGURA 04 – Registro Fotográfico do artesão Padi, morador da 80
Comunidade de Sapucaia.
FIGURA 05 – Registro Fotográfico das ferramentas e produtos 81
produzidos pelos artesãos locais da comunidade de Sapucaia
FIGURA 06 – Registro Fotográfico do Instrumento de madeira utilizado 82
para auxiliar no processo de fabricação da esteira
FIGURA 07 – Registro Fotográfico da Esteira de palha de tamanho 82
grande
FIGURA 08 – Registro Fotográfico do Altar de D. Vitalina, moradora da 83
Comunidade Sapucaia
FIGURA 09 – Foto da horta de uma moradora do Quilombo Laranjeira

91

FIGURA 10 – Foto do jardim de uma moradora do Quilombo Laranjeira

91

FIGURA 11 – Esquema da relação habitação e espaços de cultivo e 93
mata na territorialidade tradicional de Laranjeira
FIGURA 12 – Registro Fotográfico das Plantações de Mandioca e suas 95
variantes
FIGURA 13 – Foto do Altar da sala de D.Anja sob o qual estão as 98
ceramicas para os futuros assentamentos de santo.
FIGURA 14 – Esquema dos espaços sagrados na territorialidade 99
tradicional
FIGURA 15 – Vestígio das calhas de madeira que movimentavam a 101
roda d’água da casa de farinha do Quebra jaca.
FIGURA 16 – Foto da roda entalhada por sr Felipe guardada na casa 102
dos seus familiares.
FIGURA 17 – Croqui da antiga casa de farinha de Laranjeira

103

FIGURA 18 – Vestígios da Antiga Casa de Farinha

104

12

FIGURA 19 – Ponto de captação de água de nascente ainda ativo, nas 105
proximidades do riacho Laranjeira.
FIGURA 20 – Mulheres lavando seus pertences em um trecho mais 105
abaixo da represa.
FIGURA 21 – Registro Fotográfico da Antiga represa de pedras

107

FIGURA 22 – Localização do primeiro espaço de alfabetização, 109
residência do chegante Tiinho.
FIGURA 23 – Foto da Primeira escola Idalina no Quilombo Laranjeira

110

FIGURA 24 – Esquema dos percursos entre o grupo e os espaços 112
coletivos
FIGURA 25 – Casas taipa de mão da comunidade.

115

FIGURA 26 – Corte esquemático da casa taipa de mão.

116

FIGURA 27 – Planta Baixa da Casa de taipa de mão.

117

FIGURA 28 – Fotos de detalhes da casa de taipa.

118

FIGURA 29 - Esquema da habitação na territorialidade tradicional

119

FIGURA 30 – ID Quilombola da Comunidade de Laranjeira no Cadastro 156
geral das CRQ da FCP.
FIGURA 31 – Foto de plantação de mandioca no Quilombo Laranjeira

159

FIGURA 32 – Fotos de plantações de seringueiras no Quilombo 160
Laranjeira
FIGURA 33 – Foto de plantação de seringa e milho no Quilombo 160
Laranjeira
FIGURA 34 – Foto de plantação de cacau e cravo no Quilombo 161
Laranjeira
FIGURA 35 – Esquema da relação habitação e espaços de cultivo na 161
territorialidade estandardizada de Laranjeira
FIGURA 36 – Representação fotográfica da igreja Batista, primeiro 163
templo neopentecostal da comunidade
FIGURA 37 – Foto do desenho de Marta, 8 anos

165

FIGURA 38 – Foto do desenho de Raile, 7 anos

165

FIGURA 39 - Esquema dos espaços de culto na territorialidade 166
estandartizada
FIGURA 40 – Foto com vista geral da casa de farinha atual (com 167

13

eletricidade)
FIGURA 41 – Foto dos Equipamentos da casa de farinha atual

167

FIGURA 42 – Foto do forno da casa de farinha atual mostrando os 168
agdás
FIGURA 43 – Foto dos Moradores ralando a mandioca com apoio de 168
motor elétrico
FIGURA 44 – Foto da família reunida no beneficiamento da mandioca

168

FIGURA 45 – Ponto de Perfuração do Sistema de abastecimento de 170
água
FIGURA 46 – Casa de bomba do Sistema de abastecimento de água

170

FIGURA 47 – Foto da dança da zabelinha

173

FIGURA 48 – Foto de D. Domingas vestida para a dança da zabelinha, 173
(destaque para seu equipamento de confeccionar esteiras.)
FIGURA 49 – Foto montagem da fachada frontal da escola Idalina.

174

FIGURA 50 – Foto do campo de futebol na lateral da escola Idalina.

175

FIGURA 51 – Fotos da àrea interna da sscola Idalina.

175

FIGURA 52 – Fotos das crianças em sala de aula, escola Idalina.

175

FIGURA 53 – Fotos da oficina de cultivo ao fundo da escola Idalina.

175

FIGURA 54 – Foto dos adultos participando de atividade na escola.

176

FIGURA 55 – Foto dos Jovens e Crianças participando de atividade na 176
escola.
FIGURA 56 – Foto da Fachada frontal do posto de saúde

178

FIGURA 57 – Foto da Casa do morador Bahia

180

FIGURA 58 – Esquema dos percursos entre o grupo e os espaços 187
coletivos, na territorialidade estandartizada de Laranjeira
FIGURA 59 – Corte esquemático da casa de madeira

190

FIGURA 60 – Planta Baixa da casa de madeira

191

FIGURA 61 – foto das casas de madeira

192

FIGURA 62 – foto das casas de madeira

192

FIGURA 63 – Planta Baixa casa da CAR para Laranjeira.

196

FIGURA 64 – Segunda fileira de casas (somente fundação, pilares e 198
paredes).
FIGURA 65 – Relação entre a primeira e a segunda fileira

199

14

FIGURA 66 – Primeira fileira de casas, inicio da ocupação.

202

FIGURA 67 – Vista interna do anexo do fogão a lenha

203

FIGURA 68 – Execução de anexo à casa para guarda de utensílios 203
diversos
FIGURA 69 – Anexo à casa para apoio no manuseio dos grãos de 204
cacau.
FIGURA 70 – Fachada posterior do posto de saúde com uma horta na 205
área verde disponível
FIGURA 71 – Fachadas das casa da CAR

206

FIGURA 72 – Esquema da habitação na territorialidade estandartizada 207
do Quilombo Laranjeira.
FIGURA 73 – Foto de casa da roça em estado avançado de 225
deterioração
FIGURA 74 – Comparativo dos esquemas da relação habitação e 226
espaços de cultivo nas territorialidades do Quilombo Laranjeira.
FIGURA 75 – Comparativo dos esquemas dos espaços de culto nas 229
territorialidades estudadas no Quilombo Laranjeira.
FIGURA 76 – Comparativo dos esquemas dos percursos entre o grupo 233
e os espaços coletivos nas territorialidades do Quilombo Laranjeira
FIGURA

77

–

Comparativo

dos

esquema

da

habitação

nas 236

territorialidades do Quilombo Laranjeira
FIGURA 78 – moradores mesclando os saberes antigos com os novos 238
na construção das casas.
FIGURA 79 – moradores mesclando os saberes antigos com os novos 239
na construção das casas.
FIGURA 80 – Moradores mesclando os saberes antigos com os novos 240
na construção das casas.
FIGURA

81

–

Comparativo

dos

territorialidades do Quilombo Laranjeira

esquema

da

habitação

nas 241

15

LISTA DE MAPAS

MAPA 01 – Distribuição dos Quilombos no Brasil

51

MAPA 02 – Distribuição das comunidades quilombolas certificadas por 56
território de identidade no Estado da Bahia no ano de 2013
MAPA 03 – Região do Baixo Sul da Bahia, com destaque para o 60
município de Igrapiúna
MAPA 04 – APAs do Baixo Sul com destaque para APA do Pratigi

62

MAPA 05 – Distribuição das Comunidades Quilombolas na Região do 69
Baixo Sul no ano de 2015
MAPA 06 – Localização do Quilombo Laranjeira na região do Baixo Sul

77

MAPA 07 – Comunidades vizinhas ao Quilombo Laranjeira

79

MAPA 08 – Ocupação territorial das primeiras famílias do Quilombo

86

Laranjeira
MAPA 09– Localização espacial das hortas e jardins de flores ao redor 92
das habitações
MAPA 10 – Mapa da Territorialidade Tradicional do Quilombo Laranjeira

120

MAPA 11 – Localização das igrejas protestantes no Quilombo Laranjeira

164

MAPA 12 – Mapa da linha de energia elétrica_Quilombo Laranjeira-BA

181

MAPA 13 – Rodagem de acesso ao Quilombo Laranjeira

184

MAPA 14 – Mapa das áreas vendidas para Chegantes_ Quilombo 186
Laranjeira-BA
MAPA 15 – Disposição dos Equipamentos Coletivos Significativos

188

MAPA 16 – Disposição das casas de madeira_Quilombo Laranjeira-BA

193

Mapa 17 – Disposição das Casas da CAR_Quilombo Laranjeira-BA

200

Mapa 18 –Territorialidade Estandardizada do Quilombo Laranjeira - BA

209

16

LISTA DE QUADROS

QUADRO 01 – Comunidades Remanescentes de Quilombos tituladas no 58
estado da Bahia:
QUADRO 02 – Comunidades remanescentes de quilombos do Baixo Sul 70
em processo de regularização fundiária:
QUADRO 03 – Atuação do PDRS Sul da Bahia no eixo Infraestrutura 152
física e social

17

LISTA DE GRÁFICOS

GRÁFICO 01 – CRQ nos Estados Brasileiros no ano de 2015

53

GRÁFICO 02 – Demonstrativo do PIB 2010 da região de Bahia, Baixo 64
Sul e Igrapiuna.
GRÁFICO 03 – Produção Agrícola do Território do Baixo Sul em 65
quantidade
GRÁFICO 04 – Produção Agrícola do Território do Baixo Sul em valor de 66
produção
GRÁFICO 05 – Evolução do IDH de Igrapiúna em relação a outras

67

regiões com dados do IBGE (2010)
GRÁFICO 06 – Comparativo entre os eixos de atuação do PBQ

136

18

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

SEPPIR – Secretaria de Políticas Públicas para a Igualdade Racial
OIT – Organização Internacional do Trabalho
ONU – Organização das Nações Unidas
UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura
MNU – Movimento Negro Unificado
CF – Constituição Federal
FCP – Fundação Cultural Palmares
CRQ – Comunidades Remanescentes de Quilombo
PBQ – Programa Brasil Quilombola
CAR – Companhia de Ação Regional
GPS – Global Positioning System
SEI – Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
ABA – Associação Brasileira de Antropologia
ADCT – Atos e Disposições Constitucionais Transitórias
INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
CDA – Coordenação de Desenvolvimento Agrário
POSGEO/UFBA – Pós Graduação da Faculdade de Geografia da Universidade
Federal da Bahia
RTID – Relatórios Técnicos de Identificação e Delimitação
EMB – Estatísticas dos Municípios Baianos
AMUBS – Associação dos municípios do Baixo Sul
APA – Áreas de Proteção Ambiental
ONG – Organizações Não Governamentais
CRA – Centro de Recursos Ambientais
SEPLANTEC – Secretaria de Planejamento e Tecnologia
PIB – Produto Interno Bruto
TBS – Território do Baixo Sul
IDH – Índice de Desenvolvimento Humano
EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

19

Pnud – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
Ipea – Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada
Fig. – Figura
D. – Dona
Sr. – Senhor
EJA – Ensino para Jovens e Adultos
PNPCT – Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e
Comunidades Tradicionais
FUNASA – Fundação Nacional de Saúde
MS – Ministério da Saúde
PPA – Plano Plurianual
LPT – Programa Luz para Todos
ESF – Programa Estratégias Saúde Da Família
MEC – Ministério da Educação e Cultura
PRONACAMPO – Programa Nacional de Educação no Campo
PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar
SEPROMI – Secretaria de Promoção da Igualdade Racial
GIQ – Grupo Intersetorial para Quilombos
PDU – Plano Diretor Urbano
CPE – Comissão de Planejamento Econômico
PLANDEB – Plano de Desenvolvimento da Bahia
SEPLAN – Secretaria do Planejamento
SDR – Secretaria de Desenvolvimento Rural
SECTI – Secretaria de Ciência, Tecnologia e inovação
PDRS – Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável
CHESF – Companhia Hidro Elétrica do São Francisco
PCH – Pequenas Centrais Hidrelétricas
Ceplac – Comissão Executiva de Planejamento da Lavoura Cacaueira.
IDES – Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Baixo Sul da Bahia
Cerb – Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia
TB – Teste de Bombeamento
OSC – Organizações da Sociedade Civil

20

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO

22

CAPITULO 2 – CONTEXTUALIZAÇÃO: TERRITÓRIO E QUILOMBOS 37
NO BRASIL, BAHIA E BAIXO SUL
2.1 Conceito de Espaço, Território, Territorialidade
2.2 Quilombo
2.2.1. Conceito de quilombo
2.2.2. Distribuição dos quilombos no Brasil e no estado da Bahia
2.3 Quilombos do Baixo Sul
2.3.1 Breve Histórico de Fixação dos Quilombos do Baixo Sul

37
45
45
50
59
70

CAPITULO 3 – QUILOMBO LARANJEIRA E SEU TERRITORIO

76

3.1 Situando o Quilombo Laranjeira
3.1.1 Laranjeira e as Comunidades Circunvizinhas
3.2 Histórico do Quilombo Laranjeira
3.3 Territorialidade Tradicional do Quilombo Laranjeira
3.3.1. Categorias de Análise
3.3.1.1 Espaços de produção
3.3.1.2 Espaços de cultos
3.3.1.3 Espaços coletivos significativos
I)
Casa de farinha;
II)
Fontes d’agua
III)
Escola.
IV)
Saúde
V)
Dança e festejos
3.3.1.4 Espaços de habitação

76
78
84
88
88
89
96
99
99
104
107
110
111
112

CAPITULO 4 – PROCESSOS DE FOMENTO À URBANIZAÇÃO NOS 123
QUILOMBOS RURAIS
4.1 Conceito de redes técnicas
123
4.2 Entendendo as Políticas Urbanas
128
4.3 Contribuição da Legislação
131
4.4. Contribuição do Estatuto das Cidades
140
4.4.1 Rural e Urbano
142
4.5 Órgãos de planejamento territorial da Bahia
147
4.5.1 Programas de governos para o Baixo Sul
150
CAPITULO 5 - POLÍTICAS URBANAS NO QUILOMBO LARANJEIRA
5.1 Certificação da Comunidade de Laranjeira
5.2 Territorialidade Estandardizada do Quilombo Laranjeira
5.2.1 Categorias de Análise
5.2.1.1 Espaços de produção
5.2.1.2 Espaços de cultos

154
155
158
158
158
162

21

5.2.1.3 Espaços coletivos significativos
I)
Casa de farinha
II)
Fontes d’agua
III)
Escola
IV)
Saúde
V)
Dança e festejos
VI)
Energia Elétrica
VII) Estrada
5.2.1.4 Espaços de habitação
I)
Casas de Madeira
II)
Casas da CAR

166
166
169
171
176
178
178
182
189
189
194

CAPITULO 6 - IMPACTOS DAS POLITICAS URBANAS NO
QUILOMBO LARANJEIRA
6.1 O Processo Participativo nas Políticas Publica
6.2 A identidade territorial e as formas espaciais.
6.2.1. Mesclas culturais no Quilombo Laranjeira
6.3 Impactos das políticas públicas na territorialidade do Quilombo
Laranjeira
6.3.1 Espaços de produção
6.3.2 Espaços de culto
6.3.3 Espaços coletivos significativos
6.3.4 Espaços de habitação

210

CAPITULO 7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

243

REFERÊNCIAS

248

ANEXOS

210
218
221
224
224
227
229
233

22

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO

O presente estudo buscou realizar uma análise das consequências das
intervenções das políticas públicas urbanas na territorialidade da Comunidade
Quilombola Laranjeira.

O Brasil vivenciou durante os séculos XVI a XIX uma relação social de
produção baseada no escravismo de homens e mulheres, ameríndios e
principalmente negros trazidos forçadamente do continente Africano. Essa
estrutura social propiciou a organização de escravos fugitivos em áreas de
difícil acesso, durante todo o período colonial e imperial, formando quilombos.

Os

quilombos

são

grupos

formados

por

homens

e

mulheres

predominantemente, afrodescendentes que escolhem uma porção da terra
para viver fora da opressão do sistema racista dominante, estabelecendo ali
laços de solidariedade, parentesco e praticas sócias produtivas próprias. Com
origens e formações diversificadas essas coletividades de características rurais
estão estabelecidas em campos ou cidades de todo o país (GOMES, 2015;
ARRUTI, 2008).

Atualmente, experiências concretas em comunidades quilombolas desafiam a
ideia de atrelamento da categoria Quilombo, exclusivamente, a este passado
escravocrata. Pois, muitas não se organizaram seguindo as expectativas de
formação dos quilombos típicos: não tiveram sua origem a partir de fugas, não
eram isoladas, nem realizavam práticas culturais que as relacionassem as
antigas tradições étnico-africanas. Tais Quilombos problematizam assim uma
ordem discursiva que restringe a categoria a uma abordagem historiográfica
(ALMEIDA, 2011).

Entretanto, as comunidades negras rurais, estando ou não diretamente
atreladas à fuga de escravos, são frutos do passado escravocrata brasileiro e
passaram por um longo período da história do país invisíveis à grande maioria
da sociedade dominante.
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Atualmente, esses afro-brasileiros ainda sofrem com as heranças da
escravização do negro. Discriminação racial, baixa escolaridades, pouca renda
e precariedade nas condições de moradia, como podem ser visto pelos dados
da SEPPIR – Secretaria de Políticas Públicas para a Igualdade Racial (2013).
Entretanto, desde a década de 80 do século XX, os movimentos sociais e
organizações internacionais (OIT – Organização Internacional do Trabalho,
ONU – Organização das Nações Unidas, UNESCO – Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) tem se esforçado e
conseguido, paulatinamente, a condução desses grupos sociais a condição de
sujeitos legalmente detentores de direitos e finalmente colocados na pauta das
discussões do Estado brasileiro.

A redemocratização do país, que ocorreu na década de 80 do século passado,
fortaleceu os movimentos sociais e possibilitou que estes expressassem e
reivindicassem políticas e soluções para os problemas sociais brasileiros.
Fortalecidos pelas mudanças políticas do período, os movimentos sociais
conseguiram colocar em pauta questões pertinentes a construção de um
Estado de direitos que se expressou em varias frentes, dentre as quais se tem
o Movimento pela Reforma Urbana, o Movimento pela Reforma Agrária, o
Movimento Negro Unificado (MNU) e o Movimento Quilombola, cada um a sua
maneira, contribuiu para a inserção dos quilombos na Carta Magna
Constitucional.

Logo, após permanecer distante da atenção do Estado por aproximadamente
quatro séculos, as comunidade quilombolas passam a ter interlocução com as
instâncias políticas, a partir da promulgação da constituição de 1988, onde o
poder público é incitado a promover a titulação das terras das comunidades
remanescentes de quilombos e, posteriormente através de outras instancias
legais, possibilitar a essas coletividades o acesso a serviços básicos, dentre
eles o de infraestrutura habitacional. Desde então, órgãos dos governos
federal, estadual e municipal, além de concessionárias de serviços públicos,
iniciaram a implementação de políticas urbanas voltadas para a melhoria das
condições de moradia das comunidades remanescentes de quilombos.
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Vale ressaltar que as políticas públicas são aqui entendidas como o “Estado
em ação” (JOBERT & MULLER2, 1987 apud HOLFLING, 2001). O Estado
implantando um projeto de governo, através de programas, de ações voltadas
para setores específicos da sociedade. De acordo com Holfling (2001), dentre
as políticas públicas tem-se as políticas sociais que são usualmente entendidas
como as de educação, saúde, previdência, habitação, saneamento etc.

Os objetivos da política de desenvolvimento urbano, que se encontram
expressa

no

próprio

texto

legal,

consistem

em:

ordenar

o

pleno

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus
habitantes.

A política urbana é compreendida aqui como política pública de recorte social,
de responsabilidade do Estado, mas não pensada somente por seus
organismos, com uma atuação que se estende no município como um todo,
envolvendo a cidade e o campo.

Assim, a Constituição Federal (CF) de 1988 foi o primeiro dispositivo legal que
impulsionou a inserção das Comunidades Quilombolas na pauta das
discussões das políticas públicas brasileiras. O Estatuto da Cidade publicado
em 2001, através do artigo 40 parágrafo 2º, traz a inovação de incorporar o
rural, distritos e povoados, aos planos diretores municipais. A partir de 2003,
um aparato legal e institucional se adensa para regulamentar os artigos
constitucionais referentes aos remanescentes de quilombos e para garantir aos
quilombolas, dentre outros direitos, o acesso à infraestrutura e moradia digna.
Esse cenário tem contribuído para a intensa atuação estatal nos territórios
quilombolas na primeira década do século XXI.
Adotou-se o conceito de territorialidade que entende como “o esforço coletivo
de um grupo social para ocupar, usar, controlar e se identificar com uma

2

JOBERT, Bruno, MULLER, Pierre. L’Etat en Action, Politiques Publiques et Corporatismes,
Paris, Presses Universitaires de France, 1987.
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parcela especifica de seu ambiente biofísico, convertendo-a assim em seu
território”. Nesse sentido o território seria “um produto histórico de processos
sociais e políticos” (LITTLE, 2002, p. 03).

A partir desses conceitos sobre território foi iniciada uma investida para
reconhecer os aspectos simbólicos e indenitários que configuravam o território
da

Comunidade

Quilombola

Laranjeira.

Nesta

pesquisa

buscou-se

o

entendimento da forma com se estrutura a identidade territorial dos
Quilombolas de Laranjeira.

Laranjeira localiza-se na região denominada Baixo Sul, do Estado da Bahia, na
zona rural do município de Igrapiúna. Possui uma população estimada de 280
habitantes, distribuída em um território de aproximadamente 500 hectares. É
formada majoritariamente por afro-brasileiros, que se assentaram ali há pelo
menos 130 anos, ocupando áreas devolutas nos interstícios das cercas dos
fazendeiros da região de Camamu. A comunidade tradicionalmente vivia da
agricultura de subsistência e a comercialização da farinha de mandioca nas
feiras próximas, utilizando técnicas próprias de produção, moradia e lazer.

No caso especifico do Quilombo Laranjeira há uma relação entre o contexto
histórico que paira na sociedade brasileira e as escolhas do grupo, os quais
buscando maneiras de sobreviver e garantir o livre sustento de suas famílias
vem se adaptando as brechas de liberdade ofertadas pela sociedade. Desse
modo, o quilombo em estudo, pela sua característica histórica de estabelecer
contatos comerciais com os municípios de Igrapiúna e Camamu, foi no ano de
2006, certificada pela Fundação Cultural Palmares (FCP) como sendo uma
Comunidade Remanescente de Quilombo (CRQ). Essa certificação favoreceu a
comunidade a ser contemplada com inúmeras intervenções das políticas
públicas para as áreas de educação, saúde, redes técnicas e mais
recentemente novas habitações. Estes elementos geográficos ao serem
projetados e implementados impactam no território da comunidade.
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Mesmo com as modificações territoriais identificadas, o Quilombo Laranjeira
fornece elementos para complexificar ainda mais a discussão, pois já se pode
perceber naquela comunidade a adaptação entre as técnicas e lugares
tradicionais e as técnicas e lugares novos. Nessa mescla, outras apropriações
territoriais estão surgindo e indicando uma recriação territorial própria do
habitante local, (re)arranjos territoriais com componentes novos e antigos,
usados estrategicamente de acordo com o momento vivido. Desta forma, o
quilombo cumpre o seu papel de resistência, de se manter vivo perante as
investidas da sociedade dominante.

As relações entre os membros do território de Laranjeira se enquadram na
perspectiva das redes territorializante de Haesbaert (2002), são afetivas e
solidárias, baseadas nos elos familiares e culturais. Porém, entusiasmados
com a possibilidade de melhoria nas condições de vida e moradia essa
comunidade abraça as oportunidades de receber as políticas urbanas e outras
mais que vierem. Usufruindo para isso do papel estratégico que as relações
culturais podem adquirir para a reprodução e recriação do grupo, tornando-se
cada vez mais uma coletividade organizada e vinculada aos seus espaços de
referência e culturas, a fim de se adequar as circunstancias políticas do
momento histórico. Esse processo é compreendido através do conceito
elaborado por Oliveira (1998), denominado processo de territorialização.

Essa territorialização dos Quilombolas de Laranjeira está possibilitando as
recriações territoriais em que as técnicas e lugares tradicionais (com
características

predominantemente

rurais)

estão

convivendo

e

se

amalgamando as novas técnicas e lugares novos (mais urbanos). Nesse
cenário os arquitetos e urbanistas são conclamados a refletir sobre o caso da
comunidade remanescente de Quilombos Laranjeira, atentar para as
particularidades e especificidades dos territórios quilombolas, com suas
dinâmicas territoriais próprias, recheadas de espaços simbólicos e itinerários, e
assim, encontrar maneiras de colaborar de modo real e efetivo com as políticas
de inclusão das populações quilombolas como sujeitos de direitos.
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A escolha dessa comunidade como objeto de estudo, ocorreu devido a um
contato prévio dessa pesquisadora com moradores locais. Ao adentrar pela
primeira vez à comunidade, deparou-se com uma realidade quilombola rural
permeada pelas redes técnicas comuns a realidade urbana. Aquele cenário
instigou a curiosidade no sentido de descobrir quais as interferências daquelas
políticas públicas na territorialidade do grupo.

O presente trabalho tem caráter interdisciplinar uma vez que visa demonstrar a
interação entre o poder estatal e o grupo social sobre o território, identificando
as interferências que os programas de urbanização exercem sobre a
territorialidade dessa comunidade quilombola de tradições rurais. Fazendo um
enlace do urbanismo, com a geografia, arquitetura e as ciências sociais.

Embora exista uma quantidade crescente de estudos sobre os quilombos no
Brasil, sobretudo na área das ciências sociais e da geografia, esta pesquisa
contribui para ampliar conhecimento sobre as comunidades quilombolas da
região do Baixo sul da Bahia, oferecendo uma perspectiva do arquiteto
urbanista sobre esses territórios étnicos. Este tipo de posicionamento ainda foi
pouco explorado pelos trabalhos acadêmicos, sendo identificadas poucas
publicações com ênfase na análise das recentes políticas públicas de
infraestrutura sobre territórios quilombolas.

É possível citar os trabalhos de Barreto (2006) e Echeverry (2014). Estes,
dentre as pesquisas identificadas, seriam os que mais se aproximam da
presente dissertação, entretanto, vislumbra-se aqui um novo objeto de estudo,
assim como um enfoque maior nas relações territoriais.

Como já mencionado, nos últimos anos, o Estado brasileiro vem intensificando
suas ações nas comunidades quilombolas. Antes mesmo de conceder-lhes a
posse da terra ele vem interferindo direta e indiretamente nos territórios. O
presente trabalho visa oferecer uma contribuição para reflexões e discussões
sobre qual a melhor maneira de atuar nessas territorialidades de características
peculiares. Trazendo a tona questões relevantes e atuais que envolvem os
processos de urbanização em quilombos rurais. Portanto, a intenção e objetivo
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da pesquisa é analisar quais os impactos das políticas urbanas na
territorialidade do quilombo Laranjeira.

As disciplinas da antropologia, sociologia, geografia e história, já vêm
desenvolvendo estudos sobre as comunidades quilombolas brasileiras desde
meados do século XX. A recente conjuntura politica, tem impulsionado as
disciplinas da arquitetura e urbanismo, a participar da construção de saberes
sobre

essas

comunidades,

colaborando

com

as

demais

disciplinas

preocupadas com a realidade e preservação dos territórios étnicos do Brasil e
permitindo desse modo, novos olhares sobre eventos em curso em nossa
sociedade Desta forma, a presente pesquisa tem relevância, pois contribui para
a discussão sobre como estão ocorrendo as políticas públicas nos territórios
quilombolas, oferecendo material empírico e recursos teóricos para o
amadurecimento do tema.

Diante de todo o exposto, o objetivo geral do trabalho foi o de analisar os
impactos das políticas urbanas na territorialidade do quilombo Laranjeira. Para
o alcance deste objetivo, o presente trabalho também teve como Objetivos
específicos:

a) Identificar através de um resgate memorial a historia do Quilombo Laranjeira;
b) Identificar as políticas urbanas que interferem no espaço físico do Quilombo
Laranjeira.
c) Mapear os espaços coletivos, de produção, habitação, culto e sociabilidade
antes e depois da chegada das políticas públicas.
d) Comparar criticamente as territoralidades antes e depois das políticas públicas.

Através de um Estudo de Caso buscou-se definir alguns métodos de coleta de
dados que serão descritos a seguir. Para identificar as políticas urbanas que
foram implementadas em Laranjeira foi realizada primeiro uma revisão
bibliográfica das leis que envolvem as comunidades quilombolas brasileiras,
através de pesquisas nos sites dos Ministérios da Cultura, do Desenvolvimento
Social, da Fundação Cultural Palmares e da Secretaria de Políticas Públicas
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para a Igualdade Racial, depois foi realizado um estudo do Programa Brasil
Quilombola (PBQ).

Posteriormente realizou-se uma revisão bibliográfica a respeito dos territórios
quilombolas, para compreender suas características e estruturas. Dessa forma
a pesquisa empírica foi entrelaçada por uma revisão de literatura dentro do
campo da história, da geografia, antropologia, sociologia, arquitetura e
urbanismo.

Estes passos foram seguidos da realização das visitas de campo. A partir das
contribuições de Ramos e Koga (2011), operacionalizou-se a presente
pesquisa da seguinte forma:
a) Entrevistas semiestruturadas com moradores líderes da comunidade para
apreender sua trajetória de vida naquela comunidade e coletar a narrativa
destes sobre a chegada das políticas públicas;
b) Pesquisar junto ao órgão público responsável, no caso a Companhia de Ação
Regional (CAR), o projeto habitacional implantado no Quilombo Laranjeira;
c) Croquis dos elementos materiais do território;
d) Entrevistas semiestruturada com moradores da comunidade para apreender
sua trajetória de vida, bem como, os elementos importantes do território que se
alteraram ou não com as chegadas das políticas públicas;
e) Visitas guiadas observando os comportamentos, percursos e usos cotidianos;
f)

Registro dos elementos através de trenas, máquinas fotográficas e Global
Positioning System (GPS);

g) Elaboração de cartografias, apoiadas nas histórias e dados cadastrais
levantados.

Não obstante, essas etapas foram realizadas espaçadamente, por que era
frequente a necessidade de afastamento do objeto empírico para a
compreensão de conceitos que expliquem aquela realidade dentro do contexto
da sociedade dominante e da história do país.

As visitas foram realizadas desde 2012 a 2015 em intervalos de mais ou menos
três meses com estadia no local por três a quatros dias. Houve a busca
constante de estabelecer uma relação de proximidade e empatia com o grupo,
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ao tempo em que buscou-se coletar dados sobre sua história e lugares
significativos, através de conversas e visitas guiadas por moradores locais.

É válido ressaltar que no Brasil, o recente interesse estatal para atuar em áreas
habitadas por comunidades tradicionais reforçou a mobilização da comunidade
acadêmica para os estudos e análises empíricas sobre esses grupos sociais, a
fim de subsidiar teoricamente a pratica das políticas públicas.

Deste modo, vale salientar que ao investigar a Comunidade Laranjeira, fez-se
necessário promover uma comunicação entre diversas ciências para melhor
compreender o objeto supracitado. Porém, é reconhecido o fato de que não era
intenção dessa pesquisa elaborar a etnografia do lugar, e sim, realizar uma
análise da lógica urbana adentrando uma territorialidade de quilombo rural. Por
se tratar de um território quilombola, com todas as especificidades de um grupo
étnico, fez-se necessário utilizar orientações antropológicas, desenvolvidas,
sobretudo para investigar povos tradicionais, descrevendo as situações,
coletando a fala dos sujeitos, observando aos detalhes e posicionamento dos
objetos. No entanto, é importante lembrar que este é um trabalho no âmbito da
pesquisa sobre processos urbanos contemporâneos, elaborado por uma
arquiteta e urbanista, que estava mais atenta às questões relacionadas aos
usos, fixos e fluxos do território, sem perder de vista a maneira imperiosa com
que as relações sociais envolvem todos os aspectos, materiais e imateriais, do
espaço do grupo.

Assim, houve necessidade de abordar elementos territoriais que expressassem
determinadas características do território analisado por compreender que esses
distintos campos disciplinares (urbanismo, arquitetura, geografia, antropologia
e sociologia) no caso da compreensão da territorialidade de grupos étnicos,
são partes da mesma totalidade de apreensão. Numa tentativa de integrar a
perspectiva territorial e social enquanto interfaces da dinâmica do quilombo.

Ramos e Koga (2011) produziram um artigo inspirador que busca discutir a
aplicabilidade das técnicas da trajetória de vida e História de vida na análise
urbana, como uma estratégia capaz de integrar os campos urbano e social,
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numa análise relacional dos territórios e assim oferecer ferramentas para uma
gestão pública mais conectada com a realidade sócio territorial.

A proposta dos autores Ramos e Koga (2011) é que considerando a
ambiguidade metodológica vivida pelo urbanismo, apontada por Argan 3 (1992),
faz-se necessário constituir uma linha de base da análise urbanística imbricada
com o campo social, o que eles denominam de análise sociourbanistica. Para
isso sugerem o uso da técnica etnológica da “análise de trajetórias” e “história
de vida”, aplicada ao urbanismo, onde esses métodos seriam adaptados para
dar ênfase à dimensão espacial, característica da referida disciplina.

Seguindo, portanto, essa linha de pensamento, optou-se nesta pesquisa por
uma análise sociourbanistica, adaptada para uma realidade de quilombo rural,
onde o território, entendido na sua dimensão relacional, espaço-relações
sociais e dimensão indenitária, étnico-histórica, é o próprio objeto de estudo.

Além disso, sendo o objeto de estudo um agrupamento rural ligado a uma
historiografia regional pouco conhecida, inicialmente, buscou-se situar o grupo
no contexto da região, traçando um retrospectivo histórico, dentro das
informações alcançadas. A utilização da abordagem histórica, possibilitou outra
dimensão que explica aspectos da realidade observada e cuja ausência
comprometeria as interpretações espaciais.

Vale notar que, quando se tratou de esboçar o desenvolvimento do município a
que este grupo pertence, a obtenção de dados, fatos e índices relativos ao
passado imediato ocorreu com certa facilidade através de órgãos como SEI –
Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia e IBGE –
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, entretanto, a tentativa de
reconstituir, ainda que esquematicamente, as condições de vida do negro na
região, foi mais difícil. Pois, “a História se ocupa do que ficou documentado, e a
3

ARGAN em seu texto diz que o urbanismo é a disciplina responsável por propor soluções
para as situações espaciais reconhecidas como insatisfatórias. Para tanto, o urbanismo precisa
equacionar a interação entre arte e ciência, cultura e poder, técnica e social. Por essa atuação
mediadora entre elementos conflitantes é que o autor diz haver uma ambiguidade metodológica
na atuação urbanística.

32

documentação se refere geralmente a vida das camadas dominantes”
(CANDIDO, 2010, p. 22). Diante disso, foram adotados os seguintes recursos
para o retrospecto histórico do lugar: a) buscar teses e dissertações de história
que já tenham trabalhado sobre o período escravocrata naquela região da
Bahia. b) conversar com os moradores mais idosos do quilombo sobre como
eram os tempos antigos. Essa combinação possibilitou a obtenção de
informações para traçar um possível percurso histórico.

A memória, pela sua preponderância no modo de vida das pessoas, é utilizada
nessa pesquisa como um instrumento de trabalho válido para a compreensão
do território, nessa perspectiva, lembramo-nos da afirmativa de Le Goff (1990),
quando discorre sobre o valor da memória, quando diz que:
A memória é um elemento essencial do que se costuma chamar de
identidade, individual ou coletiva [...] é onde cresce a história, que,
por sua vez, a alimenta, procura salvar o passado para servir o
presente e o futuro. Devemos trabalhar de forma que a memória
coletiva sirva para a libertação e não para a servidão dos homens.
(LE GOFF, 1990, p 410 - 411).

O resgate memorial é, portanto, preponderante para traçar as formas de
apreensão do território antes das políticas públicas serem implantadas,
reconhecendo os elementos simbólicos e materiais deste grupo, e assim,
analisar as alterações que estão ocorrendo no presente.

Anjos (2006) sinaliza a contribuição que o próprio território oferece para a
manutenção da memória coletiva, pois a terra vai além da dimensão física,
“mas antes de tudo é um espaço comum, ancestral, de todos que têm o
registro da história, da experiência pessoal e coletiva do seu povo, enfim, uma
instância do trabalho concreto e das vivencias do passado e do presente”
(ANJOS, 2006, p. 49).

Vale atentar, também, que para tecer a análise dos impactos, inicialmente foi
necessário conhecer mais a respeito da história local, quando as fontes orais
foram fundamentais, pois disponibilizaram suas memórias nas conversas
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guiadas por roteiros de entrevistas para captar o processo de inserção das
políticas públicas.

Conforme Souza (1995), os territórios existem e podem ser construídos e
descontruídos em várias escalas, sejam elas espaciais ou temporais. A partir
desse entendimento, decidiu-se adotar a escala temporal considerando os
momentos: antes e depois das políticas públicas urbanas. Vale lembrar que
esses dois momentos são válidos para o tempo desta pesquisa, uma vez que
as políticas públicas para comunidades quilombolas continuam ocorrendo e
certamente o Quilombo Laranjeira receberá outros elementos.

Por fim, durante o levantamento dos dados para a análise sociourbana do
território, ficou evidente a possibilidade de uma análise comparativa das
territorialidades encontradas antes e depois das intervenções urbanas já
realizadas. Nesse momento, adotou-se a estratégia de comparação das
territorialidades por categorias de análise. A formulação dessas categorias
exigiu o estudo de outros autores que já trabalharam com a especificidade dos
territórios étnicos, a exemplo Renshaw & Wray4 (2004) pesquisadores
colombianos que abordam as temáticas indígenas e adotam indicadores que se
encaixaram no ponto de vista desta pesquisadora.

Renshaw & Wray (2004) propõem que as análises dos povos e comunidades
tradicionais ocorram a partir de indicadores referenciais, divididos em sete
campos temáticos:
a) Terra, territórios e recursos naturais;
b) Nutrição, saúde e saneamento;
c) Economia,
4

O antropólogo Jose Mauricio Arruti (2000) aborda o processo de reconhecimento de direitos
territoriais de comunidades negras rurais na Colômbia e no Brasil. Enfocando aspectos como:
as condições sócio-políticas que possibilitaram novações frente a um ordenamento jurídico
largamente omisso com relação à existência e situação vivida por suas populações
afrodescendentes nos dois países e, segundo, na estreita interação, encontrada tanto no Brasil
como na Colombia, entre as comunidades negras e indígenas que repercute nos seus
processos de mobilização política e conquista de direitos territoriais. Dentre outros
ensinamentos, o texto de Arruti (2000), contribui para perceber que apesar das particularidades
de cada nacionalidade o contato com os autores colombianos Renshaw e Wray é possível.
Pois a problemática vivenciada pelas comunidades negras rurais nos respectivos países tem
similitudes que possibilitam uma aproximação teórico-metodológica.
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d) Moradias, Edifícios públicos e Bens de consumo;
e) Educação escolar;
f) Identidade e Cultura; e
g) Autonomia, Acesso a justiça e Participação política.

Cada um desses devem ser analisados a partir de três eixos: acesso ou
carência; segurança ou vulnerabilidade; e Capacidade de gestão.

Vale ressaltar que os autores colombianos propuseram os quadros de analise
como uma referência para que os estudos sobre povos e comunidades
tradicionais se tornassem mais adequados, apropriados e sensíveis às
especificidades desses grupos humanos. Sendo assim, as categorias de
analise devem ainda ser aprimoradas para se adequar as particularidades de
cada realidade e para a prioridade de cada estudo.

Na presente pesquisa, decidiu-se adotar as categorias de analise do campo
temático IV – Moradias, Edifícios públicos e Bens de consumo. Considerando
que neste campo encontram-se elementos uteis para o reconhecimento dos
impactos das políticas públicas habitacionais na territorialidade de laranjeira,
dando ênfase aqueles que têm um rebatimento físico no território.

A partir da leitura de Renshaw & Wray (2004) tornou-se mais clara a adoção de
categorias de analise que pudessem dar conta do objeto e do problema da
pesquisa e que tangenciam as especificidades territoriais do quilombo.
I) Espaços de produção,
II) Espaços de culto,
III) Edifícios Coletivos,
IV) Habitação,

Contudo, após a coleta de dados, notou-se a necessidade de apresentar outra
categoria, espaços de sociabilidade, a qual faz um enlace com as demais. Por
essa razão, ela não será encontrada descrita em separado, mas sim dentro de
cada uma das outras categorias de analise.
V) Espaços de Sociabilidade.
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Nas categorias de analise escolhidas houve uma tentativa de avalia-las
segundo critérios espaço físicos, do como se especializa; culturais, do como é
apropriado pela população; e étnicos, do como influencia o elo entre os
moradores, as relações de poder. A partir de então, foi possível prospectar os
conteúdos das formas estudadas, para enfim analisar os impactos delas nas
duas territorialidades encontradas no mesmo território quilombola.
Vale ressaltar que, na realidade os elementos que compõe essas categorias de
analise são encontrados amalgamadas pelas relações sociais que conformam
o território do quilombo. A fim de alcançar o objetivo geral da pesquisa dentro
do tempo oferecido pelo curso do mestrado, foi feita a opção pela separação
dos elementos territoriais em categorias, o que possibilitou uma analise
comparativa do território, antes e depois das políticas publica.
A seguir tem-se um resumo esquemático da metodologia adotada para a
realização da pesquisa (Vide Fig. 01).

TERRITORIO

GRUPO ÉTNICO

POLITICAS PUBLICAS

HIPÓTESE

FIGURA 01 – Esquema metodológico adotado na dissertação.

DADOS TERRITORIAIS (cadastro territorial e Fonte Oral)

DADOS SOCIAIS (Fonte Oral)



ESPAÇOS DE PRODUÇÃO,



HABITAÇÃO,



EDIFÍCIOS COLETIVOS,



ESPAÇOS DE CULTO,



ESPAÇOS DE SOCIABILIDADE



DISPOSIÇÃO ESPACIAL



RELAÇÕES DE PODER



RELAÇÕES DE VIZINHANÇA



PERCURSOS

CATEGORIAS DE ANÁLISE
DA TERRITORIALIDADE

MÉTODO
(ANÁLISE
SOCIOURBANA)

A POLITICA URBANA IMPACTA NA TERRITORIALIDADE DO QUILOMBO LARANJEIRA

MAPEAMENTO DA TERRITORIALIDADE

FONTE: Elaborado pela autora (Delânia Azevedo), 2015.

Como estratégia de apresentação da temática, o trabalho foi estruturado em
cinco capítulos, da seguinte forma:
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Capitulo 1, será abordado o conceito de quilombo e território, bem como a
realidade quilombola no Brasil enfatizando a história desses grupos na região
do Baixo Sul da Bahia.
Capitulo 2, apresenta o objeto de estudo e seu entorno imediato, com os
aspectos que compõe seu território na perspectiva dos tempos antigos
(anteriores ao ano 2003) e que conformam a territorialidade tradicional do
Quilombo Laranjeira.
Capitulo 3, são tratados os processos de fomento a urbanização dos
quilombos, destacando-se a contribuição dos dispositivos legais e institucionais
que dão suporte às políticas públicas urbanas nos quilombos e tratando os
conceitos de redes técnicas.

Capitulo 4, se dedica a compreensão das ocorrências territoriais recentes
vinculadas a implantação de redes técnicas no Quilombo Laranjeira através de
políticas públicas urbanas, apresentando a territorialidade estandardizada do
Quilombo Laranjeira.

Capitulo 5, Discute comparativamente as territorialidades encontradas e os
impactos que as políticas urbanas causaram na territorialidade do quilombo
Laranjeira.
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CAPITULO 2 – CONTEXTUALIZAÇÃO: TERRITÓRIO E QUILOMBOS NO
BRASIL, BAHIA E BAIXO SUL

Neste primeiro capitulo será apresentados os conceitos de território e de
quilombo adotados, para então, situar os quilombos na Bahia e Baixo Sul. Em
seguida, será feito um relato das características da região onde se situa a
comunidade estudada.

2.1 Conceito de Espaço, Território, Territorialidade
Na contemporaneidade as ciências sociais reconhecem o espaço como
elemento importante na construção de conceitos acerca de uma dada realidade
humana. Alguns pensadores influenciaram decisivamente nas atualizações do
conceito de espaço/espacialidade dentre eles, Henri Lefebvre (2006). A
contribuição desse intelectual tem permitido releituras sobre os conceitos de
espaço nos mais variados campos disciplinares.

Para Lefebvre (2006) o espaço e o ser estão intimamente relacionados, pois o
ser humano ao nascer ocupa no espaço, físico e metafórico, um lugar. Ou seja,
todo organismo vivo é um espaço antes mesmo de se tornar um ser social ou
um indivíduo, e tem um espaço, a partir do qual ele produz e reproduz. O
Espaço é o desdobramento da vida em condições materiais determinadas, não
pode ser considerado, portanto, um produto físico acabado. Ele (o espaço) se
constitui como uma produção constante que serve, ao mesmo tempo, de
instrumento e de meio para a existência humana.

Na realidade, o espaço social incorpora: a) a estrutura física (geográfica e
territorial); b) as ações sociais e culturais; c) as ações dos sujeitos (individuais
ou coletivos) interagindo consigo, com os demais seres vivos e com o meio
(LEFEBVRE, 2001). A interação entre o espaço e o homem social possibilita a
percepção das interações entre o corpo físico, psíquico, cultural, social,
econômico e o seu meio ambiente. O homem a depender do grupo e do tempo
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a que está submetido teria tendências específicas a perceber, representar e
conceber as formas espaciais e organizar seus espaços existenciais (ELHAJJI,
2002).
Sendo o espaço ordenado para e pelo homem – e este um ser social – pode
ser concebido como produto e produtor das relações sociais. Segundo
Lefebvre (2006), existe uma racionalidade na produção do espaço que impõe
uma ordem temporal e espacial envolvendo elementos materiais e imateriais. A
produção do espaço social combina a realidade com o ideal, trata-se de um
espaço prático, simbólico e imaginário que simultaneamente provoca ordem e
desordem.

Nesse sentido Lefebvre (2006) esclarece que,
O espaço não pode mais ser concebido como passivo, vazio, ou
então, como os “produtos”, não tendo outro sentido senão o de ser
trocado, o de ser consumido, o de desaparecer. Enquanto produto,
por interação ou retroação, o espaço intervém na própria produção:
organização do trabalho produtivo, transportes, fluxos de matériasprimas e de energias, redes de repartição de produtos. À sua maneira
produtivo e produtor, o espaço (mal ou bem organizado) entra nas
relações de produção e nas forças produtivas. Seu conceito não
pode, portanto, ser isolado e permanecer estático. Ele se dialetiza:
produto-produtor, suporte de relações econômicas e sociais.
(LEFEBVRE, 2006; p. 05)

Lefebvre (2006) chama atenção ainda para três momentos na produção social
do espaço: a) espaço vivido, a prática social que é o cotidiano; b) espaço
concebido, as representações do espaço que envolve o trabalho dos cientistas,
a exemplo dos planejadores, urbanistas, tecnocratas, os sistemas de
engenharia; e c) espaço percebido, os espaços representacionais que se
constitui dos símbolos e das imagens. Esta tríade compõe uma só totalidade
inseparável e evidencia que o estudo de um espaço deve tratar da
sobreposição de aspectos específicos da rotina cotidiana, da história e das
percepções obtidas pelos intelectuais e pelas instituições.

Portanto, entende-se aqui espaço e espacialidade como conceitos que se
referem a produtos das inter-relações sociais. O homem usa o espaço para
viver de acordo com as condições naturais e históricas específicas e ao mesmo
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tempo esse espaço o compõe e o identifica. Uma simbiose constante que
embasa a identidade homem-meio. Nesse processo de produção ou
reprodução do espaço social e suas espacialidades o tempo é um aspecto
preponderante, pois a prática social que produz o espaço é antes vivida do que
conceituada. “O passado deixa suas marcas no espaço, mas o espaço é
presente com sua totalidade atual” (LEFEBVRE, 2006, p. 94).

Este entendimento de espaço está associado à noção de território. De acordo
com Ramos (2007), a medida que os espaços são processados ao longo do
tempo no seio de uma comunidade transforma-se em um território, impregnado
de elementos culturais, definidos por identidades e simbolismos, gerando um
conjunto dinâmico de práticas que se processam continuamente.

Observa-se que pela contínua acumulação de experiências, o território tanto
demarca uma relação interativa com as pessoas, como também, projeta essas
relações como informações e significações nos espaços de domínio, passando
assim para as gerações futuras.

As características que configuram um determinado território constituem as suas
territorialidades.

Para

Ramos

(2007),

nos

territórios

de

maioria

afrodescendente, a especificidade da comunidade é demarcada pela sucessão
de significações resultantes da construção de singularidades socioculturais de
matriz africana. Pode-se observar nesses territórios atitudes e ordenamentos
que remetem a uma herança africana como na disposição das habitações e a
mescla de usos dos ambientes. As peculiaridades econômicas políticas de
ordem excludente da sociedade brasileira são fruto do racismo étnico
historicamente adotado no país.

Dentre os territórios negros brasileiros estão os territórios quilombolas. Para o
geógrafo Rafael Sanzio dos Anjos, os territórios quilombolas tem uma
importância simbólico-material, “é uma condição essencial porque define o
grupo humano que o ocupa e justifica sua localização em determinado espaço”.
(ANJOS, 2006, p.49). Trata-se, portanto, de um elemento de interseção da
dimensão material e da dimensão simbólica do grupo.
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Teixeira (2008) confirma essa abordagem, na medida em que afirma que, o
território passou a ser percebido não mais unicamente enquanto área
controlada para usufruto dos recursos naturais, mas como conjunto de
referências espaciais indissociáveis na criação e recriação de mitos e símbolos
de um grupo, respondendo inclusive pela própria definição deste enquanto tal.

Nesse viés, o Geógrafo francês Jöel Bonnemaison (2002), apresentou
contribuições valiosas quanto ao conceito de território interligado às relações
sociais que nele se estabelecem. Para este autor, os grupos étnicos possuem
um enlace forte entre a construção identitária do grupo e a organização
territorial. O sentido que é dado aos espaços por aquelas pessoas os
transformará em lugares e estes conectados conformarão o território.
[...] um território é, sobretudo um conjunto de lugares hierarquizados,
conectados a uma rede de itinerários. [...] No interior desse espaçoterritório, os grupos... vivem certa relação entre o enraizamento e as
viagens. [...] A territorialidade se situa na junção dessas duas
atitudes; ela engloba simultaneamente aquilo que é fixação e aquilo
que é mobilidade – dito de outra maneira, os itinerários e os lugares
[...] (BONNEMAISON, 2002, p. 96-97).

A dinâmica territorial ou a territorialidade seriam os modos de apreensão do
território. A territorialidade é a maneira de se movimentar, de se fixar, de
trabalhar, de se divertir, de habitar, de comer, de sentir, de perceber os
elementos naturais ou criados, de conectar e usufruir dos lugares.
Segundo Bonnemaison (2002), em seu texto “Viagem em torno do território”,
existem diferenças conceituais entre as categorias geográficas, espaço,
território, lugar e territorialidade, porém, a análise das vivencias dos grupos
sociais revela como essas categorias são na pratica inter-relacionadas.

Sintetizando o entendimento dessas categorias geográficas adotadas na
presente dissertação foi elaborado o esquema apresentado na Figura 025.

5

Esta síntese teve como base o texto de Teixeira (2008), porém ali ele expõe um entendimento
diferente de territorialidade.
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FIGURA 02 – Esquema das categorias geográficas adotadas na pesquisa.
ESPAÇO

Vivido por

Consolida

GRUPO SOCIAL

TERRITÓRIO

Apropriação

TERRITORIALIDADE

FONTE: Elaborado pela autora (Delânia Azevedo), 2015

Os conceitos do intelectual e geógrafo Milton Santos (2001) complementam
essa ideia de território e territorialidade:
O território não é apenas o resultado da superposição de um conjunto
de sistemas naturais e um conjunto de sistemas de coisas criadas
pelo homem. O território é o chão e mais a população, isto é, uma
identidade, o fato e o sentimento de pertencer àquilo que nos
pertence. O território é a base do trabalho, da residência, das trocas
materiais e espirituais e da vida, sobre os quais ele influi. Quando se
fala em território deve-se, pois, de logo, entender que se está falando
em território usado, utilizado por uma dada população. Um faz o
outro, à maneira da célebre frase de Churchill: primeiro fazemos
nossas casas, depois elas nos fazem ideia de tribo, povo, nação e,
depois, de Estado nacional decorre dessa relação tornada profunda
(SANTOS, 2001, p. 96).

Na transcrição acima, Santos (2001) relaciona a noção de territórios à
identidade. Esse aspecto merece destaque, especialmente quando se quer
referir ao território de grupos étnicos, no caso os quilombos, pois, os indivíduos
desenvolvem uma relação de pertencimento com a terra, uma identificação
com os espaços, e dessa interação, nota-se a configuração de uma memória
espacial que é também estruturadora de uma subjetividade coletiva importante
para a coesão dos indivíduos.
Segundo Caldo (1996, apud POLLICE, 2010, p.285 )6, a identidade territorial
seria uma “relação identitária que liga uma determinada comunidade ao seu
espaço vivido”

6

CALDO C., Geografia Humana, Palermo, Palumbo, 1996
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Assim, a(s) identidade(s) está sempre em processo (em construção), ao longo
dos discursos e práticas ficando sujeita(s) a historização. A apropriação do
espaço implicará numa série de relações que serão estabelecidas entre os
sujeitos e esse território, conferindo não só uma identidade social, mas,
sobretudo uma identidade territorial. Território de vida e de trabalho moldado a
partir das territorialidades, das identidades (HAESBAERT, 2001).

Na perspectiva da identidade territorial entende-se que:
(...) toda identidade territorial é uma identidade social definida
fundamentalmente através do território, ou seja, dentro de uma
relação de apropriação que se dá tanto no campo das ideias quanto
no da realidade concreta, o espaço geográfico constituindo assim
parte fundamental dos processos de identificação social (...)
(HAESBAERT, 1999, p. 172)

Assim, trata-se de uma identidade em que um dos aspectos fundamentais para
sua estruturação está na alusão ou referência a um território, tanto no sentido
simbólico quanto concreto.

Existe uma estreita relação entre o território e os processos de construção
identitária. Se toda identidade territorial é uma identidade social, o inverso pode
não ocorrer. A identidade territorial toma como referencial obrigatório o
território, uma fração mais restrita do espaço, podendo “(...) afirmar que não há
território sem algum tipo de identificação e valoração simbólica (positiva ou
negativa) do espaço pelos habitantes” (HAESBAERT, 1999, p. 172).
Por outro lado, mesmo as identidades estando “localizadas no tempo e no
espaço simbólicos”, isso não significa que “todas as identidades sejam
identidades territoriais” (HASBAERT, 1999, p. 179). O fato de o território ser
compreendido como um elemento de grande importância para a manutenção e
continuidade dos grupos quilombolas, não significa que é o único elemento que
o define. Os critérios de constituição e formação histórica da coletividade, estão
mais atrelados à ideia de “associação solidária em relação à experiência intra e
intergrupos” (LEITE, 2000, p 344). Ou seja, caso o grupo se desligue do
território,

aspectos

culturais

podem

mantê-los

enquanto

comunidade.
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Entretanto, a junção dos aspectos território de origem mais aspectos culturais
os tornam mais sólidos.
A terra, base geográfica, está posta como condição de fixação, mas
não como condição exclusiva para a existência do grupo. A terra é o
que propicia condições de permanência, de continuidade das
referências simbólicas importantes à consolidação do imaginário
coletivo, e os grupos chegam por vezes a projetar nela sua
existência, mas, inclusive, não têm com ela uma dependência
exclusiva. Tanto é assim que temos hoje inúmeros exemplos de
grupos que perderam a terra e insistem em manter-se como grupo
(LEITE, 2000, p 344 e 345)

Apesar disso entende-se que, de acordo com Little (1994), no Brasil as
comunidades quilombolas, bem como, as indígenas compõe parcelas étnicosociais excluídas. Esses grupos populacionais apontam como principal
necessidade a posse da terra, que lhes fora negada através de estratégias
politico jurídicas. Para este autor, a terra em que habita um grupo étnico é um
elemento fundamental e deve ser entendido como um direito.
O fato de que seus territórios ficaram fora do regime formal de
propriedade da Colônia, do Império e, até recentemente, da
República, não deslegitima suas reivindicações, simplesmente as
situa dentro de uma razão histórica e não instrumental, ao mesmo
tempo em que mostra sua força histórica e sua persistência cultural.
A expressão dessa territorialidade, então, não reside na figura de leis
ou títulos, mas se mantém viva nos bastidores da memória coletiva
que incorpora dimensões simbólicas e indenitárias na relação do
grupo com sua área, o que dá profundidade e consistência temporal
ao território (LITTLE, 2002, p 11)

De acordo com a transcrição acima, a compreensão das comunidades
quilombolas passa também pelo entendimento do seu território, do seu espaço
vivido, como produto e produtor de suas identidades, memórias e constituições
físico-materiais.

As constituições físico-materiais se referem às transformações humanas no
ambiente, a fim de garantir a sua própria sobrevivência. De acordo com Ângelo
Turco (2006), as intervenções no território podem ser de cunho material
(exemplo, agricultura, habitação) e estrutural (entidades políticas, religiosas).
Tirar então a natureza da sua primitiva condição selvagem, fazendo
da natureza alguma coisa de familiar, de doméstico, significa
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conhecer o espaço de instalação e tornar-se apto a comunicar esse
conhecimento aos membros da própria comunidade e às gerações
futuras. (TURCO, 2006, p. 06)

Ou seja, o saber territorial baseado na observação empírica e na especulação
abstrata onde o conhecimento técnico da terra em que se vive é propagado
pela tradição.

Na atualidade o termo técnica possui uma abordagem diferente das primeiras
definições encontradas na Grécia antiga (Techne)7. Hoje o termo seria a
associação da intenção humana com os procedimentos e instrumentos para
alcançar o intento, nesse sentido o autor reconhece que a técnica não é neutra,
pois sempre estará “a serviço de uma estrutura social” (PEFEFFER, 2001, p
38).
Conforme santos (2001, p.16) as técnicas “são um conjunto de meios
instrumentais e sociais com os quais o homem realiza sua vida, produz e, ao
mesmo tempo, cria espaço”, portanto requer o uso de ferramentas e
conhecimentos bastante variados, os quais podem ser tanto físicos como
intelectuais, com o intuito de modificar o meio e de adapta-lo às suas
necessidades físicas e espirituais. Além disso, a técnica caracteriza-se por ser
transmissível embora nem sempre seja consciente ou reflexiva. Um homem
pode aprender uma técnica de outrem, pode alterá-la, ou mesmo inventar uma
nova técnica. Nas palavras de Pefeffer (2001, p 37-38), “A técnica é uma forma
de apropriação da natureza pelo homem, portanto, parte da cultura”.

A cultura enquanto técnica de apropriação do espaço em que se vive e a
identidade enquanto valoração simbólica deste espaço, tornam-se expressões
da apropriação territorial, da territorialidade do quilombo.

7

A palavra técnica vem do grego téchne, que se traduz por “arte” ou “ciência”. A palavra grega
designa o conjunto de procedimentos que seguem regras preestabelecidas para alcançar um
fim, seja na ciência, na arte ou em qualquer outra área. (BRANDÃO 2010)
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2.2 Quilombo

2.2.1 Conceito de quilombo

Os quilombos existem em território brasileiro desde os primeiros períodos do
Brasil colônia, os primeiros registros de quilombos datam do início do século
XVII (REIS, 1995). No entanto, o entendimento da sociedade dominante sobre
Quilombos vem se modificando ao longo da história do país como pode ser
comprovado nos trabalhos de Reis & Gomes (1996), Leite (2000), Munanga
(1995), Almeida (2002) e Arruti (2008). Estes autores discutem como o conceito
do termo se modificou de comunidades isoladas e incluídas na categoria crime,
até grupos étnicos com história própria e direitos garantidos.

A modificação dos conceitos acerca do termo quilombo influenciou a
abordagem dos estudiosos a respeito destas comunidades negras ao longo da
história. Os historiadores Reis & Gomes (1996), explanam sobre as formas
com que o termo fora tratado desde o século XVII até os dias atuais. Nesse
texto os autores dividem as abordagens do termo quilombo em quatro
vertentes:
 Colonial – Do sec. XVII ao XIX – quando o termo se referia genericamente a
aldeamentos isolados de fugitivos negros, relacionado à categoria criminosa
da sociedade. Observa-se que essa definição primeira do termo no Brasil
perdurou por mais de dois séculos, do período colonial até a restauração da
ordem republicana.
 Culturalista – Inicio do sec. XX – entende-se quilombos como um projeto
restauracionista, que reproduz a África nas Américas, se referindo a estas
comunidades como um modelo de resistência cultural, sendo sociedades
alternativas, livres, igualitárias e isoladas. Porém, Reis & Gomes (1996)
criticam essa vertente, entendendo, que leva a uma visão romantizada dos
Quilombos, além de não considerar as intensas e ricas trocas culturais que
ocorreram entre os africanos e o novo mundo.
 Moderna – Meados do sec. XX – quando os movimentos de esquerda e o
movimento negro fomentam os estudos dos quilombos como lutas de classes,
como resistência ao regime dominante. Seria um viés influenciado pelas
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ideias marxistas, que tendem a considerar os quilombolas como isolados e
distantes da realidade brasileira acrescido do agravante de esboçar os
quilombolas como destituído de um entendimento da sociedade e suas
classes, uteis enquanto modelo de resistência política, porém incapazes de
efetivar a revolução. Reis & Gomes (1996) observam que essa vertente
moderna não valoriza o sentido que o próprio escravizado oferece a suas
ações e se atem ao lamento dele não ter se apropriado das “leis” dominantes.
 Contemporâneo – Final do sec. XX – No momento atual os estudiosos tratam
o quilombo como resistência ao poder dominante, no sentido de luta pelo
reconhecimento de direitos (especialmente o direito a posse da terra em que
vivem), “não propriamente e apenas um passado a ser rememorado” (LEITE,
2000 p. 335). Essa vertente seria mais documental, se interessando pelas
fontes escritas e orais, a fim de valorizar os aspectos simbólicos da vida
presente dos quilombolas, ampliando assim, os conhecimentos sobre as
formas

com

que

produzem,

socializam,

se

organizam

política

e

territorialmente.

Revisitar, ainda que suscintamente, os discursos em torno do termo Quilombo
demonstra como esse conceito vai se moldando à forma de pensar da
sociedade dominante, de acordo com Arruti (2008), vai se ressemantizando.

Enquanto isso, os grupos populacionais que essa terminologia representa
seguem vivendo sob a influência da história escravagista brasileira, formando
uma teia complexa de relações humanas que não tem linearidade e precisa ser
entendida como maneiras diversificadas de busca da liberdade e da
sobrevivência, que nem sempre reteve heroísmo ou coerência, mas esteve na
esteira do possível (REIS, 1996).

O reconhecimento da multiplicidade de interações entre os quilombos e os
demais atores sociais, complexifica ainda mais o entendimento contemporâneo
do termo. Estudos desenvolvidos pela ABA - Associação Brasileira de
Antropologia (1994) constataram que as comunidades de quilombos se
constituíram a partir de uma grande diversidade de processos. Estes incluem:
a) as fugas com ocupação de terras livres e geralmente isoladas; b) as
heranças, doações, recebimentos de terras como pagamento de serviços
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prestados ao Estado; c) a simples permanência nas terras que ocupavam e
cultivavam no interior de grandes propriedades; d) ou a compra de terras, tanto
durante a vigência do sistema escravocrata quanto após sua abolição.

Diante disso, a ABA (1994) se posiciona em relação ao conceito de quilombo
contemporâneo, “evidenciando seu aspecto organizacional, relacional e
dinâmico, bem como a variabilidade das experiências capazes de serem
amplamente abarcadas pela ressemantização do quilombo na atualidade”
(LEITE, 2000, p 342).

Nesse trabalho, será adotado o conceito de quilombo contemporâneo
explorado pelo antropólogo José Mauricio Arruti (2008), com base no
documento da ABA (1994). Para ele, os quilombos são contemporaneamente
entendidos como
grupos que desenvolveram práticas de resistência na manutenção e
reprodução de seus modos de vida característicos num determinado
lugar”, cuja identidade se define por “uma referência histórica comum,
construída a partir de vivências e valores partilhados”. Nesse sentido,
eles constituiriam “grupos étnicos”, isto é, “um tipo organizacional que
confere pertencimento através de normas e meios empregados para
indicar afiliação ou exclusão”, (...) “caracterizando diferentes formas
de uso e ocupação do espaço, que tomam por base laços de
parentesco e vizinhança, assentados em relações de solidariedade e
8
reciprocidade (ARRUTI, 2008, p 2-3)

Ressalta-se que, nesta definição o conceito de quilombo é relativizado, em
relação às vertentes teóricas (colonial, culturalista ou moderna) para alcançar
as demandas sociais contemporâneas. E neste exercício conceitual dois
aspectos são destacados:

Primeiro, o uso da ideia de grupo étnico, que segundo Leite (2000) possibilita o
reconhecimento da diversidade étnico cultural no Brasil; valorizando mais as
diversas formas, por meio das quais as comunidades negras estão se
reproduzindo socialmente, seja desde o período escravocrata, seja a partir do
8

Nesta conceituação Arruti (2008), faz referencia ao conceito de grupo étnico adotado por Max
Weber (2014), grupos humanos com semelhança de hábitos e costumes e com crença de
procedência comum; e Fredrick Barth (1997), organizações que estabelecem suas próprias
fronteiras para definir quem são os de dentro ou os de fora do grupo.
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pós-abolição, trazendo a tona características gerais menos ligadas diretamente
ao passado, e muito mais articuladas em torno de processos de organização
social.

Segundo, o território como elemento caracterizador do grupo, de acordo com
Leite (2000), ao longo do processo de formação da sociedade brasileira, a
propriedade

dos

recursos

naturais

configurou-se

num

“sistema

disfarçadamente hierarquizado pela cor da pele” (p. 335) e para manter esse
sistema processos de expropriação foram implementados, como por exemplo,
a primeira lei de terras datada de 1850 que situa os africanos e seus
descendentes fora da categoria de brasileiros, mas sim de libertos.

Desde então, atingidos por todos os tipos de racismos,
arbitrariedades e violência que a cor da pele anuncia – e denuncia –,
os negros foram sistematicamente expulsos ou removidos dos
lugares que escolheram para viver, Decorre daí que, para eles, o
simples ato de apropriação do espaço para viver passou a significar
um ato de luta, de guerra (LEITE, 2000, p. 335)

Diante disso, o conceito de quilombo contemporâneo alcança essa demanda: a
propriedade das terras dos quilombolas, onde as terras são recursos para
pensar os respectivos grupos, e o uso comum, a utilização obedecendo à
sazonalidade das suas atividades, as relações de parentesco e vizinhança
caracterizam essas áreas de modo singular e passível de formalização jurídica,
para garantir o seu direito à terra e, por meio dela, à reprodução de sua
diversidade enquanto grupos étnicos.

Vale dizer que esse conceito de quilombo contemporâneo vem sustentando a
noção empregada atualmente para a expressão remanescente de quilombo,
encontrada no artigo constitucional número 68 dos Atos e Disposições
Constitucionais Transitórias (art 68-ADCT)9. Esse dispositivo legal presente na
Constituição Federal de 1988 (CF-88) é um marco na historia dos quilombos
9

Em Leite (2000), Carvalho (2008) e Arruti (2008) é possível ler sobre a história de inserção
deste artigo na CF-88. Uma demanda recorrente dos movimentos sociais, e que conseguiu
naquele momento (ano do centenário da abolição) após muitos debates e resistência ser
contemplado, nos últimos momentos, do fechamento do texto constitucional, segundo os
autores supracitados, devido ao desconhecimento dos políticos presentes quanto a dimensão
populacional que abarcava a categoria remanescente de quilombo.
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brasileiros, pois pela primeira vez eles são reconhecidos perante o Estado
como sujeitos de direitos.
"Art. 68. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que
estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva,
devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos." (ratio inscrita no
artigo 68 ADCT, CF-88).

A partir desse dispositivo legal, que conforme pode ser observado em Arruti
(2008), inicia um debate em torno da necessidade de determinação dessa
categoria remanescente de quilombo, bem como, da legitimação do uso
comum da terra como uma modalidade possível para reforma agraria.

Nessa

seara,

intervêm

os

antropólogos

esclarecendo

a

categoria

remanescente de quilombo através do conceito de quilombo contemporâneo.
Isso favorece anos mais tarde, a publicação do decreto 6040 de 07 de fevereiro
de 2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos
Povos e Comunidades Tradicionais. Neste dispositivo legal a noção de grupo
étnico, já adotada para conceituar os quilombos contemporâneos, se expande
para caracterizar outros atores sociais10. O artigo terceiro deste decreto diz o
seguinte:
Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente
diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas
próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e
recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social,
religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações
e práticas gerados e transmitidos pela tradição (BRASIL, 2007).

Nota-se que, grupo étnico é uma classificação subjetiva. Por isso, há que se
compreender os atores sociais envolvidos, suas práticas de vida, seus
símbolos, para então reconhecer os laços culturais e territoriais que os
identifica. Nesse sentido o território torna-se elemento preponderante: tanto
para a análise e entendimento dos grupos étnicos, suas rotinas e modos de
10

O Ministério do Desenvolvimento Social e combate à Fome insere no hall da categoria
Comunidades Tradicionais, os representantes dos povos indígenas, das comunidades
quilombolas, povos ciganos, povos e comunidades de terreiro e de matriz africana,
faxinalenses, catadoras de mangaba, quebradeiras de coco-de-babaçu, comunidades
pantaneiras, pescadores e pescadoras artesanais, caiçaras, extrativistas, povos pomeranos,
retireiros do Araguaia, comunidades de fundo e fecho de pasto, comunidades extrativistas do
cerrado.

50

vida; quanto para a recuperação da identidade positiva desses grupos,
historicamente comprometida pelas estratégias de exclusão da sociedade
dominante; e a efetivação deles como cidadãos de direitos, a partir da garantia
da propriedade das terras em que vivem.

Considerando as abordagens acima, pode-se dizer que os quilombos são
grupos étnicos com características sócio-cultural-territoriais próprias, e que
após processos de exclusão praticados historicamente pela sociedade
brasileira, hoje, são compreendidos como coletividades detentoras de direitos.

2.2.2.Distribuição dos quilombos no Brasil e no Estado da Bahia

Para Little (2002), a diversidade étnica do Brasil se expressa também no
território. Desta forma as disciplinas interessadas em compreender o complexo
mosaico étnico que compõe o território brasileiro vêm crescentemente se
debruçando para assimilar as pequenas partes desse todo.

A expansão geográfica da quilombagem no Brasil é um dado histórico e político
de relevância. Dados oficiais da Fundação cultural Palmares, de setembro de
2015, apontam para a existência de 2607 comunidades remanescentes de
quilombos espalhadas por 24 Estados da federação. Porém, estudos
realizados pela equipe do Atlas Observatório Quilombola apontam para a
presença de 3.124 quilombos espalhados por 25 Estados da federação. O
Mapa11 01 ilustra essa distribuição dos quilombos no Brasil de acordo com a
Atlas Observatório Quilombola publicado em 2015.

11

Mapa elaborado pelo projeto “Apoio ao fortalecimento político e protagonismo das
Comunidades Quilombolas do Rio de Janeiro”, promovido por KOINONIA, com a parceria da
Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Estado do Rio de Janeiro
(Acquilerj) e o apoio da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir).
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MAPA 01 – Distribuição dos Quilombos no Brasil

FONTE: Atlas Observatório Quilombola. Disponível em: http://koinonia.org.br/atlasquilombola/
Acessado em: 08 de outubro de 2015.

A Fundação Cultural Palmares é o órgão federal responsável pela identificação
e certificação das comunidades remanescentes de quilombo do Brasil. Esta
instituição criada sob o clima da reconquista das liberdades democráticas e do
centenário da Abolição da Escravatura no Brasil, em 22 de agosto de 1988 (Lei
nº 7.668), chega como resposta às pressões do movimento negro organizado
da época, que lutava pela oportunidade de contribuir para uma mudança mais
rápida da realidade discricionária e excludente da sociedade brasileira.

Embora a FCP tenha como carro chefe de atuação as questões vinculadas à
cultura, ela sempre atuou junto às comunidades quilombolas do país. Até o ano
de 2003, era de sua competência, na esfera federal, a titulação territorial,
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identificação e delimitação dos territórios quilombolas. A partir do decreto nº
4.88712, de 20 de novembro de 2003, essa competência passou a ser do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e foi conferida à
Fundação a necessária participação nestes processos de identificação,
reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por
remanescentes das comunidades dos quilombos, conforme trata o art. 68 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Dentre outras atribuições a Fundação Cultural Palmares passa a expedir a
certidão de auto definição como remanescente de quilombo, formando um
cadastro geral das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Brasil
(Art.3 § 4, DECRETO Nº 4.887/2003).

Desde então a FCP tem formalizado a existência destas comunidades, através
dos procedimentos de certificação que vão desde a identificação do grupo até a
emissão do documento. Em função disso há um descompasso entre o número
total de CRQ identificadas (2.607) e o número total de CRQ certificadas
(2.195).

Essa certificação tem importância porque insere a comunidade na Política
Nacional de Promoção da Igualdade Racial, instituída pelo Decreto 4886/2003,
e, portanto, nos programas de políticas públicas voltadas para a igualdade
racial e ao combate à discriminação étnica. Nestas se encontra o Programa
Brasil Quilombola, que atua no apoio às comunidades quilombolas, por meio de
ações de regularização da posse da terra, infraestrutura e serviços,
desenvolvimento econômico e social, controle e participação social.

A certificação das comunidades quilombolas pela Fundação Cultural Palmares
é, o primeiro passo para início do processo de titulação das terras pelo Incra. A
Constituição Federal de 1988 assegurou, através do Artigo 68 da ADCT, às
12

O Decreto 4887/2003, concedeu aos quilombolas o direito à auto atribuição como único
critério para identificação das suas comunidades, fundamentando-se na Convenção 169 da
Organização Internacional do Trabalho (OIT), que prevê o direito de autodeterminação dos
povos indígenas e tribais. Os processos de emissão dessas certidões são regulamentados pela
Portaria nº 98/2007 da FCP.
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comunidades quilombolas o direito à propriedade de suas terras. Porém, os
procedimentos para a identificação e titulação das terras quilombolas são
orientados por legislação federal e por legislações estaduais. As legislações
estaduais vão atuar quando a titulação for conduzida por um órgão do governo
do

Estado

que

no

atual

governo

encontra-se

na

Coordenação

de

Desenvolvimento Agrário (CDA). Na esfera federal, o Incra é o órgão
responsável por titular as terras de quilombo seguindo os procedimentos
estabelecidos no Decreto Federal nº 4.887 de 2003 e na Instrução Normativa
Incra nº 57 de 2009. O caminho para alcançar a titulação pelo Incra é bastante
burocratizado, moroso e oneroso, o que resulta numa quantidade diminuta de
terras quilombolas tituladas. Até então, tem-se 156 terras quilombolas tituladas
em todo o país.
GRÁFICO 01 – CRQ nos Estados Brasileiros no ano de 2015
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FONTE: Elaborado pela autora (Delânia Azevedo) com base em dados da FCP (Quadro Geral
atualizado em 10/09/2015) e Cpisp em 2015.

Aos olhos do Estado brasileiro, os quilombos permaneceram invisíveis durante
todo o período republicano reaparecendo na Constituição de 1988 como
territórios detentores de direitos (SEPPIR, 2012). Desde então, os movimentos
sociais vem se esforçando para que o governo assuma a responsabilidade de
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oferecer melhores condições de sobrevivência às comunidades tradicionais e
de fazer valer o direito de propriedade à terra estabelecido pelo Art. 68 do
ADCT13 (BARRETO, 2006).

Entretanto,

o

gráfico

01

mostra

o

descompasso

existente

entre

o

reconhecimento das comunidades quilombolas e a titulação das terras
ocupadas por estas, o que evidencia a manutenção do conflito de interesses
entre o anseio da população quilombola, manifestado pelas lutas dos
movimentos sociais, de permanecerem na terra em que ocupam, e os anseios
dos gestores e dirigentes do Estado brasileiro, preocupados em garantir os
privilégios das elites.

De acordo com Amorin & Germani (2005), a reivindicação das Comunidades
Negras Rurais Quilombolas de terem suas terras reconhecidas e tituladas,
emerge em um contexto onde os Movimentos Negros, exigem do Estado
brasileiro políticas de reparação da escravidão e do racismo institucional. A
aplicação das políticas de proteção e preservação destas comunidades é dos
desafios postos para o Estado, que por muitas vezes ignora sua existência.
Silva (2000) é incisivo ao afirmar que a sociedade brasileira insiste em negar
cidadania aos quilombolas.
[...] hoje se requer destas comunidades provas de sua ancianidade da
ocupação, como condição para o reconhecimento legal da
propriedade e o conseqüente direito de serem enquadradas no Art.
68 do ADCT, e permanecerem nas terras que ocupam
imemorialmente. Ao imputar aos quilombolas o ônus da prova,
subverte-se o princípio elementar do direito segundo o qual o ônus
caberia a quem questiona o direito da comunidade (SILVA, 2000, p.
280).

Segundo Ramos (2007), a sociedade brasileira apresenta desigualdades
sociais profundas, inseridas num processo histórico de exclusão social iniciado
no período escravagista permanecendo até os dias atuais. As imposições de
pobreza não se reduzem apenas às concentrações de renda. A dominação
geopolítica e histórica dos territórios expõe a discrepância de oportunidades
13

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal - CF 1988 onde
diz: “Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é
reconhecida à propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.”

55

entre brancos e negros. Os espaços brasileiros, sejam eles campo ou cidade,
são pensados ideologicamente para dificultar ou impossibilitar a apropriação
destes pela população afrodescendente (CUNHA & RAMOS, s.d.). Haja vista a
lei de terras, nos idos 1850 e a atual portaria do INCRA de 2009.

O Gráfico 01, revela ainda que a Bahia é o Estado brasileiro com o maior
número de comunidades remanescentes de quilombos certificadas pela
Fundação Cultural Palmares (FCP). Foram expedidas 544 certidões até
setembro de 2015, sendo que outras estão em processo de certificação, o que
confere a existência oficial de 653 comunidades quilombolas em território
baiano.

O Programa de Pós Graduação da Faculdade de Geografia da Universidade
Federal da Bahia – POSGEO/UFBA, através do Grupo de Pesquisa Geografar,
realizou um mapeamento das comunidades quilombolas espalhadas pelo
território baiano que resultou em dados que foram representados no Mapa 02.
Vale notar que a região do Baixo Sul Baiano está entre as regiões da Bahia
com maior concentração de comunidades remanescentes de quilombos.

Segundo Carvalho (2014), no ano de 2007, denúncias sobre fraude nesse
procedimento de certificação envolvendo a Comunidade Remanescente de
Quilombo de São Francisco do Paraguaçu, localizada na cidade de Cachoeira,
no Recôncavo Baiano, ganharam espaço na mídia nacional. Mesmo depois de
uma sindicância da FCP apurar que não houve irregularidades nesse caso,
novas regras foram estabelecidas para a obtenção da certidão de auto
identificação, tornando mais burocratizada a etapa inicial do reconhecimento
estatal desses grupos.
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MAPA 02 – Distribuição das comunidades quilombolas certificadas por território
de identidade no Estado da Bahia no ano de 2013

FONTE: Geografar, UFBA, 2013.

Dos 260 procedimentos administrativos de regularização fundiária de territórios
quilombolas em andamento na Superintendência Regional do INCRA na Bahia,
25 já tiveram seus Relatórios Técnicos de Identificação e Delimitação (RTID)
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publicados no Diário Oficial da União, sendo que apenas 13 delas já obtiveram
suas Portarias de reconhecimento até o primeiro semestre de 2015.

De acordo com Carvalho (2014), no ano de 2008, por meio de convênios com
fundações, a Superintendência Regional do Incra - BA contratou profissionais
para a elaboração de 13 relatórios técnicos de identificação e delimitação de
territórios quilombolas. Em 2011, por meio de uma licitação pública nacional, na
modalidade pregão, foi assegurada a elaboração de relatórios antropológicos
que abrangem 21 comunidades remanescentes.

Embora a primeira demanda por reconhecimento estatal de uma comunidade
remanescente de quilombo na Bahia remonte a meados de 1991 – Rio das Rãs
em Bom Jesus da Lapa – poucas coletividades lograram em receber o título de
suas terras (vide Quadro 01).

O Decreto 4883/03 ficou transferida do Ministério da Cultura para o Incra a
competência para a delimitação das terras dos remanescentes das
comunidades dos quilombos, bem como a determinação de suas demarcações
e titulações. Desde o ano de 2003 quando o Incra passou a ser responsável
pela titulação de terras quilombolas apenas 15 títulos de terras quilombolas
foram deflagrados.

Conforme aponta Treccani (2006), a FCP expediu títulos de propriedade em
prol das comunidades remanescentes de quilombos no período de 1999 a
2003, pois a ela cabia essa atribuição nesse período. No entanto, alguns dos
títulos expedidos pela FCP incidem em propriedades particulares que não
foram desapropriadas ou cujos documentos de propriedade não foram
cancelados devido a possíveis nulidades. Gerou-se dessa forma uma
sobreposição de títulos que além de não implicar na desintrusão dos não
quilombolas dessas áreas levou muitos desses conflitos fundiários a esfera
judicial. Outrossim, mesmo nos casos em que isso não ocorreu, os
procedimentos de regularização tiveram que ser retomados pelo Incra a partir
da promulgação do decreto 4.887/2003 para que tivessem plena validade
jurídica.
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QUADRO 01- Comunidades Remanescentes de Quilombos tituladas no Estado
da Bahia:

Bom Jesus da Lapa
Seabra
Muquém do São
Francisco
América Dourada
Seabra

FCP
CDA

Data da
Titulaçã
o
2000
2014

SPU

2007

CDA
CDA

2014
2014

Rio de Contas

CDA/FCP

1999

Sítio do Mato

Interba/FC
P

1998

Comunidades
1 Rio das Rãs
2 Agreste(Seabra-BA)
Jatobá (BA)
3
4 Lagoa Verde
5 Baixão Velho
Bananal (Rio das Contas 6 BA), Barro do Brumado

7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5

Barro Vermelho
(BA), Mangal (BA)
Mocambo e Cachoeira
Mulungu
Parateca, Pau D'Arco

Município

Órgão
Expedidor

Seabra
CDA
Boninal
CDA
Malhada / Palmas de
SPU
Monte Alto

2014
2014
2006

Comunidade da Conceição Boninal

CDA

2014

Comunidade de Cutia

Boninal

CDA

2014

Serra do Queimadão

Seabra

CDA

2014

Vão das Palmeiras

Seabra

CDA

2014

Vazante

Seabra

CDA

2014

FONTE: Elaborado pela autora (Delânia Azevedo) através de dados da Comissão PRO INDIO
(http://www.cpisp.org.br/terras/Mapa/mapa.aspx?VerTerras=t)
e
FCP
(http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2012/07/crsate2003.pdf). Extraído em outubro
de 2015.

A

legislação

estadual específica

para a

regularização

fundiária

das

comunidades remanescentes de quilombos (Art. 51/89, Dec. 11.850/09 e Lei
12910/13), tem possibilitado ao governo do Estado atuar em situações relativas
a titulações de terras quilombolas.

A Lei estadual de Nº 12.910 de 11 de outubro de 2013, assinada pelo
governador Jaques Wagner dispõe, dentre outras providencias, sobre a
regularização fundiária de terras públicas estaduais, rurais e devolutas,
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ocupadas tradicionalmente por Comunidades Remanescentes de Quilombos e
por Fundos de Pastos ou Fechos de Pastos. A partir da referida lei tornou-se
viável a regularização de algumas das terras quilombolas no ano de 2014.

Nota-se no Quadro 01 que a interferência do governo do Estado foi que
possibilitou a ampliação recente, no ano de 2014, da quantidade de títulos
entregues aos quilombolas da Bahia, contemplando inclusive, um único
quilombo no Baixo sul, Boitacara, no município de Nilo Peçanha.

Contudo muitas outras coletividades permanecem a espera de serem
contempladas com o titulo de suas terras ancestrais.

2.3 Quilombos do Baixo Sul

A pesquisa de Souza (2008), relata as várias regionalizações do território
baiano por parte dos governos do Estado, até chegar à divisão atual, ocorrida
no ano de 2006, onde são reconhecidos 27 Territórios de Identidade,
constituídos a partir da especificidade de cada região, dentre os quais
encontra-se o Território de Identidade Baixo Sul.

O Mapa 03 da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia
apresenta o baixo sul como sendo composto de 14 municípios. Porém a
publicação da SEI (2014), Estatísticas dos Municípios Baianos (EMB), já
apresenta o Baixo Sul contemplando 15 municípios 14: Aratuípe, Cairú,
Camamu, Ibirapitanga, Igrapiúna, Ituberá, Jaguaripe, Nilo Peçanha, Pirai do
Norte, Presidentes Tancredo Neves, Taperoá, Teolândia, Valença e Wenceslau
Guimaraes.

A Associação dos municípios do Baixo Sul (AMUBS) defende também a
inserção de Marau, ainda em análise. Essas alterações decorrem do fato de

14
O município de Jaguaripe foi acrescentado em 2013, e já esta sendo pleiteada pela Amubs
(Associação de Municípios da Região Baixo Sul) a inserção do município de Maraú.
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que uma regionalização não consegue ser definitiva uma vez que os arranjos
administrativos se alteram com o tempo (SANTOS, 2006)
O Baixo Sul caracteriza-se por apresentar clima tropical com elevadas
temperaturas e precipitações, influenciadas pela proximidade do mar. As
temperaturas médias anuais variam entre 21° e 25°C, sendo maiores e com
menor amplitude térmica na faixa costeira. Os meses mais quentes estão entre
janeiro a março e os mais frios são julho e agosto.
MAPA 03 – Região do Baixo Sul da Bahia, com destaque para o município de
Igrapiúna

FONTE: SEI. Estatística dos municípios baianos. Salvador: SEI, 2010. v. 14; 274.
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Do ponto de vista pedológico tem-se grande variação de solos. Os tipos
predominantes correspondem aos Latossolos Podzólicos, os quais, embora
sejam profundos e típicos de clima úmido, são, na sua maioria, de baixa
fertilidade natural, necessitando de correção.

O regime pluviométrico é regular, com chuvas abundantes distribuídas durante
o ano, com médias anuais superiores a 1.750mm. Os meses de maior
pluviosidade estão entre março a junho e os de menor pluviosidade entre
agosto e outubro. De acordo com informações de Bahia 2010, não ocorrem
meses propriamente secos no Baixo Sul.

A região do baixo sul está caracterizada principalmente pelo rico patrimônio
natural com praias, ilhas, manguezais, restingas, rios, cachoeiras, estuários,
serras, sua principal Bacia hidrográfica é a do Recôncavo Sul, destacando-se
os rios Jiquiriçá, Rio das Almas e Una. Possui vastas áreas protegidas pela
legislação ambiental, são cinco Áreas de Proteção Ambiental (APAs): Guaibim,
Caminhos da Boa Esperança, Tinharé, Pratigi e Baía de Camamu. Além disso
o território está completamente inserido no corredor central da Mata Atlântica15.

O Mapa 04 apresenta as Áreas de Proteção Ambiental (APAs) concentradas no
Baixo Sul, dando destaque à APA do Pratigi, que envolve, dentre outros, o
município de Igrapiúna16.

Tal diversificação ambiental possibilitou um complexo biótico altamente rico
para

o

Baixo

Sul.

Atualmente,

a

Mata

Atlântica

é

reconhecida

internacionalmente como um dos conjuntos de ecossistemas de maior
biodiversidade do mundo. Por exemplo, um levantamento florístico realizado no
Parque Estadual da Serra do Conduru no Litoral Sul do Estado demonstrou
existirem 454 espécies de árvores em apenas um hectare.

15

Reserva nacional de remanescentes da Mata Atlântica, que percorre o litoral do Brasil, da
Região Sul à Nordeste.
16
Igrapiúna será destacada ao longo no texto, porque o Quilombo Laranjeira, objeto desta
pesquisa, está inserido nos limites administrativos deste município.
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MAPA 04 –APAs do Baixo Sul com destaque para APA do Pratigi

APAs DO BAIXO SUL

APA DO
PRATIGI

FONTE: http://www.ides.org.br/?secao=6

Apesar da grande importância biológica, o bioma Mata Atlântica está entre os
mais ameaçados do mundo. O Baixo sul também passa por processos de
desmatamento, que segundo Bahia 2010, está relacionado a uma forte pressão
pelo uso da terra e pode ser explicado por vários fatores: exploração
madeireira, extrativismo, ampliação da área cultivada, crise da cacauicultura e
incorporação de novas culturas agrícolas. Mesmo com elevado nível de
desmatamento, a Mata Atlântica no Baixo Sul ainda apresenta importantes
remanescentes florestais em diferentes estágios de regeneração. As áreas de
restinga, manguezais e cabruca (plantio de cacau em áreas de sub-bosque,
sombreado com espécies arbóreas da Mata Atlântica) podem ser considerados
de fundamental importância para a fauna da Microrregião.

A fauna diversificada neste território de identidade é destacada pelo documento
Bahia 2010.
No Baixo Sul, o conjunto formado pelos remanescentes florestais,
áreas de cabruca, mangues e restingas cria um mosaico de
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possibilidades para a fauna. Com relação aos mamíferos, podem ser
citados: tatus, raposas, lontras, iraras, sussuarana, gato maracajá,
ouriço preto, paca, cutia, cateto, macaco prego de peito amarelo,
guigó e micos. Entre os répteis mais comuns estão os Colubridae,
Viperidae, Teidae e Tropiduridae. Já na avifauna encontramos várias
espécies das famílias Cathartidae, Coerebidae, Columbidae,
Cuculidae, Emberizidae, Falconidae, Formicaridae, Fringilidae,
Furnaridae, Picidae Hirundinidade, Icteridae, Pipridae, Psitacidae,
Traupidae, Trochilidae, Trogloditidae, Tyrannidae, entre outras.
(BAHIA, 2010, p 27)

Do ponto de vista hidrográfico, o Baixo Sul encontra-se inserido na Região e na
Bacia Hidrográfica do Recôncavo Sul, estando limitado, ao norte, pela Bacia do
Rio Jiquiriçá e, ao sul, pela Bacia do Rio de Contas. Entretanto, são as Sub
bacias Hidrográficas dos Rios Una, Almas, Cachoeira Grande ou Mariana,
Acarai e Maraú que conformam e influenciam de modo mais direto o Baixo Sul.

Por ter uma área extremamente rica em recursos hídricos, há um conjunto de
corpos d’água em condições variáveis de navegabilidade, expressivos
complexos de mangues e quedas d’água de grande poder de atração turística,
o que denota um valor ambiental e econômico.

Os

principais centros urbanos da

Microrregião

foram formados nas

proximidades destes cursos d’água que, além de apresentarem condições de
navegabilidade consideradas como satisfatórias, aglutinam as principais
culturas agrícolas do Baixo Sul ao longo de suas margens.

A gestão ambiental da região não existe de forma sistemática, resumindo-se
apenas a algumas poucas ações fiscalizatórias punitivas, conforme esclarece
Bahia

(2010).

Existem

ainda

algumas

ONGs

(Organizações

Não

Governamentais) que tratam as questões ambientais como foco das suas
atividades, entretanto por estarem desarticuladas e não terem respaldo
institucional apresentam apenas resultados pontuais sem impacto estruturante.

Apesar disso, a APA do Pratigi, mesmo com todas as dificuldades, foi
considerada pelo Centro de Recursos Ambientais (CRA) da Secretaria de
Planejamento e Tecnologia (SEPLANTEC) como a APA melhor administrada
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entre as 26 APAs estaduais monitoradas pelo mesmo órgão, conforme o
Relatório de Atividades do CRA de 2001.

O Território Baixo Sul tem uma grande diversificação de produtos agrícolas. As
suas condições edafoclimáticas favoráveis, possibilitam não apenas o cultivo
de culturas perenes como também para as de ciclo curto. Apesar de possuir
solos com baixa fertilidade natural e topografia acidentada, suas características
físicas permitem suportar em muitos casos o manejo inadequado e as torrentes
chuvas distribuídas no decorrer do ano.

Segundo Fisher (2007), a econômica do Baixo Sul está voltada basicamente
para a agropecuária, ainda que diversificada, apresentando desempenho
tímido na indústria. Dados do IBGE (2010) demonstram que a agropecuária é
atividade econômica relevante no território, na cidade de Igrapiúna esse dado é
preponderante, vide o Gráfico 02.
GRÁFICO 02 – Demonstrativo do PIB 2010 da região de Bahia, Baixo Sul e
Igrapiúna.
120,00%

100,00%
80,00%

Serviços (1)

60,00%

Indústria

40,00%

Agropecuária

20,00%
0,00%
Bahia

Baixo Sul Igrapiúna

FONTE: Elaborado pela autora (Delânia Azevedo) através de dados do IBGE (2010), em 2015.

Embora o PIB (Produto Interno Bruto) do setor primário no Território do Baixo
Sul (TBS) seja de 17,5%, é muito mais forte quando comparado ao PIB da
Bahia (7,2%). Enquanto na Bahia é possível verificar que a população esta
mais alojada na área urbana, estando apenas 28% na zona rural, a região do
Baixo Sul consta com aproximadamente 45% de sua população alojada na
zona rural, e a cidade de Igrapiúna chega a ter 68% da população rural.
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Considerando a quantidade produzida na agricultura, as culturas que mais se
destacaram no período analisado pelo IBGE (2010) foram: a mandioca, banana
e o dendê – obtendo o primeiro, segundo e terceiro lugar respectivamente,
conforme se pode observar no Gráfico 03. Juntas, as três culturas
correspondem a 86% da produção física do setor agrícola do Baixo Sul, com
destaque para o dendê, que dá nome a costa que cobre o Território do Baixo
Sul 17
GRÁFICO 03 – Produção Agrícola do Território do Baixo Sul em quantidade

FONTE:
ARAUJO,
Artur
(2012).
Disponível
em
<http://baixosulba.blogspot.com.br/search?updated-min=2012-01-01T00:00:00-02:00&updatedmax=2013-01-01T00:00:00-03:00&max-results=3>. Acessado em outubro de 2015.

Quando de considera os produtos agrícolas que mais geram valor para o
território, tem-se que apenas a banana e a mandioca continuam entre as três
culturas que mais se destacaram em 2010, como se observa no Gráfico 04.

17

A Bahiatur dividiu o litoral da Bahia em 6 áreas turísticas, dentre as quais tem-se a Consta do
Dendê, que encobre os municípios do Baixo Sul.
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GRÁFICO 04 – Produção Agrícola do Território do Baixo Sul em valor de
produção

FONTE:

ARAUJO,

Artur

(2012).

Disponível

em

<http://baixosulba.blogspot.com.br/search?updated-min=2012-01-01T00:00:00-02:00&updatedmax=2013-01-01T00:00:00-03:00&max-results=3>. Acessado em outubro de 2015.

Vê-se que, embora algumas culturas agrícolas produzam em quantidade
considerável a ponto de se destacar na região, o valor de mercado destes
produtos ainda é baixo se comparada a outras como o cacau e o látex que
participa com apenas 2% e 3% em quantidade, mas gera 25% e 8% de riqueza
do PIB agrícola do Território do Baixo Sul.

A taxas do índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Baixo Sul é de 0,616,
em Igrapiúna o IDH é de 0,601 (BAIARDI & TEIXEIRA, 2010). O Estado da
Bahia tem como IDH 0,688 e o país 0,761, sendo assim, o Baixo Sul, e, de
modo especial Igrapiúna, possui baixo indicador de desenvolvimento humano.
As transferências dos governos são extremamente importantes para os
municípios do território, posto que famílias residentes em municípios com baixo
IDH são beneficiários dos programas de assistência (vide Gráfico 05).
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GRÁFICO 05 – Evolução do IDH de Igrapiúna em relação a outras regiões com
dados do IBGE (2010)

FONTE:

Atlas

do

Desenvolvimento

Humano

no

Brasil.

Disponível

em

<http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/igrapiuna_ba> . Acessado em outubro de 2015.

Segundo dados do Censo Demográfico 2010 (IBGE), a população da região
corresponde a 361.531 habitantes, o que representava 2,57% da população
baiana,

possuindo

uma

densidade

demográfica

de

47,49

hab/km2.

apresentando crescimento médio das áreas urbanas taxa de crescimento
negativa na zona rural o que indica uma redução gradativa da população rural.
Para Fisher (2007), o decréscimo da população rural está relacionado ao baixo
desenvolvimento econômico da região.
Essa é uma microrregião que só nas últimas décadas – com a
abertura da BR-101 e depois a BA-001 e suas ligações
intermunicipais – rompeu o seu relativo isolamento. Desde sua
constituição histórica, o acesso ao Baixo Sul se dava por via marítima
ou por estradas de pequeno porte. Além disso, suas atividades
econômicas tradicionais nunca foram de grande expressão e a área
cacauicultora, que representava a agricultura comercial de maior
importância, foi atingida por uma crise que se arrasta até hoje. Esse é
um contexto gerador de evasão de populações rurais e pouco
favorável à absorção dessa força de trabalho nas áreas urbanas. Só
recentemente, com o turismo e com as conexões proporcionadas
pelas novas rodovias, alguns núcleos passaram a ter maior
dinamismo econômico, como é o caso de Morro de São Paulo, em
Cairu, e Barra Grande, em Maraú, e de municípios que já
funcionavam como entrepostos regionais, como Valença e Camamu.
Por outro lado, a decadência do cacau e a manutenção da policultura
tradicional atuam como fatores de expulsão da população rural, que
se dirige para os centros urbanos do próprio município ou migra para
outras áreas. A introdução de novos cultivos e os baixos ganhos de
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produtividade de alguns cultivos tradicionais provavelmente não estão
sendo suficientes como fatores de fixação de população. (FISHER,
2007, p.42)

As economias tradicionais que o autor cita na transcrição acima, se referem em
parte as atividades exercidas pela agricultura familiar. O cultivo de culturas
permanentes corresponde a 86,23% da área plantada, com destaque para o
cacau, o coco-da-baía, a borracha e o dendê. Já com relação as culturas
temporárias, destaca-se o cultivo da mandioca. A produção é desenvolvida, em
sua maioria, em minifúndios, porém o pequeno número de imóveis rurais de
grande porte concentra uma elevada extensão de terras.

Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), a
pequena produção possui grande importância econômica devido ao tipo de
cultivo e a destinação da produção:
O segmento (de pequenos produtores rurais) detém 20% das terras e
responde por 30% da produção global. Em alguns produtos básicos
da dieta do brasileiro como o feijão, arroz, milho, hortaliças, mandioca
e pequenos animais chegam a ser responsável por 60% da produção
(ARAUJO, 2012, p. 01).

Dados do

Portal da

cidadania revelam

que no baixo sul existem

aproximadamente 22.048 agricultores familiares.

Com relação às Comunidades Quilombolas foram identificadas na região do
Baixo Sul baiano, já oficializadas, 48 CRQ. O Mapa 05 apresenta a distribuição
dessas comunidades pelos municípios do Baixo Sul, revelando uma
concentração destas na área central entre Valença e Camamu.

Dentre as 48 comunidades quilombolas do Baixo Sul, já certificadas pela FCP,
21 estão com processo aberto no INCRA para regularizar suas terras,
conforme listagem do Quadro 02. Porem, é válido ressaltar que a cidade de
Boitacara, apesar de constar na lista federal, obteve deferimento no processo
através do governo do Estado no ano de 2014, conforme dito anteriormente.
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MAPA 05 – Distribuição das Comunidades Quilombolas na Região do Baixo
Sul no ano de 2015

FONTE: Elaborado pela autora (Delânia Azevedo) e Marilia Libório em 2015, através de dados
da FCP de 2015.

A fixação e permanência dessas populações em seus territórios está
diretamente relacionada com as condições edafoclimaticas e estruturais da
região. Por outro lado, estas comunidades estão situadas em áreas
caracterizadas pela preservação ambiental e relevância das paisagens
naturais.

A história de ocupação da região do Baixo Sul da Bahia explica a quantidade
significativa

de

comunidades

quilombolas

existente.

Os

trabalhos de

historiadores citados ao longo do texto ofereceram contribuições relevantes
para construir um entendimento do território à luz das conjunturas histórico
social que levou a existência de tantas e tão próximas comunidades
quilombolas nos arredores de Igrapiúna e Camamu, na Bahia.
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QUADRO 02 – Comunidades remanescentes de quilombos do Baixo Sul em
processo de regularização fundiária:
Processos para Titulação Bahia - BAIXO SUL
Nome da Terra
Etapa do Processo
MUNICIPIOS
Processo aberto no Incra
Tancredo
Alto Alegre
neves
Certidão Fundação Cultural
Barroso
Palmares
Camamu
Batateira
RTID em elaboração
Cairú
Certidão Fundação Cultural
Boitacara
Palmares
Nilo Peçanha
Certidão Fundação Cultural
Boqueirão
Palmares
Teolândia
Certidão Fundação Cultural
Cágados
Palmares
Ituberá
Certidão Fundação Cultural
Ingazeira
Palmares
Ituberá
Certidão Fundação Cultural
Jatimane
Palmares
Nilo Peçanha
Certidão Fundação Cultural
Wenceslau
Jericó
Palmares
Guimarães
Jetimana
RTID em elaboração
Camamu
Lagoa Santa
RTID publicado no diário oficial Ituberá
Certidão Fundação Cultural
Laranjeira
Palmares
Igrapiúna
Certidão Fundação Cultural
Pedra Rasa
Palmares
Camamu
Porto do Campo
RTID publicado no diário oficial Camamu
Certidão Fundação Cultural
Quitungo
Palmares
Marau
Ronco Abóbora
RTID em elaboração
Camamu
Sacutiaba, Riacho
RTID publicado no diário oficial Wenceslau
da Sacutiaba
Guimarães
Certidão Fundação Cultural
São Raimundo
Palmares
Marau
Certidão Fundação Cultural
Sapucaia
Palmares
Igrapiúna
Sarlândia
Processo aberto no Incra
Camamu
Certidão Fundação Cultural
Tapuia
Palmares
Camamu
FONTE: Elaborado pela autora (Delânia Azevedo) em 2015 com base nos dados da CPISp

2.3.1 Breve Histórico de Fixação dos Quilombos do Baixo Sul

O Litoral sul da Bahia, local onde se situa o Quilombo Laranjeira (objeto desta
pesquisa) tem uma história de colonização que se inicia ainda no século XVI.
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De acordo com a historiadora Lara Santos (2004), a região de Camamu situada
ao norte da capitania de ilhéus e ao sul da cidade de Salvador (sede da
capitania da Bahia) foi desde o século XVII palco de resistência negra e
indígena. A região era habitada inicialmente por índios Tupiniquins e após a
invasão portuguesa passou a ser ocupada por padres da companhia de Jesus,
que receberam terras doadas pelo governador Mem de Sá e ali estabeleceram
aldeia (em meados do século XVI) para catequização dos índios mansos.
Dentre estas aldeias houve a de Nossa senhora das Dores de Igrapiúna que
anos mais tarde daria origem a cidade de Igrapiúna, vizinha 18km de Camamu.

A produção econômica das vilas do litoral sul da capitania da Bahia começou
com a extração da madeira, a qual era considerada a principal riqueza. Depois,
o desenvolvimento da monocultura de cana de açúcar no Recôncavo baiano,
porém, forçava a agricultura de alimentos em áreas menos privilegiadas como
a região de Camamu. Aquelas terras pertenciam a Companhia de Jesus e a
pequenos agricultores, os quais sem tantos recursos para a produção de cana,
se instalavam ali para atender a demanda por alimentos da Capital da colônia.
Com isso, a lavoura da mandioca prosperou na região. Estas fazendas
produziam, também, espécies variadas de alimentos, dentre eles legumes,
milho, arroz e, sobretudo, mandioca. Os principais destinos destes produtos
eram: Salvador, os engenhos do Recôncavo, e as naus, que antes de partir
para as aventuras marítimas aportavam na baia de Camamu para abastecer-se
de mantimentos (SANTOS, 2004).

Segundo Santos (2004), as fazendas jesuítas utilizavam principalmente, a mão
de obra escrava indígena, enquanto os pequenos produtores possuíam um
número pequeno de cativos negros. Estes fazendeiros detinham poucos
recursos para arcar com os gastos necessários para a manutenção, vigilância e
controle dos seus escravos. Nessa situação a historiadora sugere que o
controle devia ocorrer pela negociação de pedaços de terra, onde os escravos
poderiam cultivar produtos para sua própria subsistência, o que a autora
denomina de brecha camponesa.
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Apesar da importância da farinha das vilas do sul para o abastecimento da
capital da colônia, a condição de região de subalterna ao recôncavo fazia com
que os recursos da coroa não fossem destinados para aquela área com tanta
facilidade. Assim, os fazendeiros locais e os jesuítas ficavam suscetíveis aos
ataques dos índios aimorés18 que afrontavam violentamente a dominação
portuguesa gerando crises financeiras e abandono de fazendas (SANTOS
2004).

As vilas de Camamu, Boipeba e Cairu, na Bahia, tinham a peculiaridade de ser
uma das poucas áreas da costa brasileira sobre a influência dos índios
Aimorés. Essa resistência indígena, associada à geografia local (formada de
altas escarpas forradas por mata atlântica), propiciaram de modo direto e
indireto a formação dos quilombos, desde meados do século XVII. Os períodos
de empobrecimento e abandono das fazendas também favoreciam a fuga dos
cativos para o interior do continente. Durante todo o período colonial a relação
entre índios, europeus e africanos, na região de Camamu, foi conflituosa.
Sendo diversas as práticas indígenas e negras de resistência à escravização
imposta pelos brancos. Santos (2004) afirma que,
As regiões da Bahia que experimentaram a maior incidência na
formação de mocambos foram os distritos sulinos de Ilhéus, Cairu e
Camamu, cuja situação militar instável decorrente da distância de
possível apoio logístico vindo de Salvador, tanto quanto da constate
ameaça de ataques hostis aimorés do sertão limítrofe, explica
Schwartz, foram os principais fatores a contribuir para o êxito dos
quilombolas, dificultando a sua supressão (SANTOS, 2004, p. 69).

Com a abolição da escravatura em 1888 os homens livres – que já tinham de
uma forma ou de outra, se ajustado nas redondezas daquelas vilas do Sul –,
assim como, os demais negros da época pós-abolição, sofreram a aspereza
dos dispositivos da lei de terras de 185019. Esse documento legal criou
18

A tribo dos índios aimorés habitava o sertão e tornou-se conhecida pelas práticas de luta
contra a invasão europeia em terras brasileiras, através de táticas de guerra faziam forte
resistência ao crescimento das vilas portuguesas, ver mais detalhes em Santos (2004) .
19
Durante o regime das seis-marias (1530 a 1822) desenvolveu-se no País, por imperativos
econômicos e sociais, o sistema de posses, não amparado legalmente, inicialmente restrito à
pequena exploração agrícola, envolvendo populações pobres. Com o fim do regime das
sesmarias, em 1822, a partir do fim do período colonial, tal sistema passou a circunscrever
grandes áreas. A primeira Lei de Terras do Brasil, a Lei n° 601, de 18 de setembro de 1850,
estabeleceu o final do sistema de posses. Definiu-se que as terras devolutas do Império só
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impedimentos jurídicos para o acesso à terra aos trabalhadores pobres livres.
(BRAZIL, 2006)

De acordo com Martim (1981), situações de expulsão foram geradas a partir da
lei de terras, pois áreas que já eram ocupadas por famílias camponesas livres
foram por vezes compradas por fazendeiros externos os quais sob a proteção
da lei, expulsavam os ocupantes tradicionais, forçando-os a encontrar novo
lugar para dar prosseguimento a suas práticas cotidianas. Essa realidade leva
a compreensão do camponês posseiro do Brasil, como sendo “um itinerante,
com uma história de perambulação” (MARTINS, 1981, p. 17).

As comunidades tradicionalmente estabelecidas nas terras devolutas do Baixo
Sul baiano, em boa parte afrodescendentes, que haviam estado naquelas
áreas até então quase despercebidas, conheceram no final do século XX, uma
forte pressão fundiária, que se assemelha aquelas praticadas no período da lei
de terras.

Quando em 1887, a empresa norte americana Firestone comprou uma grande
porção de terras, 10 mil hectares, para a instalação de uma fábrica de
beneficiamento do látex conjugada com extensas áreas de plantação de
seringueiras, entretanto, a concretização desse projeto impunha à empresa
norte americana lidar com desmatamentos, capacitação de mão de obra e
promover ações sociais com a população que já habitava aqueles hectares de
terra. Mesmo obtendo permissão e até incentivo governamental para essas
atuações, a empresa preferiu não abordar as problemáticas econômicas,
sociais e geográficas daquele local e desistiu do negócio, abandonando a
fazenda e as instalações industriais, em 1982 (LIMA, 2011)

Diante dos acontecimentos, a população local se reorganizou naquela região.
Em 1984 a empresa francesa Michelin comprou a área e tendo conhecimento

poderiam ser adquiridas por compra e venda; a necessidade de revalidação das sesmarias que
não atendessem às condições legais; as terras possuídas por simples título de posse mansa e
pacífica fossem regularizadas. A proibição da aquisição de terras devolutas por outra forma
que não fosse a compra, apenas serviu aos grandes proprietários, dificultando o acesso da
população rural desprovida de recursos à propriedade da terra.
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da experiência fracassada da concorrente americana, optou por adotar um
plano de gestão integrado, no qual a empresa envolve os moradores locais na
produção direta e indireta. Isso possibilitou um convívio mais harmônico entre
as partes e facilitou a manutenção da empresa até os dias atuais (OCT, 2012)

Dados do Atlas de Desenvolvimento Humano elaborado pelo Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), em parceria com o Instituto de
Pesquisa Econômica e Aplicada (Ipea), e com base nos dados dos Censo do
IBGE, demonstram que a região do Baixo sul até o inicio dos anos 2000
possuía IDH baixíssimos. Neste cenário, a nova empresa de borrachas
Michelan, conjuntamente com outros grandes proprietários locais como a
Odebrecht, traçou um plano de desenvolvimento sustentável para o Baixo sul
com o intuito de alavancar os negócios, melhorar a infraestrutura da região e
capacitar a população local para o trabalho capitalizado. Nesse intuito, fez
parcerias com as prefeituras locais a fim de captar recursos dos governos
estadual e federal (OCT, 2012)

Essas ações, inicialmente de cunho privado propiciaram melhorias materiais e
maior visibilidade para os moradores das comunidades locais, pois as
empresas ao solicitar apoio dos governantes passaram a inserir aqueles
habitantes nas pautas de discussão política. Isso pode ser confirmado no artigo
de kotscho (2009), em que ele cita a conversa entre o diretor da Michelin e o
atual Presidente da República Luís Inácio Lula da Silva sobre o projeto de
desenvolvimento para o Baixo Sul da Bahia, neste momento o Presidente
sugere que a empresa integre os produtores rurais locais entre os fornecedores
de borracha da Michelin.

A partir dos anos 2000, essas forças externas modificaram a forma de atuar
sobre os territórios das comunidades tradicionais, e passaram a adotar um
comportamento de parceria e boa vizinhança, a fim de, alcançar seus
propósitos socioeconômicos e financeiros.

Nas áreas do Baixo sul da Bahia, nota-se que o período colonial, bem como as
épocas subsequentes, deixou seu legado exploratório. Mas as populações
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negras que por ali se fixaram em função desse histórico de luta contra a
sociedade dominante escravocrata, e depois, preconceituosa e excludente,
encontraram seu local de vida, desenvolvendo formas próprias de se relacionar
e se adaptar ao meio.

Conforme explanado acima, a história da ocupação das terras do baixo sul está
vinculada ao passado escravista do Brasil. As populações negras que se
dispersaram por essa região, encontram e ainda encontram formas muito
variadas de assentamento. A movimentação dessas pessoas não se encerrou.
O anseio por um pedaço de terra que garanta o sustento e a liberdade familiar
ainda é viva.
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CAPITULO 3 – QUILOMBO LARANJEIRA E SEU TERRITORIO

Neste capitulo serão abordadas as particularidades do território do Quilombo
Laranjeira antes da chegada das políticas públicas, considerando os aspectos
de sua ocupação espacial.

As informações aqui descritas fazem alusão ao período de execução da
pesquisa (de 2012 à 2015).

3.1 Situando o Quilombo Laranjeira

Laranjeira localiza-se na região denominada de Baixo Sul, do Estado da Bahia,
na zona rural do município de Igrapiúna, dentro da APA do Pratigí (Vide Mapa
06). Atualmente agrega 42 famílias com uma população estimada de 280
habitantes, distribuída em um território de aproximadamente 500 hectares. O
acesso se dá por uma estrada de terra batida com 13km até a rodovia BA 001
entre as sedes municipais de Camamu e Igrapiúna.

Segue pela estrada de terra batida, com muitas curvas, subindo até passar por
adensamento florestal sem cercas ladeando a estrada, é a Mata do Mamão
anunciando o território de Laranjeira (Vide Fig. 03).
FIGURA 03 – Foto da Curva do Mamão, Quilombo Laranjeira

FONTE: Registrado pela autora (Delânia Azevedo), outubro de 2014
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A comunidade tradicionalmente vive da agricultura de subsistência e a
comercialização da farinha de mandioca nas feiras próximas, utilizando
técnicas próprias de produção, moradia e lazer. É formada majoritariamente
por afro-brasileiros, que se assentaram ali há pelo menos 170 anos, ocupando
áreas devolutas nos interstícios das cercas dos fazendeiros da região de
Camamu.
MAPA 06 – Localização do Quilombo Laranjeira na região do Baixo Sul

FONTE: Elaborado pela autora (Delânia Azevedo) e Marilia Libório, em 2015.

Nos itens a seguir serão explanadas as formas mais antigas de espacialização
da população do Quilombo Laranjeira. As principais fontes foram a fala e a
memória das pessoas especialmente dos moradores mais antigos da
localidade. Os dados aqui expostos são resultado das entrevistas gravadas,
conversas informais, observação in loco e croquis realizados durante as visitas
a campo.
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3.1.1 Laranjeira e as Comunidades Circunvizinhas

Para compreender a chegada das primeiras famílias a Laranjeira é preciso
esclarecer que este quilombo não está isolado do seu entorno. Nas visitas a
campo foi possível perceber que, Laranjeira é parte de um complexo de
aldeamentos quilombolas, dos quais somente dois são certificados (Laranjeira
e Sapucaia), que se organizam de modo similar no território. Dispostos ao
longo de um acesso estreito de terra batida e pedras esses quilombolas
transitam durante décadas para comunicar-se entre si, e acessar as feiras das
cidades próximas.

A área pertencente a cada núcleo é (re)conhecida pelos moradores locais.
Através das visitas guiadas a campo foram identificadas como nucleações
vizinhas as seguintes comunidade: Limeira, Baixa de Areia, Mamão, Quebrajaca, Jenipapo, Jatimane, Sapucaia, Jaqueira, Jubeba e Tabocas.

A partir das conversas e visitas vê-se essas localidades são entendidas pelos
moradores de laranjeira como áreas de atividades, de livre transito. Um espaço
atravessado constantemente devido a proximidade espacial e social. No qual
as pessoas se relacionam diretamente embora reconheçam suas diferenças e
semelhanças. Desse modo, podem tecer relações sociais de amizade,
companheirismo e auxilio mutuo, conformando o que Paoliello (2007) denomina
de rede sociais.

No Mapa 07 são identificadas as comunidades vizinhas que compõe a rede
social do quilombo Laranjeira e que conseguimos visitar dentro dos limites
dessa pesquisa. Muito provavelmente uma pesquisa etnográfica neste
complexo quilombola conseguiria apurar maiores detalhes desta interação
comunitária.
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MAPA 07 – Comunidades vizinhas ao Quilombo Laranjeira

FONTE: Elaborado pela autora (Delânia Azevedo) e Marilia Libório, em 2015.
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A distância entre essas comunidades quilombolas é numa média de 8 a 10 km.
Entretanto, o contato entre os moradores é constante. Os relatos referiam-se
ao uso compartilhado das casas de farinha, a troca de utensílios e às festas de
cunho religioso.

A troca de utensílios se refere ao intercambio de produtos confeccionados
artesanalmente entre os artesãos residentes em algumas das comunidades.

Dentre os artesãos foi possível visitar a varanda do Sr. Padi morador da
Comunidade de Sapucaia (Vide Fig 04), onde são produzidas gamelas,
bonecas, bancos, vassouras, e outros utensílios (vide Fig 05). Conforme ele
mesmo esclarece esse oficio foi aprendido com seu pai, que aprendeu com seu
avô, ele se orgulha ao comparar a ferramenta herdada do seu avô “de mais de
cem anos” (informação verbal) e as ferramentas novas que ele vem adquirindo.

Quando questionado sobre como iniciou na arte de talhar a madeira ele
responde:
“de sempre que eu via o velho meu pai fazê, eu tinha uma enxó aqui
que era do meu avô.... a enxó serve para faze aqueles cocho da casa
de farinha, aqueles cocho brabo ali pra rala a mandioca, pra fazer
gamela... essa é de cava gamela e essa é de capintero pra faquejá,
tornia madera, do meu avô!” (Padi,78 anos, maio de 2015)

FIGURA 04 – Registro Fotográfico do artesão Padi, morador da Comunidade
de Sapucaia.

FONTE: Registrada pela autora (Delânia Azevedo), maio de 2015, na Comunidade de
Sapucaia.
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FIGURA 05 – Registro Fotográfico das ferramentas e produtos produzidos
pelos artesãos locais da comunidade de Sapucaia

LEGENDA: a) Enxó herdado do pai, que herdou do avô; b) furadeira; c) carrinho para
transportar material; d) boneco de madeira; e) vassoura de mato; f) gamela.
FONTE: Registrada pela autora (Delânia Azevedo), maio de 2015, na Comunidade de
Sapucaia.

Outra artesã visitada foi D. Domingas, moradora de Laranjeira. Ela produz as
esteiras, que são utilizadas tradicionalmente como camas (Fig. 06). A sua sala
de estar é também o seu atelier. As esteiras são confeccionadas com folhas de
palmeira secas e utiliza cordas e um instrumento de madeira utilizado para
auxiliar no processo de fabricação da esteira (Fig. 07). As esteiras podem ser
do tamanho grande ou pequeno. Se o comprador for da área ela troca por outro
produto que esteja precisando, mas se for chegante ou visitante, custa R$
35,00 a esteira pequena.

82

FIGURA 06 – Registro Fotográfico do Instrumento de madeira utilizado para
auxiliar no processo de fabricação da esteira

FONTE: Registrada pela autora (Delânia Azevedo), maio de 2015, na Comunidade de
Laranjeira

FIGURA 07 – Registro Fotográfico da Esteira de palha de tamanho grande

FONTE: Registrada pela autora (Delânia Azevedo), maio de 2015, na Comunidade de
Laranjeira
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Outro aspecto que promove sociabilidade entre as comunidades quilombolas
vizinhas são as festas de cunho religioso, como se pode citar o caruru de D.
Vitalina, moradora da comunidade de Sapucaia.

A família de D. Vitalina todo ano faz, entre setembro e dezembro, o caruru com
folha de taioba, dedicado aos “santos meninos” (informação verbal) – São
Cosme e São Damião –, que também contava com a participação dos
moradores de Laranjeira.

Ainda hoje essa celebração ocorre, pois D. Vitalina sustenta a tradição. Apesar
de seus filhos considerarem sua ligação estreita com os santos e devoções de
sua mãe uma coisa muito ultrapassada, a ponto de seu filho solicitar que
retirasse o altar da sala e colocasse no quarto pequeno, alegando que esse
tipo de elemento na sala era uma coisa muito antiga (Fig. 08).
FIGURA 08 – Registro Fotográfico do Altar de D. Vitalina, moradora da
Comunidade Sapucaia

FONTE: Registrada pela autora (Delânia Azevedo), maio de 2015, na Comunidade de
Sapucaia
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No passado havia festas na casa de candomblé de D. Elsa (localizada na
Limeira) e D. Elisa (localizada na Boa Vista). Elas estão presentes na memória
dos moradores mais antigos. Antigamente, quando havia festa nestes locais, os
moradores de Laranjeira participavam. Era o momento de sair da rotina, brincar
e dançar, segundo relatam os moradores entrevistados.

A partir do contato entre moradores dos vários quilombos surgem os enlaces
matrimoniais e a troca de produtos e saberes que dão origem a novas famílias
e garantem a perpetuação do conjunto.

Atualmente é possível perceber que estas comunidades sofreram alterações de
diferentes intensidades. A Limeira, por exemplo, já está bastante urbanizada e
pela proximidade com a BA 001 sofreu um amplo crescimento populacional,
porém os moradores de Laranjeira relatam que nela antigamente continham
poucas famílias em torno do terreiro de candomblé de D. Elza, que fica mais
distante da rodovia. A comunidade de Tabocas, por sua vez, é uma
coletividade com comportamentos mais cautelosos, discretos e com visíveis
semelhanças fenotípicas entre seus membros.

A rede de quilombos a que pertence Laranjeira oferece uma possibilidade de
investigação instigante, porém, os limites e objetivos da presente dissertação
exigiram que o foco fosse detido em Laranjeira.

3.2 Histórico do Quilombo Laranjeira
A comunidade Laranjeira surgiu a partir do assentamento da família de Sr.
Manoel dos Santos de Assunção, que se instalou, a aproximadamente 130 20
anos, este núcleo familiar ali enraizou-se. A origem dessas famílias foge a

20

Essa noção de tempo fora estimada a partir da soma das idades dos moradores. Sr.
Martinho estimou que seu ex-sogro (Manoel dos Santos) faleceu com mais de 100 anos, a filha
dele D. Agripina (hoje com 78anos) acredita que ele morreu a aproximadamente 50 anos,
então, considerando que ele tenha se instalado por ali com a idade de 18 anos, considerou-se
que a comunidade possui aproximadamente 130 anos.
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memoria da população atual e não há registros escritos ou fotográficos que as
identifiquem.

Desde este período, novos moradores foram chegando a partir de
aproximações com este primeiro núcleo familiar e foi sendo tecida uma teia de
relações familiares.

O depoimento de Sr. Jose Francisco de Oliveira, hoje, o morador mais velho do
Quilombo Laranjeira, com 81 anos, revela que quando ele e seus pais saíram
do Boa Vista para ir para a Laranjeira, já havia a família do sr. Manoel dos
Santos Assunção morando ali. O pai do sr. Jose, cujo nome era João Francisco
de Oliveira, se instalou ali porque era tio do Sr Olindo, o qual era casado com a
filha do Sr. Manoel dos Santos Assunção. Bem recebidos, se mantiveram na
Laranjeira, fortalecendo a rede familiar local.
“veio eu e meus pai, irmão não tinha nenhum, ai depois foi que, foi
aparecendo irmão, meus irmão tudo nasceu aqui, foi, foi, quando
veio, veio eu, meu pai e minha mãe, (...) quando veio, quando eu
cheguei só me lembro assim, só tinha um senhor que morava ai,
chamava Manel dos Santos, que morava mermo na Laranjeira, Manel
dos Santos, e outro sr, era Antonio de Germino e um sr chamado
Olindo, que era meu tio, pai daquele binho que tava ali, que tem uma
vendinha aqui. (...) Meu pai mermo, ele... saiu do lugar que morava lá
na Boa Vista, ai achou por bem abrir uma morada por aqui, dai veio
abriu, era tudo mato, era tudo mata grossa que tem, os morador que
tinha era mermo esse que eu disse, mais nium.(...), dai ele foi busco
nois a famia dele e nois tamo morando aqui ate...” (Francisco Oliveira,
81, outubro 2014)

O espaço ocupado e vivido pelas famílias dos senhores Manoel dos Santos,
Olindo de Oliveira, João Francisco de Oliveira e Antonio de Germinio,
consolidaram um território e são até hoje citados como as primeiras famílias de
Laranjeira, juntos eles elaboraram costumes como a dança da zabelinha, a
produção da farinha, as orientações da mata e o respeito aos limites vizinhos.

As técnicas racionais de domínio da natureza para atender as necessidades
alimentares, de moradia e de produção, serão destacadas a seguir a partir do
que foi lembrado e observado nas visitas de campo desenvolvidas pelos
moradores de laranjeira e lembradas na atualidade.
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No Mapa 08 vê-se a localização estimada da área de ocupação dos primeiros
moradores de Laranjeira. Nota-se a preferência de localização próxima as
nascentes e a distância de aproximadamente 800 m entre os núcleos
familiares. Segundo os depoimentos as pedras da represa já existiam e tudo
em volta de cada residência que não correspondia seus próprios roçados era
mato.

As casas foram posicionadas no mapa de acordo com indicações aproximadas
do sr. José Francisco de Oliveira, que pela memória guiou a pesquisadora até
os locais21 onde aqueles antigos senhores moraram.

Com o passar do tempo os laços familiares e de vizinhança transmitiam
saberes, técnicas, costumes, configurando uma rede social sobre o território,
conferindo segundo o que fora visto em Haesbaert (1999) identidade e
territorialidade.
MAPA 08 – Ocupação territorial das primeiras famílias do Quilombo Laranjeira

FONTE: Elaborado pela autora (Delânia Azevedo) e Marilia Libório, em 2015.
21

Os locais das casas foram capturados como pontos geográficos através do GPS (Global
Positioning System) portátil foi e lançados no software de geoprocessamento ArcGis.
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Observa-se que no quilombo Laranjeira, as relações de vizinhança e
parentesco são fundamentais. Pois, define seus territórios, possibilita a
solidariedade que mantém suas atividades produtivas e ainda determina os que
pertencem e os que não pertencem ao grupo.

As pessoas são consideradas da área quando são nascidos na comunidade ou
se instalam por ali devido a união matrimonial com algum descendente dos
primeiros núcleos familiares. Aqueles que, por sua vez, se instalam sem
nenhuma relação de parentesco com os núcleos familiares iniciais – apenas
pela força de um documento de posse –, é denominado chegante, mesmo que
se mantenha ali por muitos anos.

Essa diferenciação exposta pelos relatos dos moradores de Laranjeira aponta
uma fronteira definida pelo grupo para discernir entre quem faz ou não parte da
comunidade. Essas delimitações vão de encontro a definição de Barth (1997)
sobre a identidade étnica ser relacional e situacional, na medida em que os
sinais que os diferencia são indicados pelos próprios atores. Assim, eles
podem ser negados ou exibidos a depender da situação ou contexto. O grupo
se organiza para interagir e caracterizar a si mesmo e os outros.

No vocabulário da população de Laranjeira é possível perceber o uso de
algumas palavras e expressões que recebem através deles significações
próprias. Serão destacadas aqui algumas das palavras que serão utilizadas no
texto conforme o significado dado pelos quilombolas:


Gamela: vasilha esculpida na madeira;



Agdá: abertura feita no forno de barro para colocação da lenha;



Caça: animais da fauna local (repteis ou mamíferos) utilizados para
alimentação;



Rodagem: estrada de terra batida com largura suficiente para a passagem de
veículos; e



Variante: caminho estreito de terra batida para a circulação de pedestres.
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A territorialidade tradicional de Laranjeira, apresentada a seguir, irá apontar os
elementos de apropriação espacial, consolidados antes de 2003, ou seja, antes
da chegada das políticas publicas urbanas.

3.3 Territorialidade Tradicional do Quilombo Laranjeira
Entende-se aqui que Laranjeira é um quilombo contemporâneo – tal com
conceitua Arruti (2008) – e que possui uma história de ocupação secular,
comum, com laços de parentesco e vizinhança fortes, (re)conhecido entre
gerações. Estas relações sociais residem no mesmo espaço a mais de cem
anos e – de acordo com as teorias de Bonnamaison (2002) – hão de expressar
neste

(espaço)

“pontos

fortes”

e

itinerários

significativos,

simbólicos,

construtores de uma territorialidade própria, a qual será denominada nesta
pesquisa como territorialidade tradicional, por revelar o acostumado, o habitual,
o transmitido e zelado através do tempo.

Conforme a metodologia formulada, para compreender os impactos das
políticas urbanas no quilombo Laranjeira, buscou-se resgatar junto aos
moradores a dinâmica espacial do grupo antes das políticas públicas.

3.3.1. Categorias de Análise

A seguir ter-se-á uma descrição sistematizada de partes do território, que a
partir da coleta de dados, foram entendidos como pontos significativos da
comunidade Quliombo Laranjeira. Estes lugares-categorias relacionam-se com
a cultura, a sociabilidade e fisicidade do grupo.

Para balizar a análise comparativa foram definidas categorias de análise que
permitissem apreender as alterações no território, dentro do entendimento
deste como um elemento físico, social e cultural.

Entretanto, vale ressaltar que, a apresentação segmentada dessas categorias
é meramente uma estratégia de pesquisa, pois na prática, cada elemento, cada
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edificação, cada espaço, esta intrinsicamente relacionado entre si, fazendo
parte de uma totalidade físico simbólica.

O Mapa geral do Quilombo Laranjeira (Mapa 10) apresenta os elementos da
territorialidade tradicional tal como pôde ser reconstruído após os trabalhos de
campo. As residências apresentadas são as casas dos moradores,
denominadas casas da roça. Atualmente nem todas essas casas identificadas
estão em uso, algumas são ruínas ou estão fechadas. Mas foram apontadas
como pertencentes ao período aqui representado e, portanto, foram
consideradas e identificadas.
A organização territorial do tipo teia já vem sendo estudada através da
geografia. O trabalho de Souza (1995) esclarece que, os territórios organizados
como teia parecem inicialmente dispostos aleatoriamente, mas na realidade
possuem relações de poder imbricadas nas conexões (nós) que compõe essa
teia. Em Laranjeira, as relações de domínio familiar (enlaces) sobre
determinado quinhão de terra irão definir a localização da casa (conexões).
Caso seja necessário construir mais um imóvel, seja pelo casamento de algum
filho ou pela derrubada da casa antiga, esta será erguida respeitando os limites
da posse daquela família ou buscando espaços nas áreas de mata ainda não
explorados. Essa ampliação acaba recosturando a rede que envolve o espaço
e configura o território.

3.3.1.1. Espaços de produção
“era mato, e a gente vivia de botar roça e criar porco, e fazer a farinha
pra levar pra cidade pra vender, e ai comia muito, e muita caça,
quando a gente chegou praqui tinha muita caça mermo, tinha sempre
arguma onça, mas eu nunca vi não! Via rasto, ela chegou a pegar
porco na porta pra comer, mas nunca eu cheguei pra dizer assim, eu
vi uma onça, vi ota depois de eu véio, porque veio ni um circo, mas
pelo mesmo na mata que eu nunca vi, ouvia as história, e via rasto
dela, uvia ela grita, tava dento de casa e uvia a fagulha dela pelos
mato.” (José Francisco Oliveira, 81, outubro 2014)

Os espaços de produção envolvem em sua maioria os elementos extraídos
e/ou produzidos na natureza. Os moradores mais idosos se referem às antigas
condições de cultivo como o processo de adentrar a mata, pois eles
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compreendem que é a mata que proporciona o alimento, que garante a
produção, “ela protege, mas tem seus perigos” (Sic Benedito, 75 anos).

A mata e a terra são elementos distintos, porem unidos, após adentrar a mata,
que é colocado como um primeiro estágio do processo de cultivo, então a
conversa segue para o trabalho com a terra, para as técnicas usadas para o
cultivo.

Os quilombolas, especialmente as mulheres, costumam se dedicar as hortas.
(Vide Fig. 09) Esses espaços de plantios variados garantem a segurança
alimentar das famílias. As lembranças de D. Josina esclarecem essa questão:
”a gente de primero faltava a comida, agora pegava folha, quiabo, jiló,
abobra, babata, isso tudo agente comia pela fome, num sabeno que
era um alimento, uma vitamina, agente achava que comia pela fome,
e tava alimentano o seu corpo, ta veno eu sempre digo a elas (as
filhas) que naquele tempo comia porque num tinha jeito e deus que
era uma coisa boa né? Minha mãe mermo, prantava, ela era uma
pessoa que prantava roça, ciumada com aquela roça... e ai ela ia
prantar sozinha, prantava abobra, prantava maxixe, prantava quiabo,
prantava batata, ai a gente pegava uma cesta, quando tava tudo bom
de colher ne? ai a gente levava uma cesta e trazia cheia de tomate,
aquele tomatinho, era muito bonito, fazia aqueles girau, quando cabá
tinha tanta coisa... aquela salsa, cebolinha, aiface, aquela horta
todinha pra comer, cabá cortava todinha pra comer, isso tudo era
coisa de fartura da roça...” (Josina, 78 anos, em maio de 2015)
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FIGURA 09 – Foto da horta de uma moradora do Quilombo Laranjeira

FONTE: Registrada pela autora (Delânia Azevedo), maio de 2015.

FIGURA 10 – Fotos de jardins frontais às residências_Quilombo Laranjeira-BA

FONTE: Registrada pela autora (Delânia Azevedo), maio de 2015.
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casas da roça

MAPA 09– Localização espacial dos cultivos tradicionais em Laranjeira.

FONTE: Elaborado pela autora (Delânia Azevedo) e Marilia Libório, em 2015.
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O Mapa 09 apresenta a localização atual de algumas das áreas de cultivo
visitadas, as quais estavam geralmente ao fundo ou lateral das casas,
enquanto os jardins com flores ou plantas de pequeno porte a frente (Vide Fig
10). Durante as visitas nas roças, observou-se que o espaço de cultivo, na
territorialidade tradicional, se comunica diretamente com o espaço de morar. As
casas e seus anexos ficam envolvidos pelas áreas de produção, tendo as
variantes como elo, de ligação entre os dois elementos (Fig. 11).
FIGURA 11 – Esquema da relação habitação e espaços de cultivo e mata na
territorialidade tradicional de Laranjeira

variantes
casa
Jardim/horta
Espaço de cultivo
Mata

FONTE: Elabora pela autora (Delânia Azevedo), em 2015

A arte do plantio foi passada de geração para geração como pode ser visto no
depoimento do Sr José de Oliveira. O saber trabalhar a terra remete a um
conhecimento transmitido, pois como diz sr. Martinho, esse tipo de trabalho é
“como sequencia”, vendo e participando do dia a dia dos pais na roça, eles iam
aprendendo sobre como trabalhar a terra e sobre o grande valor que a mesma
tem.
“desde minino, ai via meu povo trabaiano, meus pais, eu comecei
trabaia tomem, ia com eles pra roça, ai aprendi, fiquei adulto, fiz a
minha casa comecei a trabaia pra mim, a mesma coisa né, (...) des a
de pequeno trabaiava, mas cum meus pais, mas pra mim mermo com
21 ano...” (Jose Francisco de Oliveira, 81 anos. Abril de 2014)
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As conversas, relatos e visitas revelam que as práticas e os espaços de cultivo
de Laranjeira envolvem um conhecimento do entorno, do clima, do
comportamento da vegetação. Aliado a um conhecimento biológico, agrícola e
medicinal. Pode-se citar, também, o respeito às entidades da cura, da
fertilidade, da caça, e do tempo, que são saberes que aliam a mística, cultura e
a técnica. Desse modo, de acordo com os entrevistados, para se ter uma boa
plantação faz-se necessário conhecer, o horário, o dia, o tempo adequado para
o plantio.
“na realidade, tudo pra se faze de manhã é milhó, né, o correr da
manhã, é milhó, a tarde já é outa, já é outa coisa, até pra se panhá
uma foia pra remédio, de tarde num presta mais pra panhá, que já
pegou muita influencia...” (Anja, 52 anos, outubro de 2014)

Em entrevista fica claro que a variedade no cultivo não era parte da cultura
tradicional de Laranjeira:
“num tinha essa coisa de plantado não, quando acontecia ficar na
porta um pé de jaca ou um pé de limão, porque de primero ninguém
conhecia nem cravo, num tinha essa coisa de planta cravo, cacau diz
que num dava em tudo quanto era lugar, precisava sabe onde é que
dava, fora a mandioca pra quem gostava de trabalha, pra quem num
gostava... bom...” (Dos Anjos, 68 anos, maio de 2015)

É valido ressaltar que a plantação da mandioca é o trabalho tradicional da
população de Laranjeira. Desse elemento, os moradores costumam fazer a
produção de farinha e comercializá-la nas feiras de Camamu, Pinaré e Ituberá.
Essa é uma prática antiga que garantia (e ainda garante) a renda da maioria
das famílias (Vide Figura 12). O processo de produção da farinha e
comercialização da mesma está mais explanado no item 3.3.1.3, I-Casa de
Farinha.

De acordo com relatos de Sr. Martinho Conceição, líder da associação de
pequenos agricultores de Laranjeira22, os habitantes da comunidade laranjeira
adotaram tradicionalmente como meio de subsistência e de externalidade
22

A Associação de Pequenos Agricultores de Laranjeira foi formada no ano de 1998, através
de incentivo do sindicato de pequenos agricultores de Camamu, que mobilizou a comunidade a
se estruturar como associação, a fim de receber auxílios, como sementes, produtos químicos e
oficinas, para alavancar suas plantações, com a inserção de novas culturas, seriam elas: o
cacau, a seringa e o cravo.
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econômica

a

agricultura

e

o

comércio

da

farinha

de

mandioca.

Tradicionalmente, através da agricultura familiar, cada núcleo cultiva a sua roça
de mandioca e horta nos arredores de sua habitação. A produção da farinha é
uma pratica que pode ser vista ainda hoje com frequência na comunidade de
Laranjeira, embora, em muitos casos seja para o consumo próprio e não mais
para a venda.
FIGURA 12 – Registro Fotográfico das Plantações de Mandioca e suas
variantes

FONTE: Registrada pela autora (Delânia Azevedo), Outubro de 2014

Porém de forma concomitante, investiram na produção de outros produtos
vendáveis em especial, o cravo, o cacau e a seringa, em função das demandas
das empresas agroindustriais do entorno (LIMA, 2011).
“a produção mais é, primeiramente o cacau, a seringa o cravo da
índia, (...), agora independentemente da mandioca que foi a principal,
é a principal ..., que todas essas cultura que tô falando aqui hj que
tem, tudo foi feito através da mandioca... porque era o que a gente
tinha pra vender no inicio, a gente botava a roça, plantava essas
cultura, mas são cultura de 10, 12 anos e a gente tinha a mandioca
pra ir se mantenho e investino...”. (Martinho Conceição,71 anos,
outubro de 2014)

Ainda hoje observa-se que toda a família participa dos trabalhos com a terra,
sendo que as mulheres tem uma inclinação a cuidar mais das hortas, as quais
são para subsistência, onde tem plantios bem variados de legumes, hortaliças
e algumas frutas. Já os homens se dedicam mais aos cuidados com os cultivos
rentáveis.
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3.3.1.2 Espaços de cultos

É notável que o sagrado permeia todos os espaços em que há natureza. O
respeito, o receio, as crenças são dirigidas à mata, às folhas, à agua, ao
tempo.

A presente categoria quer se referir, não ao que é sagrado ou religioso, pois no
entendimento desta pesquisadora, o sacro permeia muitos outros aspectos de
Laranjeira, como as palavras, comidas ou roupas; e para abordá-lo seria
necessária

uma dissertação especifica. Neste tópico,

será

levantado

meramente, os espaços onde ocorrem os cultos, ou seja, os elementos físicos,
edificados ou naturais, que dão suporte a rituais religiosos.

Tradicionalmente os moradores de Laranjeira são adeptos do catolicismo e do
candomblé.

A igreja catolica que os mesmos frequentavam era a da Boa Vista, local de
parentesco para muitas das familias de Laranjeira, na atualidade essa
localidade mudou de nome e passou a ser chamada de Assentamento
Limoeiro.

A fé catolica e a religiosidade de matriz africana sempre permearam a vida
dessas pessoas, mesmo sem a presença de uma igreja e antes do terreiro de
oxossi.
“De primeiro sempre fazia festa, tinha negócio de ladainha, de santo,
que festejava os santos, tinha aquelas comemoração de são joao,
santo antonio, são pedro dois de julho, meu pai naturar mermo fazia
festa dois de julho, e ai tinha aquelas festa, que era tocano,
instrumento..., e ai o povo dançava, tomem tinha o negócio do
calomblé nè?” (José Francisco de Oliveira, 81 anos, outubro de 2014)

No ano de 1995, D. Angela Maria dos Santos, conhecida na comunidade como
D. Anja23, devido a motivaçãoes familiares, assentou em Laranjeira, junto com
23

A mesma se identifica como “feita no santo a mais de quarenta anos”
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seu pai de santo, o Terreiro de Candomblé dedicado a Oxóssi, da nação KetoAngola. Apesar da existência recente confluiu com as crenças religiosas locais
e com sua atuação ativa na comunidade, tornou-se logo uma referencia
religiosa, um lugar de culto.

Assim como ocorre com muitos lideres das religiões de matriz afro brasileira a
manutenção do seu espaço ritual é impactada pelas dificuldade financeiras da
família e pela necessidade de expansão do espaço com o aumento da
frequencia de fiés. Isso faz com que D. Anja relate seu sentimento de incomodo
às constantes reformas na estrutura fisica do terreiro. Além do fato de, no
momento da entrevista, devido a problemas de saúde da sua filha as obras
estarem interrompidas.
“eu mermo toco, eu mermo tenho, tenho um salão aberto mermo eu...
e nessa vida de desmancha casa, faz casa, desmancha casa, faz
casa, agente ficou aqui nesse apertado, ai eu desmanchei o salão,
que ai tinha um salão enorme, desmanchei o salão, pra puder tirar as
telha pra aquela casa (aponta lá fora), agora agente vamos deixa as
coisa ficou mais mansa, a gente vai deixa o salão aqui, quando eu
passa pra lá, a gente vai ajeita pra deixa o salão aqui, pra pude
continuá, eu não posso para porque eu sou feita no santo...(...)” (Anja,
52 anos, outubro de 2014)

Essa relação mutante com o espaço de culto do Terreiro de D. Anja, só o
confirma como uma arquitetura de matriz afro brasileira, que conforme teoriza
Velame (2013) é uma arquitetura em transe.
Não tendo projeto arquitetonico, mas sim acontecimentos,
constituídos por paixões, vontades, desejos humanos, divinos e dos
ancestrais, a arquitetura deixa de ser em sua materialidade uma
“coisa” estática, durável, pensada para resistir ao tempo; e, passa a
ser processo, com constantes metamorfoses, transformações, pura
alteridade e movimento (VELAME, 2013, p.207).

Apesar dessa inconstância do espaço fisico deste terreiro, a essência do
sagrado é permanente. De acordo com D. Anja, os lugares do axé – definidos
pelos seus mentores espirituais e pelo seu pai de santo – são fixos. A exemplo:
a gameleira de oxossi ou o assento de exu são permanencias, que constituem
o sistema de fluxo do axé da casa. Muito embora a mãe de santo revela que
este sistema também será ampliado com novos assentamentos de santo.
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“aqui só tem mermo o assentamento dos santo, a creche de exu,
essas coisa que meu pai veio aqui e assentô, mas ainda num acabô,
ainda num acobô de assenta as coisa, ai ficou dele ainda vim pra
acaba de assenta, tem aqui mermo, ainda tem meio mundo de coisa
pra pude assentá (levantou a toalha da mesa do altar e amostrou
uma quantidade de vasos e tachos ceramicos) (...).”( Anja, 52 anos,
outubro de 2014) (vide Fig 13)

FIGURA 13 – Foto do Altar da sala de D.Anja sob o qual estão as ceramicas
para os futuros assentamentos de santo.

FONTE: Registro feito pela autora (Delânia Azevedo), 2014.

Outro fator relevante trata-se da forma como alguns rituais, basicamente
religiosos, aconteciam. Um deles refere-se aos enterros e cultos aos mortos.
Observe a fala de Sr Benedito ao lembrar como eram realizados os enterros
antes de ter a estrada para veículos:
“aqui mermo só tinha um (cemitério) que chamava rancho véio, lá na
Boa Vista tem um, que adepois que eu fui gente lá, fizero um
cemiterio lá, (...) carregava nas costa, gritava a noite toda rezano
(risos), bebeno cachaça, quando era de manhã jogava nas costa e ia
bate no cemiterio, (...) tudo (homens e mulheres), todo mundo fazia
aquele canturia, dize eles que era rezano mais... mais num tinha
escrito esses bendito que os povo rezava, num tinha escrito ni
escritura ninhuma, num sei cumo noticiava aquilo...” (Benedito, 75
anos, outubro de 2014)
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Neste depoimento sr. Benedito, hoje adepto da religião protestante, relata o
fato das ladainhas e orações serem trasnmitidas oralmente, sem a necessidade
de um livro ou bíblia para direcionar os cânticos e orações.

Portanto, com relação aos espaços de culto fora identificado o terreiro de
Oxóssi como o lugar dinamizador das atividades religiosas na territorialidade
tradicional de Laranjeira, cujo acesso se dá pelas variantes que vão
interligando as casas. Nas noites que tem eventos os moradores interessados,
vão atravessando esses itinerários até chegar ao espaço de culto de matriz
africana.
FIGURA 14 – Esquema dos espaços sagrados na territorialidade tradicional
Mata = Espaço sagrado
variante
Terreiro
Moradores
adeptos

FONTE: Elaborado pela autora (Delânia Azevedo), 2015

Através do esquema da figura 14, se esboça o entendimento de que a
travessia para os espaços de culto ocorriam por meio das variantes por entre a
vegetação.

3.3.1.3 Espaços coletivos significativos

Configuram o território desta comunidade elementos que são utilizados
coletivamente pelos moradores na territorialidade tradicional. Os lugares
identificados com essas características foram:

I)

Casa de farinha;

A principal atividade dessas comunidades é o cultivo da mandioca e o comercio
desta raiz, já beneficiada na forma de farinha, nas feiras próximas. De acordo
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com o depoimento de Sr José Francisco de Oliveira não tinha, logo de início,
casa de farinha em Laranjeira. Era necessário ir até as casas do Quebra-jaca,
Limeira, ou Jatimane. Longas distâncias transportando a mandioca no lombo
de animais até chegar ao local de trabalho, onde ficavam dias e noites
trabalhando até que todos beneficiassem suas colheitas. Só então, retornavam
a suas casas para prepararem a viagem até a feira.
“Naquele tempo a gente ia pra jetimana, quebra jaca, tinha um lugar
tamém chamado de A burra e Pequi aqui atrás, era quatro casa de
farinha que tinha, a gente andava e você vê que era longe, levava a
mandioca no animal, naquele tempo a estrada era pedestre , num
tinha rodagem por ai ainda, ai passava a semana toda por lá, até todo
mundo terminar... a festa era rodo, era o agdá, era trabaiá” (Jose
Francisco de Oliveira, 81 anos, outubro de 2014)

A viagem até a feira ocorria também a pé, levavam dois dias, saiam na sexta,
caminhavam ate o sábado pela manhã. Vendiam a farinha e com o dinheiro
recebido compravam os mantimentos necessários e retornavam no final do dia
de sábado.

Após a chegada do sr. Antonio Caroba parente do sr. Antonio de Germinio, os
moradores se organizaram para construir uma casa de farinha para Laranjeira
(vide Fig 15).

A família Caroba moradora da localidade do Quebra Jaca, detinha a técnica
construtiva das casas de farinha movidas à água, tendo inclusive construído a
casa de farinha daquela comunidade. Quando o sr Antônio, um dos membros
da família Caroba, chegou à comunidade de Laranjeira, após casar com uma
das filhas do sr. Manoel dos Santos, levou consigo tal conhecimento e,
juntamente com moradores locais planejaram a construção da casa de farinha.

Relato do sr. Francisco explica que, já existia na comunidade uns muros de
pedra, que eles não sabem explicar a origem, com alguns trechos destruídos.
Eles decidiram consertar um pedaço grande dos paredões de pedra para
represar a água que vinha das nascentes próximas e esperaram até que esse
pequeno dique enchesse o suficiente para transbordar.
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“na verdade, era um pedaço na base de umas duas braças que era
arrebentado, dai nós fizemos pra encher a casa de farinha, nós tapo,
levo quais 90 dias pra chega agua pra rala a mandioca encheno
essas vage por ai acima” (Jose Francisco de Oliveira, 81 anos, maio
de 2015).

FIGURA 15 – Vestígio das calhas de madeira que movimentavam a roda
d’água da casa de farinha do Quebra jaca.

FONTE: Registro feito pela autora (Delânia Azevedo), maio de 2015

Fizeram calhas com troncos de madeira para conduzir a água até os copos da
roda d’água na casa de farinha, a qual girava pelo peso e atiçava uma roda
menor que ralava a raiz da mandioca. A pasta resultante era conduzida a mão
para a uma prensa de madeira forrada com folhas, onde eliminava a água. Do
caldo da prensa é extraída a goma e a pasta seca resultante é levada ao formo
para torrar. O forno feito de barro possui na parte superior os tachos de ferro e
na parte inferior traseira os agdás: buracos para o acendimento da lenha. Cada
tacho tem o seu próprio agdá.

Juntos os moradores erguiam a base do forno, armavam os equipamentos de
madeira, que eram talhados pelos homens artesãos, muito comentados pelos
relatos de Laranjeira e das localidades próximas (vide Fig 17). A roda d’água
de Laranjeira (vide Fig 16), por exemplo, fora esculpida a mão pelo sr. Felipe
(morador já falecido).
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FIGURA 16 – Foto da roda entalhada por sr Felipe guardada na casa dos seus
familiares.

FONTE: Registrado pela autora (Delânia Azevedo), Outubro de 2014.

Nos tempos da casa de farinha d’água a administração do seu uso era
realizado pelo sr. Felipe. Essa função concedia a ele uma relação de poder
para com os demais moradores, afinal, ele detinha o controle de um elemento
fundamental na cadeia produtiva de Laranjeira. O poder aqui entendido, dentro
da noção de Bourdieu (1989) do poder invisível que só pode ser exercido com
a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou
mesmo que o exerce. Ou seja, trata-se de um tipo de manifestação de poder
que somente pode ser mobilizado e efetivado com o envolvimento de entes
sujeitados ou partícipes da produção desse poder, de modo relacional, seja
qual for o pólo da posição em que se manifestem os entes envolvidos, seja em
simetria ou assimetria de relação.

No contexto e na escala dessa comunidade o controle da casa de farinha
conferia ao Sr Felipe um status de relevância dentro da rede de relações
sociais, tanto que ainda hoje ele é bastante lembrado e comentado entre os
moradores.
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FIGURA 17 – Croqui da antiga casa de farinha de Laranjeira
Água potável

Muro feito de barro e
madeira pelos
moradores

Percursso das
calhas

Roda d’água

Muro de pedras
existente
Forno de
barro

Charco

FONTE: Elaborado pela autora (Delânia Azevedo) e Raiane Gomes, 2015

A proximidade com as água do riacho fazia com que a casa de farinha
constantemente precisasse de manutenção.
depois o dono um morreu, ai o outro os fio que fico, pego e vendeu
pra Fabio, ai depois o tanque arrebento num conserto mais ai acabó
tem quase uns dez ano que acabo essa casa de farinha...” (Jose
Francisco de Oliveira, 81 anos, maio de 2015.)

Atualmente a casa de farinha funciona em outro local restando da casa antiga
apenas os vestígios de sua existência. (Vide Fig 18).
A casa de farinha d’ água demonstra a maneira encontrada pelo grupo de
adequação da natureza as suas necessidades, demonstrando um saber
técnico, que atende a finalidade e racionalidade.
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Por ser a farinha o principal produto da comunidade de Laranjeira, fonte de
alimento e de renda, a casa de farinha torna-se de valor inestimável para toda
a comunidade, única, objeto singular, de importância e orgulho, referência para
todos da comunidade.
FIGURA 18 – Vestígios da Antiga Casa de Farinha

FONTE: Registrado pela autora (Delânia Azevedo), Outubro de 2014

II)

Fontes d’água

O terreno da região é naturalmente irrigado por diversos riachos e pequenas
nascentes que alimentam os rios Pinaré e Igrapiúna. No território de Laranjeira
identifica-se a existência de um curso d’água mais expressivo, de águas
perenes e que conecta a área de charco com a Mata do Mamão, o qual é
conhecido como o riacho Laranjeira.

A comunidade de Laranjeira faz uso dos seus riachos para banhos, lavagem de
utensílios e consumo (vide Fig 19 e 20). Nos anos anteriores a 2004 esse uso
ocorria exclusivamente nos riachos. Além dessa questão de uso prático, notase também a força do elemento água na vida desses moradores. A abundância
das águas do território permitiu por muitos anos que morassem cada um em
seu quinhão de terra, separados, com autonomia familiar. A quantidade de
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água de que dispõe é entendida como uma qualidade, como um orgulho, como
um elemento a ser bem cuidado.
FIGURA 19 – Ponto de captação de água de nascente ainda ativo, nas
proximidades do riacho Laranjeira.

FONTE: Registro feito pela autora (Delânia Azevedo), 2015

Ao falar dessa característica hídrica do território o Sr. Jose Francisco faz a
contagem:
“por aqui tem um bocado de riberão né, são... 1,2,3,4,5,6,7,8... nove,
cada lugar tinha um riberãozinho ai, então, fazia um jeito de pega,
cada qual levava pros seus lugar...” (Jose Francisco de Oliveira, 81
anos, Outubro de 2014)

Nesta conversa observa-se o caráter coletivo das fontes d’agua. São
considerados lugares disponíveis para o uso de quem precisasse.
FIGURA 20 – Mulheres lavando seus pertences em um trecho mais abaixo da
represa.

FONTE: Filme Dançando Negro, 2012
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O sr. Bahia morador de 42 anos, nascido em Laranjeira, que migrou para morar
em São Paulo e depois retornou para seu lugar de origem. Em seu depoimento
enfatiza a questão da água, comparando Laranjeira com outra localidade por
onde ele passou em uma viagem:
“(...) eu passei aqui esse pedaço de estrada entre Bahia e minas
gerais, entendeu, eu via, rapaz, a dificuldade, agua do pessoal pega
pra bebe, aquela agua que é do buraco, de dentro do pasto dos boi
rapaz, e aqui cavô, a gente tem agua limpa, e era uma coisa que a
gente pudia preselvá, pq a agua é uma coisa que, você vê, que sem
ela a gente tem dificuldade...” (Bahia, 42 anos, Outubro de 2014)

O elemento água é sempre reconhecido como uma característica positiva do
território, tanto nas falas quanto nas ações. Os espaços dos cursos d’água, são
limpos e conservados, não sendo possível notar esgotamentos ou lixo nas
proximidades. As águas do riacho são usadas para a lavagem de utensílios e
as das nascentes, seja brotando das pedras ou dos buracos cavados no chão
para beber e cozinhar.

No riacho Laranjeira são identificados dois resquícios de uma contenção de
Pedras, que conforme relatos dos moradores sempre existiram ali (Vide Fig
21).

Os muros de pedras de Laranjeira são elementos que se destacam na questão
mística, as quais foram identificadas nas visitas guiadas. Pois ao acompanhar
os moradores em seus itinerários, observa-se o respeito que os habitantes têm
para com esse lugar. Muito embora não tenha conseguido nenhum relato sobre
a origem ou o mito que envolve essas pedras é perceptível o respeito e até
certa desconfiança em relação ao lugar, que vai além do fato dela ter sido
usada como parte da casa de farinha.

Em entrevista com a antropóloga do INCRA-BA, ela esclarece que estes tipos
de represamentos em pedras são comuns em outros quilombos da região e
são considerados pelos profissionais do INCRA como sendo resquícios de
trabalhos forçados do período escravista. Esse “paredão de pedra” foi um
elemento citado pela Fundação Palmares como sendo um elemento histórico
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de Laranjeira. Por isso, os moradores, hoje, fazem questão de apresentar esse
lugar para os visitantes, ainda que o comportamental indique que as pedras
são entendidas como um elemento de respeito e até receio.
FIGURA 21 – Registro Fotográfico da Antiga represa de pedras

FONTE: Registro feito pela autora (Delânia Azevedo), Abril de 2014

III)

Escola.

A comunidade conta com uma escola dirigida pela professora Eliana
Esmeralda, nascida na comunidade de Quebra Jaca. Desde criança tinha
contato com os moradores de Laranjeira, pois ela é sobrinha de um casal de
moradores antigos de laranjeira (Sr. Biu e Sra. Dos Anjos). Aos 15 anos ela foi
convidada para alfabetizar as crianças da comunidade por um famoso
chegante o sr. Tiinho.

Uma fazendeira da região, de nome Idalina, cujas grandes propriedades
ficavam vizinhas à Jaqueira, empregava um sr. de nome Tiinho. Como
gratificação pelos múltiplos serviços prestados por esse senhor ela o
presenteou com umas supostas posses abandonadas que ficavam na
Comunidade de Laranjeira.

Tiinho chegou e se assentou com sua família, construiu casa, cultivou o
roçado, fez represamento de rio para pesca em aguas doces (tainha, camarão
e pitu). Com o tempo percebeu que seus vizinhos, os moradores da Laranjeira,
eram massivamente analfabetos e decidiu juntamente com sua esposa, reunir
as crianças em casa para ensiná-los a escrever o nome.
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Mas a demanda era grande e eles tiveram dificuldade de manter a regularidade
das aulas e então, convidaram a filha do casal Eliseu e Josina para assumir
esse papel. A menina Eliana ia completar 15 anos, quando concluiu o primeiro
grau, na escola da Michelin, vila 08, exclusiva para os filhos de funcionários.
“Começamos (a estudar) na vila nove e depois pra passar pra quarta
serie passamos para a vila 8, painho criou esses nove filhos, como
funcionário nessa fazenda, e os livros eram comprados, agora, era
descontado no pagamento dele, de 30 em 30 dias descontava, ai ele
chegava em casa cansado ainda ia tomar conta as vezes dos meus
irmão menor, que a gente ia com mainha capinar na roça dela
encostado (na casa)... ai a gente no outro dia, num tinha chuva num
tinha sol, tinha que ir pra escola, e quem era doido de dizer que
naquele dia num queria ir pra escola, mainha fazia levantar, levantava
todo dia 5h da manhã, pra sair 6:00h, 5:40h, pra andar, o horário era
7:30 que começava as aulas, 8:00h no máximo a professora tinha
aquela compreensão, a gente sempre chegava um pouco atrasado
porque era mais longe, ai deixava a gente entrar...” (Eliana, 42 anos,
Maio de 2015)

De acordo com explicação de D. Josina, Eliana sempre foi muito comunicativa
e sabia lidar com crianças, e talvez isso tenha levado o casal de chegantes a
escolhê-la para a função de professora. Houve hesitação por parte da garota,
mas as dificuldades para dar continuidade aos estudos na cidade levaram D.
Josina a estimular a filha a aceitar a proposta.
“eu disse, eu não, mas ai mainha disse, você vai dar (aulas), porque
seu pai num tem condições de botar você na cidade pra estudar, a
gente num tinha casas aqui (na cidade), num tinha também como
levar pra botar na casa de parente, meu pai sempre gostou dos filho
dele ta junto com ele e não junto com parente, ai eu comecei...”
(Eliana, 42 anos, Maio de 2015)

Com o aceite do desafio, Tiinho construiu um vão ao lado de sua casa para
servir como sala de aula. E assim, em 1988, teve início o primeiro
estabelecimento de ensino convencional da comunidade de Laranjeira.

Inicialmente a intenção era ensinar as crianças a escrever o nome, depois
Eliana foi reconhecida como professora leiga e passou a receber salário pelo
município. Passou a contar com o apoio da Secretaria de Educação de
Igrapiuna, recebendo orientação para compor as aulas. Dessa forma, em 1990
já contava com 25 alunos, e começou a separar conteúdos por series.
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Posteriormente foi nomeada uma merendeira para dar apoio. Em 1991 fez o
concurso que oficializou sua condição de professora leiga municipal.

A Figura 22 apresenta a localização do primeiro estabelecimento de ensino
formal de Laranjeira, área anexa à casa do chegante Tiinho, onde as crianças
poderiam aprender a escrever o nome.
FIGURA 22 – Localização do primeiro espaço de alfabetização, residência do
chegante Tiinho.

FONTE: Elaborado pela autora (Delania Azevedo), maio de 2015

No ano de 1992, foi construída a primeira escola municipal com uma sala de
aula, hall e sanitários – na comunidade de Laranjeira e recebeu o nome de
Escola Idalina (vide Fig. 23). Neste novo espaço a professora Eliana, recrutou
mais uma professora (através do Município de Igrapiúna) e, assim, organizou
turmas nos três turnos. Alguns adultos também manifestavam interesse em se
alfabetizar e uma turma de Ensino para Jovens e Adultos (EJA) foi criada a
noite. Vale ressaltar que, naquele período a comunidade ainda não dispunha
de luz elétrica e, portanto, as aulas ocorriam com o apoio de lampião.
“A noite, não sei se você conhece aquilo chamado lampião, um bujão,
eu dava aula com um negocio daquele, a prefeitura dava, eles
mesmos eram responsáveis de encher, e agente ia e dava aula,
comprava aquelas cabeça de bigás, comprava aquelas camisas e
dava aula.” (Eliana, 42 anos, Maio de 2015).
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FIGURA 23 – Foto da Primeira escola Idalina no Quilombo Laranjeira

FONTE: Registrado pela autora (Delania Azevedo), abril de 2014

IV – Saúde

Em função da inexistência de postos médicos na região e do difícil acesso às
cidades, os tratamentos de saúde ocorriam nas residências ou nos terreiros de
candomblé. O conhecimento das propriedades medicinais das plantas é
bastante comentado entre os relatos das moradoras.

Dona dos Anjos lembra que ela ia ser mãe do sexto filho quando foi pela
primeira vez ao médico, devido a indicação de uma colega na colheita de
cravo. Conforme ela explica antigamente na Laranjeira, não tinha posto, nem
médicos e todos os tratamentos eram feitos através das rezadeiras e das
folhas.
“Eu ia ser mãe de seis filho.... durante eu nasci, me criei, parrei,
mamei... Num tinha nada (risos)...num tinha (doença), porque ó: se
tinha uma febre? vá ali pega uma folha pra uma chá ou um banho....
Se tinha uma dor de cabeça, uma dor de barriga, As doença de
primeiro mais era: uma pontada, visage, gripe, vá dize a fulano pra
vim reza beltrano...era dificio morre... só tenho lembrança de uma
mulhe aqui que morreu de parto...” (Dos Anjos, 68 anos, maio de
2015).

Assim, nos tempos anteriores a existência da “rodagem” (a estrada que liga a
comunidade até a cidade) e do posto de saúde, muitos tratamentos de saúde,
ocorriam na casa de D. Anja.
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V- Dança e festejos

Algumas histórias fazem parte da memória coletiva, tornando elementos
simbólicos relevantes para a identificação cultural daquelas pessoas, como é o
caso da lembrança das festas da zabelinha e do enrolador. Uma dança
lembrada pelos moradores como executada em reuniões da comunidade. Muito
embora não seja mais comumente praticada é lembrada com saudosismo
pelos indivíduos.
“...o povo dançava muito, a zabelinha, enrolador, roda, tinha um
bucado de coisa, batuque, o povo gostava muito de bater imbigada
um no outro (risos largos).” (Francisco Oliveira, 81, outubro 2014)

As festividades da Zabelinha e do Enrolador são manifestações culturais
desenvolvidas pelos moradores de Laranjeira a muitos anos e nos revela
outros espaços de sociabilidade importantes, as frentes das casas (identificado
na figura 27 como S(b)) e os terreiros de candomblé, locais onde ocorriam
essas praticas culturais.

A recordação de D. dos Anjos, das festas da zabelinha e do enrolador no
terreiro de candomblé, aponta para esses momentos de descontração e
interação social entre os moradores, que aproveitavam o momento de reunião
religiosa e praticavam aquela dança que agradava a todos:
“Se eu tenho lembrança? (Risos) ai eu dançava de moiá a ropa. Na
festa, se era tambo o se era quarque uma festa que a gente dexava a
festa pra ir dança zabelinha... era mucha gente... ó a festa daquele
tempo num era que nem hoje, se ia pra casa do candomblé que vc
tinha uma de camdonble ali na limera, Elsa, ave maria, lá é que era
lugar que a gente dançava muito, era, era, desde que eu nasci que
me intendi já encontrei meus pai dançano a zabelinha, que era a
dança de primero, num tinha essas dança que tem hoje, nun tinha, se
tinha uma festa quando chegava lá um pegava um tambo, um timbau,
outro um negoço lá, batia um cantava ai pronto, lá em Elsa dançava
também, mas já existia, porque a gente tava na festa era la... quando
cançava de dança o tambo, agora vamo dança a zabelinha, quando
parava agora vamo no enrolado, quando parava agora vamo no
tambo novamente (risos).” (Dos Anjos, 68 anos, maio de 2015)
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Sr Benedito explica que mesmo em situações não relacionadas com o terreiro,
também havia motivos para os festejos com samba de roda. A exemplo, são
citadas as festas juninas que começavam em santo Antônio e levava até são
Pedro. Ou no período da páscoa, quando os moradores combinavam de ir de
casa em casa, fazendo comida e dançando. Pela observação nota-se que as
danças ocorriam na área frontal das casas, com fogueira para garantir a
luminosidade no final do dia.
“era tempo de são João, o tempo que o povo chama sábado de
pascoa, tudo aquilo fazia samba fazia dança, fogueira, fazia fogueira
pra assar milho, em cada lugar carregava uma galinha, ia de casa em
casa já com um saco, quando chegava naquele lugar que nós queria
parar, ai pegava aquelas galinha, as mulher ia lá matava, cozinhava,
nós comia, dançava, cabá passava pra outro canto... risos” (Benedito,
75 anos, Outubro de 2014)

FIGURA 24 – Esquema dos percursos entre o grupo e os espaços coletivos

Mata = Espaço coletivo
variante
Fontes d’água
variante
Casa de farinha d’agua

moradores
variante

Paredão de pedra

FONTE: Elaborado pela autora (Delânia Azevedo), 2015

Através do esquema da figura 24, busca-se reforçar o entendimento de que a
travessia para os espaços coletivos ocorriam necessariamente através das
variantes por entre a vegetação.

3.3.1.4 Espaços de habitação
“Cada qual morava no seu lugar, com sua família, não tinha esse
conjunto que nem hoje, já basta dizer que as casa era longe uma do
outro, que a gente num via, as vez, nem via encantador, nem nada,
de vez em quando só via quando trilhava que ia na casa daquelas
pessoa, (...) as vez dia de domingo ia faze uma visita uns os outo, a
gente sempre ia, ou quando tinha um alguém doente.” (Jose
Francisco de Oliveira, 81 anos, outubro 2014)
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Tradicionalmente as habitações de Laranjeira eram todas dispostas da mesma
forma. Distantes uma das outras, com uma densa área verde ao redor.
Conforme a explicação do sr. José Francisco e D. Dalva a escolha do local
para construir a moradia era definida pela proximidade de um curso d’água e
pela extensão de terras cultiváveis disponíveis.

Através das visitas guiadas foi possível observar que há um respeito entre os
moradores quanto ao limite do quinhão de terra de cada um, mesmo sem a
utilização de cercas há sempre uma árvore usada como parâmetro para
identificar o começo e fim das propriedades.

Os depoimentos esclarecem que as casas mais próximas se referem à mesma
família, que na medida em que os filhos casam, os pais oferecem um trecho de
terra para poderem construir sua casa e iniciar seus próprios cultivos. Caso
estes considerem pouco terão que ir embora, em busca de mais terras.
“eles fazia assim, tem uma casa lá no oitero, ai pensava: rapaz a
gente vamos se mudar daqui, chegava descia botava uma roça, de
primero ninguém tinha nada quarque lugar fazia um furadinho botava
uma roça ai fazia um rancho, panhava uns dias, pensava: isso aqui
num ta dando mais certo não, vamos mudar? Chegava ali do lado de
lá em zeca, fazia um outro furado ali e fazia uma casa, e era assim
que a maioria também vivia assim.” (Dos Anjos, 68 anos, maio de
2015)

O depoimento de D. dos Anjos transcrito acima revela que o assentamento das
famílias dentro do território é dinâmico, sendo fortemente influenciado pela
generosidade ou não dos elementos naturais. Quando ela recorda que as
vezes em que a estadia não dava certo ela se referia ao recurso água não ter a
qualidade que eles esperavam ou o solo não oferecer as condições de acesso
ou cultivo tão favoráveis.

Observou-se, também, que a topografia acidentada do território faz com que
algumas casas mais antigas sejam acessadas por ladeiras íngremes que em
dia de chuva podem ocasionar quedas. Depoimentos revelaram que as vezes o
solo pode ser muito duro e com pouca trabalhabilidade ou o ponto de onde se
planejou extrair a água potável não tem a abundância desejada. Estas foram
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situações reconhecidas através das conversas como dinamizadoras dos
assentamentos.

Nota-se que as residências na territorialidade tradicional são como conexões
de uma teia de enlaces familiares (como dito anteriormente), a qual se estende
pelo território em função das propriedades do solo e das condições de acesso
à água. Naquele momento, o local escolhido para construir a habitação era
distante da estrada de acesso à cidade, revelando que esse contato era um
aspecto que não precisava ser evidenciado no cotidiano dos moradores deste
período, muito embora fique claro nos depoimentos que, o trânsito por essa
estrada já ocorria semanalmente para frequentar as feiras, tal como nos dias
atuais.

O distanciamento entre as residências é entendido pelos moradores como uma
característica que facilita o trabalho diário na terra, que oferece maior
privacidade entre as famílias. O Sr Francisco de Oliveira, aponta outro aspecto
importante na disposição tradicional das casas, a possibilidade de criação de
animais. Segundo ele, nos tempos mais antigos havia muita criação de porco,
galinha (para alimentação) e até bois ou mulas (para transporte), os animais
eram criados soltos, e ainda assim não atrapalhavam os vizinhos.

Tradicionalmente as casas da comunidade são executadas com a técnica de
taipa de mão, utilizando materiais locais (terra, madeira) e telhas cerâmicas,
feitas artesanalmente na região do rio novo, sete barro ou gumera. Segundo os
moradores, “o barro da região na maioria dos lugares é bom para a construção,
basta molhar e pisar bem” (sic Sr. Bahia, 42 anos – informação verbal). A
madeira era recolhida na Mata do Mamão.

A Mata do Mamão é uma área de vegetação densa que compõe o território do
Quilombo Laranjeira. Nela se buscam ervas medicinais, se colhem madeira, se
pratica a caça. Esta mata é um espaço necessário para a reprodução da
comunidade, isto porque é de lá que os moradores extraem a madeira
necessária para construir, cozinhar, e produzir a farinha.
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FIGURA 25 – Casas taipa de mão da comunidade.

FONTE: Registrado pela autora (Delania Azevedo), outubro de 2014

Segundo depoimentos, as madeiras mais utilizadas na confecção das casas
eram:


Para a armação da área interna da casa, formada por Varas (horizontais) e
Enchimentos (verticais). Usava-se madeiras de pequeno diâmetro
(aproximadamente 5cm) dos mais variados tipos.



Para os Esteios, Peça, Pé direito, Batente e Tesouras, usava-se com maior
frequencia a madeira inhaíba, sapucaia ou pequi doce.



Para as ripas e Caibros, costumava usar o pau amarelo ou biriba



Para as amarrações das madeiras, especialmente das varas e enchimentos,
utiliza-se o Imbé,( tipo de cipó)

O corte esquemático da figura 26 ilustra a disposição das peças de madeira na
armação da casa de taipa, denominada nesse trabalho de casa tradicional.

Cada família se encarrega da execução da sua moradia, mas conta com a
ajuda dos vizinhos. De acordo com o sr. Benedito, nos tempos mais antigos
esse era um dia de encontro de confraternização. Esse mutirão para fazer casa
de taipa é denominado pelos moradores de adjunto.
“Fazia aquelas comida de panela de barro, botava aquele roçadão,
pra derruba de machado fazia aquele adjunto, com uma grandeza
boa que arriscava fica debaixo dos pau, fazia aquele adjunto cheio de
gente, pra tá por lá derrubando, taipa de casa, fazia aquelas casona
braba, caba chamava os povo, fazia aquele adjunto, comprava porco,
e... ai cantava aquele rojão, bebendo cachaça, e vamo tapar casa...”
(Benedito Assunção, 75 anos, outubro de 2014)
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FIGURA 26 – Corte esquemático da casa taipa de mão.

FONTE: Elaborado pela autora (Delânia Azevedo), 2015

A casa feita de materiais simples é dividida internamente em cômodos,
observando-se: sala ampla com alguns bancos de madeira e estantes para
guarda de alimentos, janela, porta frontal e posterior, dois quartos, um voltado
para a frente com janela para uso dos adultos e outro para o fundo para as
crianças (nem sempre possuía janela).

Externamente, tinham no mínimo dois anexos: o depósito que dá suporte a
produção agrícola, onde ficam as ferramentas de trabalho, excedentes de
produção, sementes e outros; e a cozinha cujo principal elemento é o forno a
lenha para uso doméstico, guardando também o pilão, as peneiras e demais
utensílios de manejo do alimento. Conforme esclarecimento de D. Selene, se o
fogão a lenha, da forma como eles conhecem, ficar interno à residência,
“dirruba a casa” (Sic D Selene, 51 anos), fazendo referência a destruição que o
uso do fogão dentro de casa impõe às paredes e à fumaça que fica
impregnada nas mesmas.

A figura 27 representa esquematicamente a planta baixa de uma das casas da
comunidade de Laranjeira, verificada também em outras casas tradicionais
visitadas. Vale lembrar que as casas tradicionais são em taipa de mão, logo
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não possuem linhas retas, ou angulos ortogonais tal como o esquema
elaborado, tal incorreção decorre do fato desta representação ter sido
elaborado com o auxilio de um software computacional. Ainda assim tal
esquema é util para a vizualização dos espaços citados no texto.
FIGURA 27 – Planta Baixa da Casa de taipa de mão.
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FONTE: Elaborado pela autora (Delânia Azevedo) e Raiane Gomes, 2015

Entre a porta posterior e os anexos tem-se uma área de convívio importante
(identificado na figura 27 como S(a)). As mulheres geralmente são encontradas
reunidas nessa área, organizando a louça, debulhando sementes ou
preparando alguma comida. Em uma das visitas foi possível apreciar a
seguinte cena: sentada num banco de madeira, no canto da bancada das
loucas, estava a senhora mais idosa, contando seriamente um caso, ao seu
lado direito estava uma jovem sentada olhando para o fogão a lenha enquanto
sua tia a dona da casa, trançava seus cabelos e interagia com poucas palavras
no caso da senhora, ao mesmo tempo em que orientava sua filha, no anexo da
cozinha, sobre como mexer a panela que estava no fogão. Devido à vaidade
feminina essa cena não pode ser fotografada, porém, ela revela alguns dos
momentos vivenciados neste importante espaço de sociabilidade presente na
habitação de Laranjeira, em que as mulheres e seus filhos transmitem saberes
e histórias (vide Fig 28).
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FIGURA 28 – Fotos de detalhes da casa de taipa.

a)

b)

c)

LEGENDA: a) mesa interna; b) bancada externa, c) parede de taipa de mão
FONTE: Registrado pela autora (Delania Azevedo), maio de 2015

Conforme o que fora explanado acima, a casa, na territorialidade tradicional de
Laranjeira, para além das caracteristicas arquitetonicas baseadas na
rusticidade dos materiais, das técnicas construitvas e na simplicidade dos
cômodos, materializa uma série de saberes e práticas comuns àquela
população. Desde a sua concepção (escolha do local a ser implantada) até o
seu uso diário (intercâmbio de funções morar e trabalhar) a casa está
impregnada de conhecimentos que são próprios dos moradores desta
comunidade. Sejam eles, os saberes de onde buscar a madeira, de quais
madeiras escolher, de como umedecer o barro, de como distribuir os cômodos,
do quanto se afastar do curso dágua, do vizinho e da mata. Enfim saberes da
natureza local das técnicas construtivas e das necessidades produtivas das
famílias.

Através do esquema da figura 29, busca-se sintetizar esquematicamente o que
foi percebido pelas conversas e observação em loco, como conhecimentos
incorporados à residencia dos moradores de Laranjeira, na territorialidade
tradicional.
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FIGURA 29 – Esquema da habitação na territorialidade tradicional
Deposito
Fogão a
lenha

casa

Saberes da natureza
Saberes das técnicas tradicionais
(construção, produção, artesanato)
Saberes das necessidades materiais e
produtivas da família
Saberes da solidariedade

FONTE: Elaborado pela autora (Delânia Azevedo), 2015

A partir das categorias apresentadas tem-se o Mapa 10, expondo a disposição
desses elementos territorialmente. A fim de contribuir para a visualização da
Territorialidade tradicional do quilombo Laranjeira.
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casas da roça

MAPA 10 – Mapa da Territorialidade Tradicional do Quilombo Laranjeira.

FONTE: Elaborado pela autora (Delânia Azevedo) e Marilia Libório, em 2015.
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Os registros da história encontrados nos textos de Santos (2004) e Reis (1995)
contribuíram pra este estudo no sentido de resgatar os processos sócio
políticos por que passaram as populações residentes no Baixo Sul da Bahia.
Enfocando de modo especial os africanos e seus descendentes, que foram
conduzidos para essa região na condição de escravos, que em função das
condições sociais, econômicas e políticas, fugiam e formavam comunidades
autônomas, com laços de parentesco e solidariedade denominadas de
quilombos.

Num primeiro momento, do século XVI até o inicio do século XX eram
considerados grupos criminosos e, portanto viviam a expectativa constante de
ataques violentos por parte da polícia ou de fazendeiros. Pelas investigações
aqui realizadas isso repercutiu na maneira da comunidade de Laranjeira se
organizar territorialmente, pois o acesso longo, estreito e tortuoso de terra
batida, em meio à densa Mata do Mamão, leva a presumir uma tentativa de
manter-se seguro ou pouco visível.

Além disso, o quilombo Laranjeira demonstra através de suas culturas
agrícolas uma relação entre o contexto histórico da região, uma vez que ainda
hoje mantém como principal cultivo a mandioca.

A fixação nas franjas das grandes fazendas locais também reforça a condição
de utilitário da brecha camponesa colocado em Santos (2004). Ainda que
estivessem ali antes da fixação das fazendas, eles vão se organizando
territorialmente de modo a não confrontar diretamente com os vizinhos, e ao
mesmo tempo, protegendo aquilo que lhes é mais caro, as nascentes e Mata
do Mamão.

As condições edafoclimáticas da região favoreceram a permanência e
desenvolvimento desse grupo e seus vizinhos nessa área. A rica fauna que
possibilita a prática da caça; o solo argiloso bom para fechar as casa de taipa
de mão; a vegetação de mata atlântica fornecendo a madeira para habitação,
utensílios e cozimento; as chuvas constantes que garante a sobrevivência das
hortas; e a generosidade dos recursos hídricos perenes.
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É possível observar as características de baixa escolaridade, pouca renda e
rusticidade nas condições de moradia, tal como a maioria dos quilombos
brasileiros (SEPPIR, 2013). Mas no caso de Laranjeira, esses índices
aparentemente negativos camuflam a riqueza daquele grupo, que apresenta
alto grau de cortesia para com os visitantes, respeito aos limites alheios,
alimentação baseada em legumes e frutas, abundância de água potável e
autonomia para elaborar seus espaços a sua maneira.

A porção do espaço geográfico na qual uma determinada comunidade se
reconhece e se relaciona no seu agir individual ou coletivo, cuja especificidade
– entendida como diferenciação do entorno geográfico – descende do processo
de interação entre esta comunidade e o ambiente, é o território. Nesse sentido
a identidade territorial é a ação da comunidade, o processo de apropriação de
certo espaço e, por isso é em sua completude intangível, toda operação para
descrevê-la ou representa-la não alcança sua totalidade (POLLICE, 2010).

O esforço de compreender a territorialidade de Laranjeira antes das políticas
públicas, como explica Pollice (2010) não alcança a totalidade, porém permite
delinear alguns aspectos relevantes da apropriação territorial desse grupo. Isso
traz a tona elementos como:
a) a técnica tradicional de construção da casa de farinha;
b) a sociabilidade ocorrendo na frente da casa com os vizinhos e no
fundo da casa com os familiares mais próximos;
c) a disposição das habitações do tipo teia e conduzida pela
disponibilidade de água;
d) a produção agrícola nas proximidades do espaço de morar; e
e) todos esses lugares imersos no universo sagrado da natureza e
interligado pelos caminhos de pedestres, variantes.

123

CAPITULO 4 – PROCESSOS DE FOMENTO À URBANIZAÇÃO NOS
QUILOMBOS RURAIS

Décadas se passaram e Laranjeira esteve alheia aos cuidados do Estado, até
que as políticas públicas alcançaram esse território e trouxeram com elas
alterações na dinâmica espacial da comunidade. Este capítulo se dedica a
compreensão das ocorrências territoriais recentes vinculadas a implantação de
políticas públicas.

4.1 Conceito de redes técnicas

A rede é um elemento fundamental no entendimento das relações sociais que
se processam sobre o território. O conceito de redes, segundo Santana (2006),
provém do latim retiolus, que “designa primitivamente um conjunto de linhas
entrelaçadas” (PARROCHIA, 199324 apud SANTANA, 2006, p.34). As redes,
linhas que se relacionam e se entrecruzam pelos nós, são utilizadas
conceitualmente por diversas ciências, tanto nas Ciências Sociais e Humanas
quanto pelas Ciências Exatas, e, por isso o termo adquiriu certa polissemia de
conceitos (SANTOS, 2006; COSTA & UEDA, 2007; CUNHA, 2002).

Neste trabalho a rede é entendida como estruturas materiais ou sociais
responsáveis pelos fluxos (de mercadorias, pessoas, saberes, tradições,
informações...) em um determinado espaço.

Santos (2006), já considerava as múltiplas definições e conceituações sobre
redes, ainda assim esse autor aborda este conceito sob duas grandes
matrizes: a) a que leva em consideração a realidade material; e b) outra que
leva em conta também o dado social. A rede observada sob o aspecto material
refere-se à infraestrutura que permite o transporte de matéria, energia ou
informação denominada rede técnica. Enquanto que a rede analisada na
perspectiva dos indivíduos e seus símbolos seria a rede social, que se refere
24

PARROCHIA, Daniel. Philosophie des réseaux. Paris: Presses Universitaires de
France,1993.
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às pessoas, mensagens e valores que se utilizam desta infraestrutura para
circular.

O Trabalho de Oliveira et al (2008), observa que há uma interdependência
destas duas concepções de redes proposta por Santos (2006) e Santana
(2004), pois estas existem em sua forma e função. Assim, dependem tanto da
estrutura material, quanto dos aspectos sociais que lhe dão dinamicidade.

Pela interferência que causa no território, a seguir será destrinchada a
diferenciação conceitual desses dois tipos de redes perceptíveis sobre o
território.

As redes sociais são estruturas de laços específicos entre atores sociais, redes
de comunicação que envolve a linguagem simbólica, limites culturais e relações
de

poder.

As interconexões entre indivíduos,

seus agrupamentos e

comunicação são elementos favoráveis na compreensão da inserção social e a
distribuição do poder de uma dada realidade social. Ao atuar nesta trama, cada
indivíduo estabelece vínculos com outros, e a intersecção de seus interesses,
crenças e valores é elo suficiente para identificá-los não apenas como grupos,
mas sim como uma rede social (CASTELLS, 1999).

Um ponto em comum dentre os diversos tipos de rede social é o
compartilhamento de informações, conhecimentos, valores, crenças, saberes e
interesses. Esse compartilhamento ocorre através dos laços de parentesco,
vizinhança, proximidade local (comum às comunidades tradicionais) ou
laborativas, virtuais, cibernéticos (comum aos grandes centros urbanos). Em
todos os casos as redes sociais só se sustentam se tiverem um objetivo em
comum e se este objetivo for suficientemente intenso para que os atores
continuem a investir energia na trama reticular (JUNQUEIRA, 2006), caso
contrário a rede se modifica tão logo os valores e interesses das pessoas ou
grupos sejam modificados.

Segundo Paoliello (2007) o conceito de rede social pela qual transitam os
moradores das áreas quilombolas, tem como ponto de partida a identidade dos
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atores sociais, a relação com a terra e o vinculo entre parentesco e terra, que
converte a mesma em patrimônio e espaço de referencia. “o pertencimento a
um grupo ligado por laços de descendência, aliança e filiação” (Ibid, p. 142)
com o qual se estabelece uma condição particular dentro de um universo maior
de relações sociais, de natureza diversa, seja comercial, política ou religiosa,
sobre as quais se constroem “as redes de atividades, particularmente vitais.”
(Ibid, p.144)

Dias (2000) em sua obra Redes: emergências e organização observa a
aceleração do ritmo das inovações tecnológicas de vários campos disciplinares
(como das engenharias e das comunicações). A partir da década de 70 foram
criadas condições sociais que modificaram a ordem econômica mundial,
encurtando as distâncias e permitindo a maior velocidade da circulação de
bens, pessoas e informações. Estes elementos se configuram como Redes
Técnicas.

Segundo Dias (2000), as redes técnicas foram se modificando ao longo da
história, sendo no início elementos pontuais, mas devido o desenvolvimento
tecnológico foram expandindo para variados lugares. A Revolução industrial e a
consolidação do capitalismo, aceleraram os processos de incentivo aos fluxos
materiais e não materiais.
Uma leitura da história das técnicas nos mostra o quanto as
inovações nos transportes e nas comunicações redesenharam o
mapa do mundo no século 19. Tratava-se de um período
caracterizado pela consolidação e sistematização de inovações
realizadas anteriormente. As trilhas e os caminhos foram
progressivamente substituídos pelas estradas de ferro no transporte
de bens e mercadorias; com o advento do telégrafo e em seguida do
telefone, a circulação das ordens e das novidades já dispensava a
figura do mensageiro. Todas estas inovações, fundamentais na
história do capitalismo mundial, se inscreveram e modificaram os
espaços nacionais, doravante sulcados por linhas e redes técnicas
que permitiram maior velocidade na circulação de bens, de pessoas e
de informações (DIAS, 2000, p.141-142)

Oliveira et al (2008), analisam como essas redes técnicas são capazes de
interligar cidades criando, assim, as redes urbanas. Através da rede urbana e
a crescente rede de comunicações a ela vinculada, distantes regiões puderam
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ser articuladas. Estes autores explicam ainda que, a circulação, resultante da
articulação entre os núcleos urbanos, reforça a diferenciação no que tange o
volume de produtos comercializados e atividades políticas administrativas entre
as localidades. Essa diferenciação traduz-se, portanto, como uma hierarquia
entre os centros urbanos.

Segundo Oliveira et al (2008), as discussões desenvolvidas sobre rede urbana,
estão fundamentadas na teoria das localidades centrais proposta por Christaller
em 1933, explicando a formação e desenvolvimento dos centros urbanos. O
autor, no entanto, não se preocupa com a localização, mas com a organização
do espaço, pois a centralidade é definida pela capacidade de oferecer bens e
serviços (de melhor qualidade) para outras localidades, estabelecendo
hierarquias urbanas.

Neste contexto, observa-se que as redes técnicas, propiciam as redes urbanas
e confirmam a capacidade inerente a qualquer rede de integrar ou excluir,
solidarizar ou marginalizar e, assim, exercer um papel político. Desse modo,
não sendo somente um componente do território, mas sim um elemento
(re)organizador do mesmo. Essa ideia pode ser mais aprofundada em Santos
(2006), que discute o quanto “A existência das redes é inseparável da questão
do poder” (p. 215). E em Raffestin (1993) que na obra Por uma Geografia do
Poder, esclarece a ação dual da rede sobre o território:
(...) a rede aparece [...] como fios seguros de uma rede flexível que
pode se moldar conforme as situações concretas e, por isso mesmo,
se deformar para melhor reter. A rede é proteiforme, móvel e
inacabada, e é desta falta de acabamento que ela tira sua força no
espaço e no tempo: se adapta as variações no espaço e as
mudanças que advém do tempo. A rede faz e desfaz as prisões do
espaço, tornando território: tanto libera como aprisiona (RAFFESTIN,
1993, p.204).

Outro ponto a ressaltar é que a rede técnica tem a função de conexão, de ser
passagem de fluxos com o objetivo de organização territorial. Assim, ela tem a
propriedade de dinamizar as relações com o tempo e o espaço, permitindo
maior ou menor fluidez em determinado território, encurtando distâncias,
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mudando a relação com o tempo e a própria forma de concebê-lo (SANTOS,
2006).

Com essas características observa-se que o papel das redes técnicas é
garantir a conexão nos/dos territórios, e, portanto, faze-los existir para a escala
global e por outro lado permitir que o poder hegemônico exista na escala local.
(SANTOS, 2006).

A rede técnica é na atualidade, a principal forma de materialização do poder
hegemônico nos lugares mais remotos. À medida que se implanta consegue
dar ao território uma nova dinâmica, atribuindo-lhe por vezes, novas funções
(SANTOS,2006). As redes possibilitam cada vez mais a implantação de novas
formas espaciais, como ela própria tem se tornado, em muitos casos, a própria
forma.

Nessa lógica, entender a implantação de uma rede técnica em determinado
território significa analisar muito mais do que os aspectos locais, do que a base
técnica como: postes, rodovias, fios, celulares, etc. Estes são componentes da
rede, mas, a rede vai além de sua base técnica. Essa base técnica serve para
dar nova dinâmica ao local, mas sua lógica é sempre além do material.
(SANTANA, 2006)

Há duas décadas, por exemplo, a maioria das comunidades quilombolas rurais
do Brasil, desconheciam os impactos desses sistemas em rede, luz elétrica,
água canalizada, rodovias, telefonia móvel e fixa (SEPPIR, 2012). Porem,
atualmente, devido o arcabouço legal e institucional recente, o Estado brasileiro
vem intervindo nos territórios quilombolas principalmente, através da inserção
de redes técnicas.

Neste momento, destaca-se o papel do Estado como um ator que ainda exerce
forte poder de regulação territorial. Muitas políticas públicas feitas pelo Estado
para os quilombolas têm favorecido à implantação das redes técnicas em seus
territórios,

conectando-os

ao

mundo

globalizado,

decisivamente em alterações nas suas redes sociais.

o

que

repercute
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4.2 Entendendo as Políticas Urbanas

Para melhor compreensão e avaliação das políticas públicas sociais
implementadas por um governo, é fundamental a compreensão da concepção
de Estado e de política pública que sustentam tais ações e programas de
intervenção. Pois, visões diferentes de sociedade, Estado e política geram
projetos diferentes de intervenção.
O Estado é entendido como o “o conjunto de instituições permanentes – como
órgãos legislativos, tribunais, exército e outras que não formam um bloco
monolítico

necessariamente

–

que

possibilitam

a

ação

do

governo”

(HOLFLING, 2001, p.31). Vale destacar que Estado difere de governo, sendo
este último o,
(...) conjunto de programas e projetos que parte da sociedade
(políticos, técnicos, organismos da sociedade civil e outros) propõe
para a sociedade como um todo, configurando-se a orientação
política de um determinado governo que assume e desempenha as
funções de Estado por um determinado período (HOLFLING, 2001,
p.31)

A busca pelo entendimento da função do Estado não é nova. Desde a
antiguidade clássica se busca entender: as particularidades da vida social,
como ela se organiza e qual o papel do poder público. Com o surgimento do
Estado moderno tais estudos ganharam outros rumos. Antes o Estado tinha um
papel de garantir as fronteiras nacionais e manter a segurança interna, com o
desenvolvimento

dos

regimes

políticos

foram

agregadas

funções

de

preservação também dos diferentes grupos sociais.
(...) com o adensamento e expansão cada vez mais crescente da
democracia, as responsabilidades e funções do Estado também se
diversificaram e expandiram. O século XX é marcado pelo surgimento
de uma nova e importante função do Estado, a promoção do bemestar social. Essa nova demanda social, o bem estar, requer do
Estado uma atuação diferenciada e mais diretamente ligada aos
problemas cotidianos da sociedade. É nesse contexto que surgem as
políticas públicas, com o objetivo de dar respostas a demandas
específicas da sociedade (TUDE, 2010, p. 11)
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O conceito de políticas públicas, todavia, é divergente e, por isso, tem sido
bastante discutido e modificado, especialmente com o desenvolvimento de um
campo de estudos próprio na Ciência Política. Tude (2010) apresenta a
evolução do conceito e destaca que,
[...] são diretrizes, princípios norteadores de ação do Poder Publico;
regras e procedimentos para as relações entre Poder Publico e
sociedade, mediações entre atores da sociedade e do Estado. São,
(nesse caso, políticas explicitadas, sistematizadas ou formuladas em
documentos, leis, programas, linhas de financiamentos) que orientam
ações que normalmente envolvem aplicações de recursos públicos.
Nem sempre, porem, ha compatibilidade entre as intervenções e
declarações de vontade e as ações desenvolvidas. Devem ser
consideradas também as “não ações”, as omissões, como formas de
manifestação de políticas, pois representam opções e orientações
25
dos que ocupam cargos (TEIXEIRA APUD TUDE, op. cit. pg 12-13)

Na definição acima, Teixeira (2002) desenvolve um conceito em que considera
tanto a disponibilização de recursos públicos e desenvolvimento de ações a
partir de regras definidas pelo Estado e pela sociedade, mas reconhece que a
omissão em determinadas ações também é parte das Políticas Públicas.

Por envolver diferentes esferas de poder, diferentes atores sociais e, portanto,
interesses distintos, as políticas públicas tem um caráter conflituoso. Sabe-se,
também que os recursos são insuficientes para atender a todas as demandas
sociais ao mesmo tempo, e como consequência, tornam-se motivos de disputa.
Sendo assim, para aumentar as possibilidades de êxito na competição,
indivíduos que têm os mesmos objetivos tendem a se unir, formando grupos,
para solicitar aos dirigentes públicos atendimento.

Desse modo a política

pública propicia a diversificação e multiplicação dos direitos à cidadania, uma
vez que, deve envolver uma forma de organização política que se pauta pelo
interesse comum. Um conjunto de decisões e ações que envolve, ao mesmo
tempo, Estado e sociedade.

25

TEIXEIRA, Elenaldo Celso; O Papel das Políticas Públicas no Desenvolvimento Local e na
Transformação da Realidade; In: Políticas Públicas - O Papel das Políticas Públicas, AATRBA, 2002.
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É importante ressaltar, que uma reivindicação apresentada por dado setor da
sociedade só será atendida e pauta das políticas públicas, se houver
notoriedade frente as autoridades do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário.
É possível dizer que as Políticas públicas representam o “Estado em ação”
(JOBERT & MULLER26, 1987 apud HOLFLING, 2001). O Estado implantando
um projeto de governo, através de programas, de ações voltadas para setores
específicos, a fim de promover a regulação econômica e social da sociedade.

No Brasil até o século XX as políticas públicas estavam voltadas mais para o
desenvolvimento econômico. O poder político e a economia que eram
baseados nas oligarquias rurais entram em crise, deflagrando a Revolução de
30. Em 1937, com a instalação do Estado Novo, o desenvolvimento econômico,
antes

fundado

nas

atividades

agro-exportadoras,

passa

a

focar

na

industrialização e suas importações sempre sob vigilância do Estado que era
fortemente intervencionista. Nesse interim, o Estado implantou a legislação
trabalhista instituindo direitos sociais à população urbana formalmente
empregada. Deixando, desse modo, a população rural e os trabalhadores
informais excluídos destes benefícios (WEFFORT,1980).

Segundo Valle & Cambraia (2007), o processo de industrialização que ocorreu
em sua maioria nas grandes cidades, acirrou o processo de urbanização uma
vez que a população passou a buscar melhores condições de vida.

No entanto, não haviam políticas direcionadas à questão urbana, ficando tal
medida a cargo da iniciativa privada, que foi regida pela especulação
imobiliária. Um crescimento sem planejamento e dissociado dos estudos
urbanos e sociais, tem por resultado cidades desordenadas e excludentes com
o aumento da pobreza e da desigualdade social, na medida em que crescem
os desequilíbrios regionais; proliferam os assentamentos periféricos e
precários;
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JOBERT, Bruno, MULLER, Pierre. L’Etat en Action, Politiques Publiques et Corporatismes,
Paris, Presses Universitaires de France, 1987.
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crescimento, com supremacia do capital transnacional e surto inflacionário. A
economia urbano-industrial entra em crise e surge uma verdadeira mobilização
política popular, pressionando por reformas estruturais, tanto do ponto de vista
da qualidade do meio ambiente urbano, como do desenvolvimento econômico
e dos processos de democratização social e político.

Com o passar do século XX tem-se o avanço do capitalismo. A realidade
socioeconômica desigual amplia as proporções e se torna ainda mais flagrante.
A redemocratização do país que ocorreu na década de 1980 fortaleceu os
movimentos sociais e possibilitou que estes expressassem e reivindicassem
políticas e soluções para os problemas sociais brasileiros. Fortalecidos pelas
mudanças políticas do período os movimentos sociais conseguiram colocar em
pauta questões pertinentes a construção de um Estado de direitos que se
expressou em varias frentes, dentre as quais se tem o movimento pela reforma
urbana (ROLNICK, s.d.) e o Movimento quilombola, cada um a sua maneira,
contribuiu para o atual processo de urbanização dos quilombos rurais.

4.3 Contribuição da Legislação
O movimento quilombola “umbilicalmente ligado ao movimento negro”
(CARDOSO; GOMES, 2011, p. 1), buscava o fim da discriminação racial, a
regularização das terras das comunidades negras rurais e a reparação social
dos afrodescendentes pelas mazelas herdadas do período escravista brasileiro.
Mesmo no período pós-abolição, a população negra manteve-se excluída do
acesso a diversos direitos fundamentais e a luta pelos direitos quilombolas
somou-se às lutas da população negra, sendo uma forte bandeira dos
movimentos negros organizados durante os séculos XX e XXI.
Com o chamado “fervilhar dos anos de 1970” (CARDOSO; GOMES, 2011, p. 1)
o Movimento Negro Unificado passa tanto a denunciar, de modo mais
sistemático, o racismo como parte estruturante da sociedade brasileira, quanto
exige políticas de ações afirmativas para um amplo escopo de demandas.
Pode-se citar:
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a)

A organização das mulheres negras, em especial no “combate às
diversas manifestações de racismo, sexismo e exclusão social”
(CARNEIRO, 2002, p. 182);

b)

A luta para a obrigatoriedade do ensino sobre História e Cultura AfroBrasileira nas escolas de Ensino Fundamental e Médio (SANTOS,
2005, p. 33);

c)

E o intenso movimento pela aprovação do projeto de lei das cotas
raciais (PL 73/99). A partir desse momento, os militantes negros
afirmam a “necessidade de tornar a luta contra o racismo uma luta de
toda a sociedade brasileira” (PEREIRA; SILVA, 2009, p. 224).

Um dos pontos de pauta defendido por esse movimento foi apresentado
durante a preparação para o processo Constituinte em 1987, na 1ª Convenção
Nacional do Negro pela Constituinte, realizada em Brasília no ano de 1986,
convocada pelo MNU. Foi apresentada a proposta de uma norma que
garantisse os direitos das comunidades negras rurais do Brasil. Após vários
embates, aprovou-se o art. 68 do ADCT na Constituição Brasileira de 1988 que
trata sobre o direito a terra pelas comunidades quilombolas. A introdução do
direito à terra dos quilombolas aponta para a pluralização de temas e
demandas na cena pública nacional, sendo considerada uma vitória das lutas
negras no Brasil.

Almeida (2002) destaca o artigo 68 do ADCT, opera uma inversão de valores
no que se refere aos quilombos em comparação com a legislação colonial. Já
que a categoria legal ate então classificava a formação de quilombos como
crime e, a partir da promulgação do citado artigo passou a ser considerada
como categoria de auto definição, voltada para reparar danos e acessar
direitos.

Segundo Souza (2008), apesar dessa mudança, nos primeiros anos após a
entrada em vigor do artigo, o debate sobre a implementação desta orientação
legal, bem como, sobre outros assuntos correlatos a ele não teve grande eco
no legislativo. Porém, em outras instâncias, como nas organizações
quilombolas, nas organizações do movimento negro urbano e nos estudos
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acadêmicos, esses debates e seus aspectos conceituais ganharam fôlego.
Muitos desses estudos refletiram sobre a dimensão identitária da categoria
quilombo ou remanescente de quilombo.

A garantia do acesso à terra, relacionada à identidade étnica como condição
essencial para a preservação dessas comunidades, tornou-se uma forma de
compensar a injustiça histórica cometida contra a população negra no Brasil,
aliando dignidade social à preservação do patrimônio cultural brasileiro - tanto
seus bens materiais como imateriais.

Depois do decreto 4887/03, outros dispositivos legais e institucionais foram
criados. A lei nº 10.678/03, cria a Secretaria de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial da Presidência da República. O Decreto 5051/2004 promulga
a Convenção n° 169 da OIT sobre povos indígenas e tribais. A portaria nº 98 de
2007 institui o Cadastro Geral de Remanescentes das Comunidades dos
Quilombos da FCP. A Instrução Normativa do Incra nº 57 de 2009 regulamenta
o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação,
desintrusão, titulação e registro das terras ocupadas por remanescentes das
comunidades dos quilombos.

Mais recentemente, tem-se a Lei nº 12.288/2010 que institui o Estatuto da
Igualdade Racial, destinado a: a) garantir à população negra a efetivação da
igualdade de oportunidades; a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos
e difusos; e b) o combate à discriminação e às demais formas de intolerância
étnica, o qual aglutina variados pleitos das populações quilombolas. Além do I
Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades
Tradicionais de Matriz Africana de 2013, fruto do decreto 6040/2007, um
conjunto de políticas públicas visando a garantia de direitos, a proteção do
patrimônio

cultural

e

o

enfrentamento

à

extrema

pobreza,

com

a

implementação de ações estruturantes, voltadas para povos e comunidades
tradicionais de matriz africana, no âmbito do Governo Federal. .
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Muito destes dispositivos legais apresentaram significativas contribuições no
que tange a inserção de infraestruturas e habitações nos territórios das
comunidades quilombolas:

A Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre Povos
Indígenas e Tribais, adotada em Genebra, em 27 de junho de 1989, foi
apensada na integra no Decreto 5051/2004. No artigo 7º é dito que a melhoria
das condições de vida e trabalho devem ser prioridades nos planos de
desenvolvimento das regiões em que moraram e neste processo, “esses povos
deverão participar da formulação, aplicação e avaliação dos planos e
programas de desenvolvimento nacional e regional suscetíveis de afetá-los
diretamente” (BRASIL, 2004, Art. 7, item 1). A fim de que seja respeitada a as
“identidade social e cultural, os seus costumes e tradições, e as suas
instituições” (BRASIL, 2004, Art. 2, item 2b).

O estatuto da Igualdade racial apresenta no capitulo IV, seção II, a obrigação
do poder publico para garantir a implementação de políticas públicas para
assegurar o direito a moradia adequada, o que inclui provimento habitacional
associado a garantia de infraestrutura urbana e dos equipamentos comunitários
associados a função habitacional, considerando “as peculiaridades sociais,
econômicas e culturais da população negra.

O Decreto 6040 de 2007, instituí a Política Nacional de Desenvolvimento
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT). Um dos
princípios desse plano de desenvolvimento está colocado
o desenvolvimento sustentável como promoção da melhoria da
qualidade de vida dos povos e comunidades tradicionais nas
gerações atuais, garantindo as mesmas possibilidades para as
gerações futuras e respeitando os seus modos de vida e as suas
tradições(BRASIL, 2007, Anexo – Princípios- item V)

Completa-se ao principio transcrito acima a necessidade de implementação de
“infra-estrutura adequada às realidades sócio-culturais e demandas dos povos
e comunidades tradicionais” (BRASIL, 2007, pg. 02)
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A SEPPIR criado em março de 2004 e regulamentado pelo Decreto
6.261/2007, o PBQ que até o momento é o elemento aglutinador das propostas
de atuação do governo federal, que tem o intuito de fornecer às comunidades
quilombolas os elementos básicos necessários à vida e à cidadania. Esse
programa busca a interssetorialidade de intervenção pública, na medida em
que busca envolver de forma integrada os recursos de órgãos governamentais
das três esferas de governo.

O PBQ segue em curso e engloba políticas públicas voltadas para essas
coletividades, através de ações pautadas em quatro eixos principais: a) acesso
à terra; b) infraestrutura e qualidade de vida; c) desenvolvimento local e
inclusão produtiva; e d) direitos e cidadania.
Estudos sobre o Programa (ARRUTI, 2009; RODRIGUES, 2015; RODRIGUES,
2010) sinalizam que a agilização dos procedimentos de titulação das terras
ocupadas por comunidades remanescentes dos quilombos deve ser um
aspectos central para estes grupos, entretanto os dados do relatório do PBQ de
2012 apontam que o eixo I (acesso a terra), tem pouco alcance se for
comparado com os eixos II ou III.

Devido a forma difusa que algumas políticas públicas são implementadas nem
todos os dados do relatório são apresentados pelo numero de comunidades
quilombolas beneficiadas. Para a elaboração do gráfico 06 foram escolhidos
dados de cada eixo que apresentavam o atendimento pelo número de
comunidades quilombolas do país. Sendo assim foram adotados: para o eixo I
– número de portarias publicadas pelo Incra; para o eixo II – número de ações
de saneamento; para o eixo III – número de assistências técnicas para
extensão rural; para o eixo IV – número de processos de assistência jurídica.

Mesmo não considerando todas as investidas do PBQ, ainda assim o gráfico 6
demostra o quanto os eixos de infraestrutura e de desenvolvimento produtivo
atuam em um numero maior de comunidades quilombolas.
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GRÁFICO 06 – Comparativo entre os eixos de atuação do PBQ
91 comunidades com
processos de
assistencia juridica

70 comunidades com títulos
publicados

eixo 1
eixo 2
eixo 3
eixo 4
822 comunidades
com ações de
assistencia tecnica
e extensão rural

421 comunidades
com ações de
saneamento

FONTE: Elaborado pela autora (Delânia Azevedo) no ano de 2015 com base no relatório do
PBQ de 2012.

Vale destacar o eixo II pelas contribuições que ele traz em termos de
implantação de política urbana para os quilombos. Sua pauta busca incentivar
ações de:

a)

Saneamento

Engloba as ações de implantação, ampliação ou melhoria de sistemas de
abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário e melhorias
sanitárias domiciliares e/ou coletivas de pequeno porte. As atividades de
saneamento estão em curso desde o ano de 2003 e a Fundação Nacional de
Saúde (FUNASA), autarquia vinculada ao Ministério da Saúde (MS), é entidade
responsável pelas ações e programas de saneamento que atendem aos
municípios com populações de até 50.000 habitantes e às áreas rurais de
todos os municípios brasileiros, inclusive no atendimento às populações
remanescentes de quilombos, assentamentos rurais e populações ribeirinhas.
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b)

Programa Água para Todos

O Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Água (Água
Para Todos), foi instituído pelo decreto 7535/2011, e está inserido nos objetivos
do Plano Brasil sem Miséria. Até o relatório de 2012 o Programa em
comunidades quilombolas ainda estava na fase de planejamento

c)

Habitação

Desde novembro de 2009 foi firmado Acordo de Cooperação entre a SEPPIR e
a Caixa Econômica Federal, para implementação do programa Minha Casa
Minha Vida.
“com escopo de promover o desenvolvimento local e regional das
comunidades quilombolas por intermédio do apoio às associações
quilombolas e aos movimentos sociais, instrumentalizando-as, técnica
e conceitualmente, e aperfeiçoando a sua capacidade gestora,
financeira e técnico-operacional.” (BRASÍLIA, 2013a, pg. 19)

Até o relatório de 2012, são apresentadas apenas 58 projetos de unidades
habitacionais, dentre os quais nenhum para quilombos baianos, como as ações
voltadas para habitação em comunidades quilombolas pelo PBQ. É colocada
ainda a intenção de elaborar um Plano de Ações Integradas para uma Política
Nacional de Habitação para povos e comunidades tradicionais, como meta do
plano plurianual (PPA) 2012-2015.

d)

Energia Elétrica

Com o Programa Luz para Todos (LPT), instituído pelo Decreto nº. 7520/2011
e vinculado ao Ministério de Minas e Energia, o Governo Federal objetivou
utilizar a energia como vetor de desenvolvimento social e econômico das
comunidades, entendendo que a energia elétrica contribui para a redução da
pobreza e o aumento da renda familiar. “A chegada da energia elétrica facilitará
a integração dos programas sociais do governo federal, além do acesso a
serviços de saúde, educação, abastecimento de água e saneamento.”
(BRASÍLIA, 2013a, pg. 20).
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Somente em 2011 o LPT alcançou o montante de 21.879 domicílios em
comunidades quilombolas, dentre os quais 995 foram na Bahia. Vale ressaltar
que a tarifa de energia elétrica, para as famílias quilombolas inscritas no
Cadastro único para programas sociais, tem descontos que variam de acordo
com o consumo de 10 a 65%, para aqueles com renda familiar por pessoa
inferior a meio salário mínimo o desconto pode ser de até 100%.

e)

Saúde

No ano de 2006 o Ministério da saúde alterou as definições do Programa
Estratégias Saúde Da Família (ESF). Com isso, todos os municípios com
população de até 50 mil habitantes na Amazônia Legal, ou com até 30 mil
habitantes e IDH igual ou inferior a 0.7, bem como, as equipes Saúde da
Família implantadas em municípios que atendam população remanescente de
quilombos ou de assentamentos da reforma agrária, com no mínimo 70
(setenta) pessoas, passaram a receber um acréscimo de 50% (cinquenta por
cento) no valor dos incentivos repassados mensalmente por equipe,
respeitando o número de equipes por município. Em 2008, nova portaria do
Ministério da Saúde beneficia, com recursos financeiros federais fundo a fundo,
os municípios que implantam equipamentos de saúde em comunidades
quilombolas de seu município. Desde então os equipamentos de saúde
implantados saltaram da casa das dezenas em 2006 para a mais de 3500 em
2011.

f)

Educação

A educação básica de qualidade nos quilombos tem contado com o apoio do
Ministério da Educação e Cultura (MEC) para inserir essas comunidades no
Programa Nacional de Educação no Campo (PRONACAMPO), Decreto
7352/2010, que dentre outras ações, como capacitação de professores e
formação profissional para jovens e adultos, investiu na melhoria de
infraestrutura e construção de novas salas de aula.
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Além disso, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) os
municípios que “em sua linha de ação priorizaram as comunidades
quilombolas” recebiam incentivos e suas escolas localizadas nos quilombos
recebiam o dobro de recursos para a merenda.

g)

Inclusão Digital

O Programa Nacional de Apoio à Inclusão Digital nas Comunidades
(Telecentros.BR) é uma iniciativa do Governo Federal no âmbito do Programa
de Inclusão Digital, para a implantação e manutenção de telecentros pelo
Brasil.

Para além das ações acima elencadas na esfera federal, o estado da Bahia,
criou em 2006 a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (SEPROMI),
afiliada á SEPPIR, e instituiu a Política Estadual para Comunidades
Remanescentes de Quilombos no Estado da Bahia, que visa “reconhecer,
promover e proteger os direitos das comunidades, respeitando suas
identidades, formas de organização e instituições.” (BAHIA, 2009, Art. 2º)

No capitulo II do decreto 11850/2009 fica expressa a necessidade de
programas, projetos e ações voltados para geração de:
I - qualidade de vida: educação, meio ambiente e educação
ambiental, saúde, saneamento básico, segurança alimentar, esporte
e lazer, energia elétrica, infra-estrutura de estradas e meios de
transporte e habitação; (BAHIA, 2009, cap. II, Art. 10º, I)

O dispositivo legal esclarece ainda que, serão contempladas as comunidade
quilombolas certificadas pela FCP e que a elaboração e execução do plano de
ações ficará a cargo do Grupo Intersetorial para Quilombos (GIQ), sendo que o
Artigo 11 ressalta que, “os Programas e ações específicos de cada
comunidade remanescente de quilombo serão definidos em reuniões públicas,
estando garantida a sua participação em todas as etapas de implementação.”
(BAHIA, 2009, cap. II, Art. 11º, p. único)
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O GIQ, foi promovido através do decreto nº 11.850/2009, composto por
diversas secretarias estaduais27, cujas principais missões seriam agilizar os
processos de titulação de terras e a articulação de políticas públicas que
garantam a sustentabilidade dos quilombos, desenvolvendo para isso, planos
de Desenvolvimento Social, Econômico e Ambiental Sustentáveis para
Comunidades Remanescentes de Quilombos.

4.4. Contribuição do Estatuto das Cidades

O estatuto da cidade também contribui para as investidas do Estado perante as
comunidades quilombolas. Fruto da luta dos movimentos sociais pela reforma
urbana28, o estatuto da cidade regulamenta os artigos 182 e 183, capítulo II,
denominado Da política urbana, existentes na Carta Magna de 1988.

Através dos artigos 2º, § 7º, o Estatuto da Cidade estabelece como diretriz a
“integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais”, e 40, §
2º, que expressa claramente que “o plano diretor deverá englobar o território do
município como um todo” (BRASIL, 2001), o Estatuto da Cidade amplia a
abrangência do planejamento territorial urbano.

Ao declarar que o plano diretor engloba todo o território municipal o Estatuto da
Cidade anuncia que trata-se do perímetro urbano e dos outros elementos que a
ela estejam ligados, como por exemplo, as regiões metropolitanas, as

27

Servidores de 17 órgãos e secretarias integram o GIQ, fazem parte do Grupo Intersetorial a
Sepromi, que assume a coordenação, representantes das secretarias da Saúde (Sesab),
Educação (SEC), Desenvolvimento Urbano (Sedur), Meio Ambiente (Sema) e Agricultura
(Seagri), a Coordenação de Desenvolvimento Agrário (CDA), a Superintendência de Agricultura
Familiar da Seagri (Suaf) e a Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA), o Instituto
de Gestão das Águas e Clima (Ingá), o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) e a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), O Projeto Quilombolas da Companhia de
Ação Regional (CAR).
28
A partir dos anos 1970, houve uma mudança de paradigma na qual “um Estado
eminentemente rural passou a ceder espaço a outro, desordenadamente urbano” (MARQUES,
2013, p.2). As populações rurais, ante as enormes dificuldades enfrentadas no meio rural e à
procura por novas oportunidades de vida, de crescimento profissional e econômico, migraram
em massa para as zonas urbanas, que experimentaram uma hipertrofia em todos os sentidos
(MARQUES, 2013). O movimento pela reforma urbana, naquele período, luta(va) pelo direito à
cidade e à moradia e se contrapunha ao modelo de urbanização excludente e espoliativo, que
imperou(a) ao longo de décadas de urbanização acelerada.
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aglomerações urbanas de pequeno porte, distritos e povoados situados além
das fronteiras da cidade e a própria zona rural (BRASIL, 2001, art. 40, § 2º).

O território da grande maioria dos municípios brasileiros não é exclusivamente
urbano. Extensas porções desses municípios são utilizadas para atividades do
setor primário e, em outros casos, compreendem áreas peculiares por suas
características naturais, como: matas, dunas, manguezais, mananciais hídricos
ou outros. Portanto, o Estatuto da Cidade, pelo menos de forma indireta,
legislou também sobre a possibilidade de planejamento de áreas não urbanas
ou rurais. Trata-se de importante inovação, considerando-se que, no Brasil, os
planos diretores tradicionalmente limitaram sua abrangência ao perímetro
urbano, sendo a produção rural do espaço pautada pela gestão federal e
estadual (OLIVEIRA, 2011).

A partir do Estatuto da Cidade, fica colocado na legislação brasileira que a
gestão e o planejamento do campo e da cidade cabem ao município, o qual
deve buscar o equilíbrio ambiental, social e econômico para o bem da
população campestre e citadina.

Nesse sentido, é importante esclarecer o que é esse espaço rural sobre o qual
se voltam os olhares dos urbanistas e dos dirigentes municipais e onde estão
inseridas a maioria das comunidades quilombolas do país.

Igrapiúna publicou, no ano de 2003, seu Plano Diretor Urbano (PDU), o qual
contempla as áreas rurais do município. Observa-se neste documento inserção
da área onde se situa a comunidade de Laranjeira nos projetos prioritários,
para onde está previsto: Melhoria da estrada de acesso, que é denominada no
PDU como estrada da produção; Fornecimento de transporte escolar;
Promoção do desenvolvimento rural, através de incentivos e treinamentos; e
Monitoração ambiental para evitar ações de desmatamentos e contaminação
dos recursos hídricos.
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4.4.1 Rural e Urbano

Atualmente, a definição do que é urbano e rural para o planejamento do
município é feita a partir de aprovação da lei municipal pela Câmara de
Vereadores. Em cada localidade, são desenhados os perímetros urbanos e
rurais em função dos interesses e das perspectivas de desenvolvimento
territorial do município. Essa definição conserva relação estreita com os
objetivos políticos e esbarra muitas vezes em relações clientelistas, resultando
no crescimento da lógica de expansão do urbano sobre o rural, com a abertura
de loteamentos residenciais, muitas vezes, de cunho eleitoreiro. Além desse
viés político, é comum certa precariedade dos instrumentos de planejamento
do território rural na maioria dos municípios brasileiros, dos quais poucos
possuem sequer mapas que mostrem as estradas, os recursos naturais, as
vilas etc. (SANTORO; PINHEIRO, 2004).
Pode-se dizer que, no urbano, os serviços e equipamentos urbanos
(redes de infra-estrutura, serviços, transporte público, atividades
comerciais e industriais) estão consolidados e são contínuos; há alta
densidade populacional e as propriedades imobiliárias são
fragmentadas. Definido dessa forma, o urbano pode ser reconhecido
pela extensão e oferta dos serviços públicos e pela densidade
populacional e viária. Nesse urbano, pode ou não existir produção
agrícola (mais adiante definida como agricultura urbana). No rural, a
extensão dos serviços e equipamentos públicos é restrita ou parcial, a
dimensão das propriedades é muito maior e predominam as
atividades agrícolas e áreas de preservação. Nesse espaço, há
enclaves de urbano (colônias, loteamentos, condomínios), mas não
há continuidade espacial entre eles (SANTORO; PINHEIRO, 2004, p.
16).

As definições acima colocadas, assim como aquelas ditas por Sorokin et al
(1981), servem de base para o entendimento do rural e do urbano como polos
opostos de organização. Um lado caracterizado “pelo progresso das técnicas e
identificado como o novo” e, do outro, o rural, distante das relações capitalistas
e das novas tecnologias, lugar das formas de vida entendidas como antigas
(SIQUEIRA & OSORIO, 2001, p. 8).

Essas diferenciações clássicas entre o rural e o urbano vêm sendo reavaliadas.
O aumento do processo de industrialização da agricultura, a expansão dos
centros urbanos, a inserção de hortas e criatórios nas cidades e a
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disseminação de uma cultura urbana (do ponto de vista das necessidades
materiais) têm provocado uma interposição entre esses dois universos (RUA,
2006).

Segundo Girardi (2008), observou-se que, cada vez mais, as características
urbanas invadem o campo e vice-versa. Dessa forma, urbano e rural não
seriam tipos de espaço bem delimitados, mas sim, adjetivos aplicáveis a
determinadas práticas que podem ocorrer em qualquer espaço. De acordo com
essa visão, Biazzo (2008) reforça que não há espaços rurais ou espaços
urbanos, mas sim, urbanidades e ruralidades que, combinadas, (trans)formam
territorialidades particulares.

Com o intuito de investigar os conceitos rural e urbano, campo e cidade, duas
vertentes teóricas têm sido principalmente adotadas: dicotomia campo-cidade e
o continuun rural-urbano.

A dicotomização entre campo e cidade e rural e urbano tornou-se uma
abordagem bastante utilizada nos trabalhos de geógrafos e das demais
ciências sociais. Considerava-se que as paisagens do rural e do urbano
estavam

nitidamente

separadas

geográfica-econômica-culturalmente

(JACINTO et al, 2012)

Wanderley (2001) afirma que o conceito de continuum é utilizado em duas
vertentes. A primeira seria centrada no urbano, sendo ele fonte de progresso,
enquanto o polo rural seria expressão do atraso, estando fadado à redução
pela expansão do urbano. A segunda vertente seria aquela que aproxima o
rural do urbano, mas suas peculiaridades não desaparecem, pelo contrário, é
reafirmada a existência do rural.

De acordo com Locatel (2013), as diferenças entre o rural e o urbano
diversificam e complexificam o desenvolvimento da sociedade, uma vez que o
campo é espaço predominantemente rural, mas não exclusivamente. De forma
semelhante, a cidade é espaço urbano, o que não significa que seja
exclusivamente urbana. Para o autor, Nem tudo o que existe no campo é rural,
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nem tudo o que há na cidade é urbano. Tanto os que se aproximam do urbano,
quanto os que se aproximam do rural tendem, na contemporaneidade, a
adquirir características específicas de cada espaço.

Seguindo o pensamento de Lefebvre (1999), campo e cidade são construções
sociais. Ou seja, são formas construídas de acordo com realidades
diferenciadas, embora impulsionadas pela lógica capitalista de produção.

É valido ressaltar que, sendo campo e cidade formas espaciais produzidas por
relações sociais, O rural e urbano, por sua vez constituiriam o estilo de vida
específico de cada espaço, ou seja, são os conteúdos que dão vida a essas
formas. Porem apesar de estarem incorporando atividades e estratégias de
vida próprias de outro espaço não significa que haverá uma completa
homogeneização. já que as especificidades são mantidas. Desse modo, A
relação entre ambos se fortalece, pois tanto o campo quanto a cidade passam
a ser cada vez mais valorizados pelas suas peculiaridades. “Espaços que se
diferenciam, mas que também se completam pela intensidade da relação
estabelecida” (LOCATEL, 2013, p. 89).

Apesar dessa tendência ao entendimento do continuum rural-urbano, é valido
ponderar que, a formulação da continuidade entre o rural e o urbano ainda não
se opera com a mesma intensidade em todos os lugares. No Brasil, por
exemplo, têm-se áreas que são exclusivamente rurais, outras que são
exclusivamente urbanas, mas também áreas rural-urbanas (CARNEIRO, 1998).

Para Locatel (2013), o modelo de vida urbano presente no campo implica
infraestruturas básicas e outros sistemas de valores. As infraestruturas básicas
urbanas mais comuns são: a eletricidade, o gás de cozinha, agua encanada,
telefone, automóvel, televisão, eletrodomésticos, pelo mobiliário “moderno”.
Isso traz por consequência, novas exigências relacionadas a prestação dos
serviços. Quanto ao sistema de valores, ocorre uma adesão do tipo de lazer e
praticas culturais associados ao urbano (a música, a dança, as festas etc.).
Sem citar, a adoção de características culturais e costumes “modernos” como,
por exemplo: hábitos alimentares e as formas de relações pessoais. Toda essa
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transformação acarreta uma mudança paulatina na forma de consumir. Assim,
prolifera-se uma racionalidade difundida pela cidade.

Sabe-se que as condições para haver transformações no campo estão
relacionadas as mudanças no contexto global. E a mobilidade (de pessoas,
bens e ideias) implica em um dos elementos fundamentais para o processo de
urbanização. O aumento da mobilidade promove, não apenas avanços na
locomoção, como também na comunicação entre os territórios (distantes entre
si ou não). Toda essa mudança se deu graças aos avanços tecnológicos que
promovem além de tudo, a redução dos custos e do tempo. Outro ponto a ser
ressaltado se diz as facilidades encontradas no campo da informação através
da diversificação dos meios de comunicação (internet, televisão, telefone) que
permite acesso ao conhecimento sem a necessidade de mobilização.

Com tudo isso, fica claro que a não é necessário haver tanta proximidade física
para que haja a promoção das comunicações, disseminação das informações e
dos bens tanto para quem mora no campo e quer usufruir as beneficies da
cidade. Quanto para quem mora na cidade e deseja absorver as vantagens
sociais e culturais da vida no campo.

Assim, reafirma-se a ideia de que urbano e rural são conteúdos que não
existem de forma separada. São conteúdos que dão significados às formas
campo e cidade.

A urbanização no campo não necessariamente deve provoca a eliminação do
rural, por se tratar de um processo que atinge tanto a cidade como o campo. O
que se pode afirmar é que urbano e rural, coexistindo nos territórios, estreitam
as conexões entre cidade e campo. Essas conexões necessitam, cada vez
mais, serem compreendidas como duas partes de um todo, seja o todo
municipal, estadual ou nacional.

Ocorre, porém, que as áreas rurais brasileiras são um mosaico variado de
grupos sociais com características específicas. Dessa forma, o planejamento e
gestão das ações de urbanização do rural devem ser acompanhadas do
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entendimento sobre essas coletividades que compõem o campesinato29
brasileiro.

No caso do campesinato do Brasil, é preciso considerar que a agricultura
brasileira, na qual ele está historicamente inserido, manteve, mesmo
longamente após o fim do período colonial, seus traços estruturantes, que
consistiam na grande propriedade monocultora e no trabalho escravo. Apesar
disso, se constituíram, nas brechas internas e externas dos latifúndios, espaços
que escapavam da ocupação pelos senhores da terra e que eram, sob formas
distintas, usados produtivamente por pequenos agricultores camponeses.

Pode-se, assim, afirmar que a definição genérica de campesinato está
impregnada de uma diversidade de situações concretas que repercutem em
conteúdos sociais particulares, em função das diferentes “estratégias de
resistência camponesa ao modo como se estruturou a atividade agrícola no
país, desde seus primórdios, sob o domínio dos grandes empreendimentos
agrícolas e de sua capacidade de criar espaços para outra agricultura, de base
familiar e comunitária” (WANDERLEY, 2014, p. 2).

As estratégias e a amplitude das iniciativas camponesas podiam ser fundiárias,
produtivas e/ou familiares e dependiam das circunstâncias concretas que cada
grupo vivenciava. Variava entre a possibilidade de negociar, de forma
subalterna e assimétrica, a ocupação de espaços precários e provisórios, até a
criação efetiva de raízes mais profundas, de modo a estabelecer, no longo
prazo, comunidades camponesas com maior perenidade (WANDERLEY,
2014). Dentre as comunidades camponesas, ditas mais perenes, estão os
quilombos rurais. Que por suas particularidades étnicas e históricas vem
recebendo atenção diferenciada por parte do Estado brasileiro.

29

Numa perspectiva geral, o campesinato corresponde a uma forma social de produção cujos
fundamentos encontram-se no caráter familiar tanto dos objetivos da atividade produtiva
(voltados para as necessidades da família) quanto do modo de organização do trabalho, que
supõe a cooperação entre os seus membros. A ele corresponde, portanto, uma forma de viver
e de trabalhar no campo que, mais do que uma simples forma de produzir, corresponde a um
modo de vida e a uma cultura (WANDERLEY, 2014).
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Para Gomes (2015), desde o período colonial, houve a articulação dos
quilombos com outros setores sociais, como aldeias indígenas, cidades,
fazendas etc. Em função desse não isolamento, muitos quilombos foram
preservados da repressão que sempre ameaçou os territórios negros
brasileiros. Embora localizados no campo, muitas comunidades quilombolas
foram integradas à economia de nucleações urbanas.

Essa característica, juntamente com as conquistas legais e institucionais dos
movimentos sociais, tem contribuído para o envolvimento dos quilombos rurais
nos processos de urbanização do campo e nos planos diretores municipais.

Ocorre

que

no

caso

da

Bahia

ações

governamentais

vêm

sendo

implementadas de modo direcionado para comunidades pobres rurais do Baixo
Sul desde antes da criação do aparato legal e institucional especifico para
comunidades quilombolas.

4.5 Órgãos de planejamento territorial da Bahia
Segundo Souza 2008, na Bahia “existe um fisiologismo político e as relações
clientelistas

permeiam

todos os

tipos de

programas

e

projetos de

desenvolvimento” (p. 136). O autor associa essa característica ao histórico de
exploração, colonização e ocupações das terras, que resultou na concepção de
uma sociedade desigual, arraigada de preconceitos, problemas ideológicos e
dificuldades socioeconômicas. Mesmo com toda sua relevância no âmbito
histórico e econômico da nação, sua influente presença na administração
pública nacional, o uso privado de cargos públicos, não potencializou esta
condição em benefícios concretos para o seu território (SOUZA, 2008;
CASTRO, 2010).

Conforme explica Souza (2008), a flagrante estagnação econômica, o
descrédito da administração pública, e as mobilizações sociais em alta no
século XX, levaram a uma gradativa reorganização do governo baiano para
encarar com seriedade os problemas do Estado e formular programas de
desenvolvimento. Essas políticas começaram efetivamente a se realizar por
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intermédio da Comissão de Planejamento Econômico (CPE) em 1959, através
da qual o governo estadual lançou o Plano de Desenvolvimento da Bahia
(PLANDEB), onde constava em seu conteúdo, propostas de desenvolvimento
alicerçadas nas potencialidades endógenas do Estado, que poderiam ser
incrementadas por intermédio de grandes investimentos, oriundos dos setores
público e privado.

Se, por um lado, esta política modernizadora permitiu a transição de uma
economia agrário-exportadora para outra de base urbano-industrial, por outro
lado, não permitiu a implantação de uma efetiva política territorial capaz de
gerar maior integração e fortalecimento dos centros urbanos baianos. Por conta
disso, manteve-se a desigualdade regional entre o entorno metropolitano de
Salvador e o interior do Estado.

Paralelamente, grandes transformações socioeconômicas e políticas ocorrem
no contexto mundial e nacional, em meados do século XX, e as iniciativas de
planejamento governamental no Nordeste tenderam a incorporar essas
inovações introduzindo conceitos e critérios técnicos diferenciados. A
emergência de um novo paradigma de desenvolvimento provoca importante
revisão dos conceitos e dos propósitos tradicionais de desenvolvimento, a
expectativa de crescimento econômico, passa a se associar as preocupações
ambientais e sociais.

Portanto, a década de 70, é marcada pela valoração das políticas públicas
como modelo para a elaboração, aplicação, gestão e implementação de ações
socioeconômicas. Nessa esteira o governo da Bahia da época cria através da
Lei nº 2925 de 3 de maio de 1971, a Secretaria de Planejamento, Ciência e
tecnologia. A este órgão caberá o direcionamento do desenvolvimento
econômico, das políticas ambientais e da modernização tecnológica do Estado.

Entretanto, o governo da Bahia sectário ao regime militar, em vigor, limitava as
atuações publicas a anuência do governo federal e mantinha uma pratica
conservadora e pouco desenvolvimentista para não ir de encontro aos
dirigentes

nacionais.

Assim,

os

principais

trabalhos

realizados

pela
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SEPLANTEC seriam de levantamento de diagnósticos da realidade do Estado
e conduzir a divisão da Bahia em regiões administrativas. O caráter
extremamente funcionalista dessa atuação, que somente de forma bastante
incipiente e indireta tocava nas questões referentes ao desenvolvimento
socioeconômico ou dos desequilíbrios regionais, reforçava a necessidade de
que houvesse uma ação mais direta do Estado nas áreas mais interioranas da
Bahia. Deste modo, em 1983 foi criada a Companhia de Ação Regional (CAR),
através da Lei Delegada nº 30 de 03 de março de 1983, mas sua atuação
ainda era tímida.
Desde a sua criação a CAR tem por finalidade “coordenar e promover a
execução da política e programas integrados de desenvolvimento regional do
Estado, exclusive na Região Metropolitana de Salvador ” (Art. 2º jus brasil, grifo
nosso). Ao longo dos anos a SEPLANTEC sofreu alterações na sua
nomenclatura, estrutura e até na sua finalidade, estando hoje desmembrada
em três outras secretarias: a) Secretaria do Planejamento (SEPLAN), b)
Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e c) Secretaria de Ciência,
Tecnologia e inovação (SECTI). Nesta nova formação a CAR está filiada a
SDR e apesar das mudanças de vinculação, ela se mantêm como um órgão do
governo do Estado imbuído de captar recursos nacionais ou internacionais para
executar benfeitorias nas áreas interioranas da Bahia.

A conjuntura internacional e nacional culminou no término do regime militar em
1985, e um novo pacto30 federalista fora instituído com a constituição de 1988,
neste as competências das esferas públicas fosse alterada, deslocando os
temas do desenvolvimento regional, da participação social, da sustentabilidade
para a responsabilidade da esfera estadual. Além disso, a nova constituinte
redistribui as finanças forçando os governos estaduais a elaborar políticas
públicas capazes de atrair investimentos externos (CASTRO, 2010).

30

Tema já trabalhado por autores como: ROLLEMBERG, Denise. “Esquerdas revolucionárias e
luta armada”, in Ferreira, Jorge Ferreira e Lucília de Almeida Neves Delgado (orgs.). O Brasil
Republicano. O tempo da ditadura. Vol. 4. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2003.SILVA,
Francisco Carlos Teixeira da. "Crise da ditadura militar e o processo de abertura política no
Brasil, 1974-1985", in Ferreira, Jorge e Delgado, Lucília de Almeida Neves (orgs.). O Brasil
Republicano. O tempo da ditadura. Vol. 4. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2003
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Neste contexto, o governo da Bahia reforça a atuação do seu órgão de
planejamento para traçar diagnósticos completos e atualizados do Estado, a
fim de elaborar planos de ação que possibilitassem a captação de recursos
internos e externos (SOUZA, 2008)

4.5.1 Programas de governos para o Baixo Sul

O Baixo Sul desde a década de 1990 é identificada como umas das regiões de
grande vulnerabilidade econômica, por isso, detêm uma série de programas e
projetos de intervenção para a melhoria do IDH e o crescimento econômico
(FISHER, 2007)

Em 1997, a CAR divulgou o programa de desenvolvimento regional sustentável
(PDRS) Sul da Bahia, onde são demonstradas as diretrizes do governo para
atuar nos setores econômicos; na infraestrutura física e social; no meio
ambiente; e no desenvolvimento com gestão regional e local. Neste documento
a região sul é entendida como sendo o agrupamento de três subáreas: Baixo
Sul, região cacaueira e Extremo sul.

Esta publicação expõe que no eixo de atuação da Infraestrutura física e social,
o Estado deve direcionar esforços para:


Melhorias no sistema de transportes, que segundo o texto, assume
relevância na integração e desenvolvimento da região Sul da Bahia,
destacando-se o transporte rodoviário e marítimo como os principais
responsáveis pelo escoamento da produção, colocando a necessidade
de melhoria do sistema de estradas vicinais de escoamento ainda é
deficiente, tanto em extensão quanto em qualidade das vias. As
dificuldades existentes são creditadas às condições climáticas, à
topografia e às características físicas dos solos, entre outras;



Expansão do sistema elétrico para o interior do Estado da Bahia impõe
obras de transmissão da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco
(CHESF), exclusivas para atender ao mercado estadual. As Pequenas
Centrais

Hidrelétricas

(PCH)

potencializam-se

como

solução

complementar no atendimento, mas há necessidade de viabilização de
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potenciais hidrelétricos, fora do complexo de Paulo Afonso, como
solução para o suprimento ao Extremo Sul;


Promoção de ações permanentes voltadas para o ensino fundamental e
profissional, áreas das maiores carências da educação regional, visando
a eliminação do analfabetismo e melhoria da qualificação técnica dos
trabalhadores nas áreas tradicionais e emergentes de emprego.



O Baixo Sul é identificado como a região carente de assistência médico
hospitalar. A persistência e o aumento de doenças transmissíveis
indicam, nessa publicação, a necessidade de intervenções sistemáticas
de educação sanitária e ambiental, para facilitar a prevenção e o
controle;



Necessidade de expansão da rede de comunicações para a área rural
de toda a região. Já que o setor de comunicações da região Sul passou
por um desenvolvimento significativo, a partir da década de 80,
atendendo principalmente às necessidades dos núcleos urbanos, no que
se refere à telefonia urbana e interurbana, movimento postal e
telegráfico,

radiodifusão,

serviço

móvel

marítimo,

telex,

teleprocessamento e radioamadores;


Implantação de sistemas de habitação, em especial para as populações
de baixa renda, e de novos investimentos para implantação/ampliação
de sistemas de abastecimento de água e implantação de sistemas de
saneamento, sobretudo nas cidades de porte médio;

Ainda neste documento é explicitada a necessidade de captação de recursos
sejam eles do governo federal, de instituições privadas, ou de órgãos
internacionais,

A

fim

de

viabilizar

a

efetivação

do

programa

de

desenvolvimento, sintetizado no Quadro 03.

Neste contexto, a CAR, através dos seus escritórios regionais, inicia a
efetivação do PDRS junto às prefeituras municipais, com a elaboração de
fóruns temáticos, onde representantes de diversos setores do município são
convidados a decidir quais as prioridades locais, e indicar onde os projetos
devem ser implementados.
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QUADRO 03 – Atuação do PDRS Sul da Bahia no eixo Infraestrutura física e
social
EIXO

LINHA DE ATUAÇÃO

Transporte

Ampliação e conexão das rodovias existentes.
Aperfeiçoamento do sistema de estradas vicinais de
escoamento da produção.
Revitalização do Porto de Malhados (Ilhéus)
Revitalização dos aeroportos de Ilhéus, Porto Seguro,
Caravelas,

Canavieiras,

Prado,

Belmonte,

Itabuna,

Eunápolis, Teixeira de Freitas, Alcobaça e Itamaraju.
Energia

Expansão do sistema elétrico

Elétrica
Educação

Acréscimo dos estabelecimentos de ensino (pré-escola, 1º
grau e 2º grau)

Saúde

Acréscimo dos equipamentos de saúde especialmente da
subárea do Baixo sul

Comunicação expansão da rede de comunicações para a área rural de toda
a Região.
Habitação
Saneamento

e Sistema de esgotamento sanitário nas cidades.
Rede de esgotos sanitário para proteção dos recursos
hídricos.
Moradias para a população de baixa renda nos núcleos
urbanos
Sistema de abastecimento de agua nos aglomerados rurais

FONTE: Elaborado pela autora (Delânia Azevedo) em 2015 com base nos dados da PDRSS
CAR, 1997

Nesse período (últimos anos da década de 1990 e primeiros anos de 2000), as
ações do governo do Estado eram pontuais e embora sejam parte de um
programa ocorriam de forma desarticulada e sem considerar as peculiaridades
das populações étnicas existentes na região, as quais são entendidas até esse
momento como parte de um grupo hegemônico do campesinato rural.
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O governo do Estado se preocupava em fornecer água, luz, sanitários e outros
equipamentos técnicos.

Porém,

havia

populações cujas necessidades

divergiam dessa proposta economicista e que precisavam também de outros
tipos de intervenção, como por exemplo, a posse da terra, o empoderamento, o
resgate da autoestima. As comunidades quilombolas do Baixo Sul são
exemplos de populações com essas demandas variadas.

O tratamento diferenciado dessas comunidades passou a ser abordado pelo
Estado da Bahia a partir do ano 2003, quando o governo federal instituiu um
arcabouço legal e institucional direcionado para as populações quilombolas e
indicou os quilombos como um dos alvos prioritários das ações estatais.
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CAPITULO 5 - POLÍTICAS URBANAS NO QUILOMBO LARANJEIRA

A comunidade de Laranjeira manteve a primazia da lógica tradicional até a
década de 90 do sec. XX, quando as fazendas vizinhas (Michelin e Odebrecht),
mobilizaram o alargamento da estrada vicinal de acesso com recursos do
município. Desde então, ações das organizações governamentais e das ONGs
não pararam de ocorrer com frentes de ação variadas voltadas para a área
econômica, como: os financiamentos para compra de mudas; o incentivo para
a formação de uma Associação de moradores; e, mais recentemente para a
área de infraestrutura.

Em 1998, os moradores, motivados pelo sindicato de Pequenos agricultores de
Camamu, organizaram-se na Associação dos Pequenos Agricultores de
Laranjeira e Região, com a liderança de Geraldo dos Santos e Martinho
Conceição. Relatos de Sr Martinho explicam que nas idas a feira para vender
farinha, ele Sr. Geraldo tiveram contato com alguns membros do sindicato, a
partir disso os moradores de Laranjeira despertaram para a possibilidade de
ampliar suas plantações e consequentemente suas rendas com a inserção de
culturas de longo prazo. Desta forma, famílias de Laranjeira, e algumas outras
das comunidades vizinhas, especialmente Quebra-Jaca, Mamão e Sapucaia,
se reuniam para buscar recursos do governo para o desenvolvimento de suas
lavouras. No inicio a mobilização dos moradores ocorreu no intuito de acessar,
sementes e cursos de capacitação para novos cultivos, especialmente o cravo
e o cacau.

Desta forma, teve início o contato dos moradores de Laranjeira com a
prefeitura municipal de Igrapiúna, com órgãos estaduais como a Comissão
Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac)31 e a CAR.

31

Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, órgão do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, atua em seis estados do Brasil: Bahia, Espírito Santo, Pará,
Amazonas, Rondônia e Mato Grosso. Criada em 20 de fevereiro de 1957, A missão da
CEPLAC é promover a competitividade e sustentabilidade dos segmentos agropecuário,
agroflorestal e agroindustrial para o desenvolvimento das regiões produtoras de cacau.
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5.1 Certificação da Comunidade de Laranjeira

Sr. Martinho se engajou desde o início com a criação da Associação de
Pequenos Agricultores de Laranjeira e Região. Por essa atuação foi convidado
a participar de um fórum promovido pela CAR em Camamu, com
representantes dos municípios, no ano de 2003.

Neste encontro sr. Martinho teve o primeiro contato com a expressão
Quilombo,
“uma pessoa por nome de Maria do Rosario, me fez uma pergunta se
aqui tinha um quilomi, eu respondi que era 17 quilomi, de igrapoiuna
pra qui né, eu não intendia essa linguage, ela perguntou uma coisa e
eu atrfibui outra coisa, ela ta falano de quilombi e eu to falano de
quilomito de estrada (risos). Ai, ela voltou a mi explica, com a resposta,
ela viu que eu tava fora do assunto, ela passou a me explica e tal...”
(Martinho Conceição, 71 anos, outubro de 2014)

A partir desta conversa, correspondentes da FCP contrataram a prefeitura
municipal de Igrapiúna para se engajarem na investigação das coletividades
existentes na zona rural do município. De acordo com esclarecimentos do Sr.
Martinho Conceição, ainda no ano de 2003 a comunidade de Laranjeira
recebeu a visita de uma equipe da FCP e da Prefeitura de Igrapiúna que
identificou elementos que os configurariam como Remanescentes de
Quilombos.
“Passou por ai, ficou um tempão, depois, ela veio aqui com uma
equipe, algumas pessoas de Salvador, parece que vieram 8 a 9
pessoas, de Salvador e Igrapiúna mesmo, até esse Leo que hoje é o
prefeito na época ele veio também ele era professor e veio também,
verificar, veriguar esses muro, tivero ai sondaram e andaro ai outros
locares ai se tinha alguns marco e tal, ai paro...”
“ é porque aqui, existe dois muro antigos que ninguém sabe quem fez
esse muro né, um tem ali até uma alvenaria de pedra sem massa,
ainda existe um pedaço dessa alvenaria, e o outro é lá em baixo, eram
uns muros enormes né, bom, então isso é que deu orige a Laranjeira
ser remaniscente de quilombi, se sabe que isso ai houve alguns escravi
por aqui (...)” (Martinho Conceição, 71 anos, outubro de 2014)

Após essa visita passaram-se dois anos. Em 2005, o sr. Martinho Conceição,
devido a seu engajamento com a Associação de Moradores e as atividades nos
Sindicatos de Trabalhadores Rurais de Camamu, é convidado a participar do 1º
Encontro de Comunidades Quilombolas da Bahia, evento que ocorreu nos dias
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14 e 15 de junho em Salvador, com o intuito de apresentar o conjunto de ações
que estava sendo desenvolvido para aquelas comunidades. Esse evento foi
decisivo para a certificação da Comunidade de Laranjeira como Quilombo.
“Quando foi em 2005 chegaro um casal de jovem aqui dizeno que esse
Leo tinha mandado, que ele já era secretario administrativo, mandado
para eu irranja mais outra pessoa pra ir a Salvador que ia ter o primeiro
encontro de Quilombola na Bahia, que aconteceu no dia 13 e 14 de
junho de 2005, ai eu convidei uma outra pessoa por nome de Geraldo e
nós fomos participar daquele seminário, aquele primeiro encontro
durou três dias lá em Salvador e voltano de lá, depois, diante das
palestras que agente ouviu, agente voltou, veio de lá já com o
pensamento de começa a conversa com o pessoal a respeito da...
identificação, e ai começamos fazer reunião, é hoje, é amanhã, fazeno
reunião, explicano, fazeno reunião, explicano, quando foi em janeiro de
2006, nós conseguimos elaborar o documento pedino realmente o
certificado, fizemos o documento a fundação cultural Palmares, em
Brasília, isso foi no mês de janeiro. No dia 22 de março o presidente
Ubiratan assinou o certificado, só que agente ficou aguardano esse
certificado, fazendo cobrança pra Brasília, e nada desse certificado
chega, (...) quando foi em junho, eu recebi o convite do secretario
administrativo (léo), que sempre ele teve constante com a gente, né,
pra puder agente ir em Salvador, que eu não sabia que tinha Fundação
Palmares já em Salvador, e o documento tava, foi enviado pra Salvador
e eu tava cobrano em Brasilia, ai ele deu o transporte, deu uma pessoa
pra puder ir comigo, agente foi, chegamo lá o documento tava pronto
lá, recebemo em junho de 2006, né, e veio com o nome da
associação.” (Martinho, 71 anos, outubro de 2014)

Laranjeira foi certificada pela Fundação Cultural Palmares em 2006, passando
a constar no quadro geral de Comunidades Remanescentes de Quilombos da
FCP. Pode ser identificada pelo numero de identificação ID 2.252.(Vide Fig.30)
FIGURA 30 – ID Quilombola da Comunidade de Laranjeira no Cadastro geral
das CRQ da FCP.

FONTE:
site
da
FCP
Disponível
em:
http://www.palmares.gov.br/wpcontent/uploads/2015/09/C%C3%B3pia-de-Lista-das-CRQs-Certificadas-Portaria-n%C2%B084-08-06-2015.pdf> Acessado em 28/10/2015

Em entrevista, com antropóloga do INCRA, que atua no setor quilombos, é
confirmada a forte influência da prefeitura municipal na rapidez do processo de
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certificação da comunidade de Laranjeira. Esclarece ainda que essa fora uma
pratica adotada por outras prefeituras municipais da região do Baixo Sul,
interessadas nos aportes de recursos do Programa Brasil Quilombola.

A antropóloga explica que seria favorável se esse auto reconhecimento fosse
seguido de uma compreensão do ser negro e do ser quilombola na atualidade.
Entendimento esse, que não ocorre de modo rápido para todos os membros da
comunidade, necessita de investimentos na capacitação das pessoas sobre o
que quer dizer assumir esse termo, caso contrario, o processo de auto
identificação se torna heterogêneo dentro da comunidade enfraquecendo a
coesão e diminuindo a possibilidade de pressão sobre os órgãos do governo
para exigir a posse das terras.

O depoimento da professora Eliana reconhece esse momento de divergências
de aceitação do termo quilombo em Laranjeira.
“era certificada, mas o povo não entendia, ai começou a ter
capacitação (dos professores), começou a ter reuniões, ai eu comecei
a participar e incentivando, ajudando eles, ai eu comecei a incentivar
eles, (...) toda vez que vocês vão pra um posto medico pra fazer a
ficha de vocês, diga que é de comunidade quilombola, se vocês
forem numa loja diga que é de comunidade quilombola, porque isso
aqui não fica aqui, vai pro governo federal, isso é beneficio pra
comunidade, ai comecei a mostrar pra eles que a merenda escolar já
tava chegando a mais porque eles eram de comunidade quilombola
(...) hoje as pessoas, você chega eles se identificam...” (Eliana
Esmeralda, 42 anos, maio de 2015)

Embora com processo no órgão, o Incra não iniciou o processo de
reconhecimento e titulação das terras do Quilombo Laranjeira. Com isso, o
RTID é inexistente. Conforme os procedimentos de titulação de terras definido
pela instrução normativa nº 57/2009 (IN-57), isso coloca esta comunidade
ainda no começo da longa e burocrática jornada pela posse definitiva de suas
terras.

No processo de certificação de Laranjeira, nota-se que a prefeitura alcança seu
objetivo de adquirir recursos, porém, o direito a titulação das terras, primeiro a
ser previsto pela legislação brasileira, ainda está longe de ser obtido pela
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comunidade. Por outro lado, esta certificação influenciou na celeridade com
que as redes técnicas adentraram o território.

5.2 Territorialidade Estandardizada do Quilombo Laranjeira

Nesta dissertação o termo adotado para denominar as formas de apropriação
do território a partir da implementação das políticas publicas urbanas foi
territorialidade estandardizada, por compreender que as redes técnicas
inseridas nos grupos quilombolas buscam a uniformizado daqueles modos de
vida, de acordo com um modelo, ou padrão ditado pela sociedade capitalista
dominante; buscando através das necessárias poltica de promoção da
igualdade reduzir as diferenças entre comportamentos e manifestações sociais.

5.2.1 Categorias de Análise

A analise dessas categorias iniciou-se com um resgate memorial e físico dos
elementos que compõe a territorialidade tradicional, que fora explanado no
capitulo 2. Aqui será feita uma reconstituição da chegada das políticas públicas
nesta comunidade através dos relatos dos moradores, observações in loco,
relato dos profissionais da CAR e cadastro de pontos por GPS.

5.2.1.1 Espaços de produção

A abertura da estrada para veículos possibilitou o acesso, também, de órgãos
estaduais, como a CEPLAC e Organizações não governamentais, como o
Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Baixo Sul da Bahia (IDES) 32, os
quais trabalham na região do Baixo Sul para a capacitação dos agricultores, a
32

O Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Baixo Sul da Bahia (IDES) é uma
organização sem fins lucrativos criada em agosto de 1997, fruto da parceria entre empresas
locais, organizações não-governamentais e fundações, a exemplo da Fundação Odebrecht.
Sua atuação foca na “capacidade de geração de trabalho e renda sem o comprometimento dos
recursos naturais. O IDES atua na difusão de conhecimento, tecnologia, informação e cultura
das comunidades do mosaico de Áreas de Proteção Ambiental (APAs) do Baixo Sul da Bahia,
especialmente na APA do Pratigi, como um agente facilitador de oportunidades de qualificação
para a população deste território”. Site IDES: Disponivel em: <http://www.ides.org.br/?secao=2>
Acessado em 28 de outubro de 2015.
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fortalecer suas culturas agrícolas. Desde o final dos anos 1990 os agricultores
de Laranjeira são incentivados ao cultivo do cacau, da seringa, e do cravo,
mais recentemente, eles estão cultivando a pupunha e o guaraná. A partir dos
anos 2000, fica mais evidente a mudança de uma agricultura familiar de
subsistência, para uma agricultura familiar de comercialização.

Essas novas culturas (Vide Fig. 31, 32, 33, 34), diferentemente da mandioca,
são de médio e longo prazo, oferecem retorno financeiro após alguns anos de
plantio, nesse intervalo de tempo os quilombolas prosseguem com os cultivos
das hortas de subsistência e da mandioca para o comércio da farinha, em
alguns casos, associam também com o trabalho assalariado em fazendas
vizinhas.

Ainda que a variedade de culturas tenha aumentado os moradores de
Laranjeira mentem suas áreas de cultivo no mesmo local de seus
antepassados, respeitando os limites entre vizinhos identificados por árvores. A
observação em campo mostra que, o acesso aos espaços de cultivo fora
alterado uma vez que, a casa que antes existia como o núcleo da área de
trabalho da família, é deslocada para fora do espaço cultivo às margens da via.
Deste modo, as famílias tem um acréscimo significativo no deslocamento entre
a habitação e o trabalho.
FIGURA 31 – Foto de plantação de mandioca no Quilombo Laranjeira

FONTE: Registrado pela autora (Delânia Azevedo), outubro de 2014
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FIGURA 32 – Fotos de plantações de seringueiras no Quilombo Laranjeira

FONTE: Registrado pela autora (Delânia Azevedo), outubro de 2014

FIGURA 33 – Foto de plantação de seringa e milho no Quilombo Laranjeira

FONTE: Registrado pela autora (Delânia Azevedo), outubro de 2014
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FIGURA 34 – Foto de plantação de cacau e cravo no Quilombo Laranjeira

FONTE: Registrado pela autora (Delânia Azevedo), outubro de 2014

O esquema da figura 35 demonstra que essa alteração no deslocamento dos
moradores da habitação para o espaço de cultivo. Ressaltasse que muitas das
casas tradicionais, também denominadas casas da roça, existentes passaram
a funcionar como suporte à produção na guarda de ferramentas, sementes ou
excedentes.
FIGURA 35 – Esquema da relação habitação e espaços de cultivo na
territorialidade estandardizada de Laranjeira
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rodagem
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depósito

Espaço de cultivo
Mata

FONTE: Elaborado pela autora (Delânia Azevedo), 2015.
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5.2.1.2 Espaços de cultos

A certificação fortaleceu o terreiro de D. Anja enquanto elemento de cultura afro
brasileira na comunidade. Por exemplo, sempre que o grupo da zabelinha era
convidado a fazer alguma apresentação externa, D. Anja e suas filhas de santo
também eram solicitadas, pelos membros da comunidade, a acompanhar.
Houve ocasião de receberam a visita de uma equipe técnica de Brasília na
comunidade, a Associação organizou então uma festa para dançar a zabelinha
e o Enrolador, nas proximidades do posto médico, neste evento as filhas de
santo de D. Anja, foram convidadas, pela associação, a irem inclusive trajadas.
“eu mermo toquei calomblé lá ó... toquei calomblé dua veis lá nesse
mei, depois esse Martinho começou hummm isso num ta certo, isso
num tacerto, cabô! Juntava aquela bagaceira de filha de santo por
aqui a gente vistia, rufá, ficava aquelas baiana, só se vc visse, coisa
linda! “ (Anja, 42 anos, em outubro de 2014)

Entretanto, essa expressividade do terreiro de Oxóssi esbarrou na incisiva
presença da religião protestante. Percebendo a ausência de igrejas
neopentecostais na comunidade, eles iniciaram, desde o final da década de 90,
aproximação com os moradores de laranjeira, promovendo visitas frequentes
nas casas, participando dos festejos familiares, reunindo-se para leituras
bíblicas e envolvendo-os na evangelização cristã.

Dessa relação entre os que aceitavam a visita dos pastores e aqueles que não
aceitavam, gerou uma fissura na relação entre os moradores de Laranjeira.
Pois, em suas pregações, os pastores orientavam os fieis a partir da lógica
dicotômica cristã do bem versus mal. Assim, aqueles que não aceitavam
participar da religião apresentada, passavam a representar o mal e,
consequentemente, os que se propunham a aceitá-los tinham que rechaçar o
mal.

Sr. Martinho, por exemplo, passou a receber em sua moradia as reuniões dos
pastores da igreja Batista, com sua influencia na comunidade, ele mesmo
passou a ser praticante e incentivador da religião protestante, logo esses
encontros passaram a ser frequentados também por outros vizinhos.
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No ano de 2012 foi construído o templo da congregação Batista, dentro do
quinhão de terras do Sr. Martinho, localizada na margem direita da estrada, a
edificação foi construída em alvenaria de blocos cerâmicos. Essa foi a primeira
igreja protestante a se instalar na comunidade e tem como cuidadores o Sr.
Martinho e sua esposa, D. Djanira (Vide Fig. 36).

Atualmente, mais uma igreja protestante se instalou no local, a Assembleia de
Deus, que neste ano de 2015 iniciou as obras do seu templo, localizado entre
as casas de madeira do arruamento de casas a esquerda da estrada. Enquanto
as obras são concluídas, o espaço usado para seus cultos tem sido o prédio da
primeira escola Idalina, aos domingos e a noite. No entanto, em maio de 2015
foi solicitado pela diretora da Escola Idalina a devolução do espaço, a fim de
garantir a manutenção do mesmo, por isso os membros da igreja estão
acelerando as obras para erguer seu próprio templo (Visualizar Mapa 11).
FIGURA 36 – Representação fotográfica da igreja Batista, primeiro templo
neopentecostal da comunidade

FONTE: Registrado pela autora (Delânia Azevedo), outubro de 2014

Apesar dos ensinamentos religiosos, observa-se que as relações de
parentesco tem tido maior peso e a convivência entre os frequentadores do
terreiro e os da igreja é respeitosa. D. Anja sinaliza a continuidade da
frequência das pessoas ao seu espaço de culto, inclusive de alguns daqueles
que estão frequentando a igreja protestante.
“ tem mucho crente ai, mais do cento se tira um... que é o crente, que
eu vejo a maioria de crente ai num sai daqui pedino as coisa... é a
barriga doê! vem cá...atrais de um pozinho, atrais de um remedinho,
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atrais de um nomezinho, é, ai eu fico assim ó, sem intendê! Tá
musturado.” (D. Anja, 42 anos, em outubro de 2014)

MAPA 11 - Localização das igrejas protestantes no Quilombo Laranjeira

FONTE: Elaborado pela autora (Delânia Azevedo) e Marília Libório, 2015

Porém o grupo da Zabelinha e do Enrolador que desde a retomada, através do
incentivo das professoras, estava em plena atividade, com apresentações
dentro e fora da comunidade foi desfeito pela pressão dos ideais religiosos. Sr.
Benedito foi um dos moradores que relataram essa possível incompatibilidade
entre a dança da Zabelinha e do Enrolador e a crença protestante.
“O povo aqui tomem sabe faze uma zabelinha eu já dancei tanto, mas
depois ... E ai pensei ser crente... E parei, parei, se tiver coisa eu vou
ne, mas num participo da dança, porque se é crente num pode essas
coisa...” (Benedito, 75 anos, em outubro de 2014)

Nota-se que as novas igrejas tem influenciado fortemente no desmantelamento
de um importante momento de sociabilidade do grupo, os eventos da dança da
Zabelinha e do Enrolador - que envolvia uma série de expressões e saberes de
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matriz africana como o batuque, o samba , os cantos, a oralidade, os pés
descalços na terra, o giro do corpo, a umbigada....

Em contrapartida os cultos tem se configurado em novos momentos de
encontro e vivencias, porém imbuídos das expressões e práticas ocidentais,
capitalistas, como a festa de aniversário, o diabo, a bíblia, o medo, a salvação,
a aparelhagem de som potente...

Uma roda de brincadeiras realizada com crianças da comunidade, foi possível
observar em seus desenhos essa influencia das igrejas protestantes entre as
novas gerações (Fig. 37, 38).
FIGURA 37 – Foto do desenho de Marta, 8 anos

FONTE: Registrado pela autora (Delânia Azevedo), outubro de 2014

FIGURA 38 – Foto do desenho de Raile, 7 anos

FONTE: Registrado pela autora (Delânia Azevedo), outubro de 2014

A figura 39 apresenta um esquema da relação diferenciada entre os acessos
dos espaços de culto. A chegada ao terreiro ocorre através das variantes por
dentro da vegetação. As igrejas protestantes tem acesso através da rodagem.

166

FIGURA 39 - Esquema dos espaços de culto na territorialidade estandartizada
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FONTE: Elaborado pela autora (Delânia Azevedo), outubro de 2014

É possível compreender, essa ambiguidade da relação entre os protestantes e
os adeptos do candomblé no quilombo Laranjeira, através da abordagem de
Simmel (1983) sobre a sociabilidade. Para o autor, a reprodução social não é
um mecanismo de consolidação da coesão social através da repetição ou
obediência mecânica das regras, padrões e normas de comportamento
vigentes, tampouco é apenas um reforço de estruturas simbólicas e de poder
pré-existentes, a interação social, ou sociabilidade é o conjunto desses dois
associados a possibilidade dos indivíduos de libertar-se de algumas regras
para atender seus próprios desejos, nesse sentido a sociabilidade possibilita a
redução de atritos, o surgimento de novas formas sociais ou até mesmo a
reformulação das antigas.

5.2.1.3 Espaços coletivos significativos

IV)

Casa de farinha

A prefeitura municipal doou para a Associação de Pequenos Agricultores de
Laranjeira um motor elétrico, que motivou a construção de uma nova casa de
farinha, em outra localidade, distante das águas do riacho.
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A casa de farinha manteve-se como um elemento único, porém alterou as
relações de poder a ela atreladas. Antes a mesma era regida pela família de sr.
Felipe (já falecido). Atualmente, a Associação decidiu que o motor elétrico seria
administrado pelo sr. Jose Francisco de oliveira, o morador mais antigo da
comunidade.

A nova casa de farinha foi reconstruída, com a ajuda de vários moradores da
comunidade (foi feito um mutirão). Dessa vez a construção foi erguida próxima
a estrada, a fim de utilizar a eletricidade (Fig. 40). Os equipamentos de madeira
e os tachos de ferro foram deslocados e reaproveitados, mas a famosa roda
d´agua de sr. Felipe perdeu a função elementar que tinha antes, sendo
guardada pelos familiares como parte da lembrança.

Os demais equipamentos necessários á produção da farinha, fruto das técnicas
tradicionais de talhar a madeira permanecem em uso (Fig.41, 42), bem como a
prática

familiar

de

manipulação

da

mandioca

para

subsistência

comercialização (Fig. 43, 44).
FIGURA 40 – Foto com vista geral da casa de farinha atual (com eletricidade)

FONTE: Registrado pela autora (Delânia Azevedo), abril de 2014

FIGURA 41 – Foto dos Equipamentos da casa de farinha atual

FONTE: Registrado pela autora (Delânia Azevedo), abril de 2014

e
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FIGURA 42 – Foto do forno da casa de farinha atual mostrando os agdás

FONTE: Registrado pela autora (Delânia Azevedo), abril de 2014

FIGURA 43 – Foto dos Moradores trabalhando com apoio do motor elétrico

FONTE: Registrado pela autora (Delânia Azevedo), abril de 2014

FIGURA 44 – Foto da família reunida no beneficiamento da mandioca

FONTE: Registrado pela autora (Delânia Azevedo), outubro de 2014
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V)

Fontes d’água

Após a certificação a visitação aos muros de pedra se tornou mais constante,
tanto os moradores quanto os visitantes queriam conhecer o elemento que
confirmou a comunidade como sendo quilombola, com isso, não se percebe
nos moradores mais jovens a mesma cautela na aproximação com o muro,
inclusive algumas jovens, quando em dias de falta d’água nas torneiras vão ao
riacho nas proximidades dos muros de pedras para lavar seus utensílios e
roupas.

Nota-se um processo de ressignificação deste elemento: muro de pedras.
Presume-se pela observação em loco que a ele vem sendo dado um novo
sentido àquilo que já estava formatado no sistema de valores e crenças do
grupo. Em função das interferências externas que estão ocorrendo o possível
filtro mítico-religioso que envolvia a percepção daquele espaço esta sendo
modificado para a noção histórica funcional apontada pelos agentes externos
como os membros da fundação cultural palmares.
As fontes d’água e o muro de pedras permanecem sendo elementos
significativos de o grupo, porem a carga simbólica que lhes é atribuída passa
do cunho mítico – religioso para as gerações mais antigas, ao históricofuncional para as novas gerações.

No ano de 2009, a Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da
Bahia (Cerb), implantou o sistema de captação e canalização de água. Esse
projeto foi parte da iniciativa água para todos da Secretaria do Meio Ambiente
do Governo do estado da Bahia, nas regiões que compõem os 26 Territórios de
Identidade, no período de janeiro de 2007 a dezembro de 2010, e que
pretendia prestar serviços de.
Locação e Perfuração de Poços Tubulares em rochas Calcárias,
Cristalinas, Metassedimentares e Sedimentares, Recuperação,
Manutenção e Teste de Bombeamento (TB) de Poços já existentes,
bem como coleta de amostra de água (CERB, 2010, p. 25)
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Sr. Martinho esclarece que foram necessárias duas perfurações: o primeiro furo
com 80m de profundidade não oferecia uma quantidade de água suficiente.
Então fez-se outro, desta vez de 90m de profundidade, onde obteve êxito (Fig
46). Desse fosso a água é bombeada e abastece o reservatório elevado, com
capacidade para 10.000 litros. A partir do reservatório superior a água é
canalizada e por gravidade chega às casas mais próximas e também a dois
pontos de água de uso coletivo, ampliando assim a possibilidade de captação
de água para uso diário dos moradores (Fig. 45).
FIGURA 45 – Ponto de Perfuração do Sistema de abastecimento de água

FONTE: Registrado pela autora (Delânia Azevedo), outubro de 2014

FIGURA 46 – Casa de bomba do Sistema de abastecimento de água

FONTE: Registrado pela autora (Delânia Azevedo), outubro de 2014
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Faz-se importante observar que uma das visitas a campo, ocorreu em um
período em que a bomba estava quebrada e, portanto, não havia água nas
torneiras. Essa situação, de acordo com os relatos, ocorre repetidamente.
Nestes casos, a associação aciona a Prefeitura Municipal de Igrapiuna para
enviar um técnico capaz de fazer a manutenção do sistema. Quando isso
ocorre os moradores retornam a antiga pratica de utilizar o riacho para lavar
utensílios e banhar-se; e captam água potável para consumo próprio e
cozimento na nascente mais próxima que agora, para a maioria, é indicada
como sendo a do muro de pedras.

As mulheres e suas crianças ao se reunirem no local para lavar roupas,
panelas, ou outros utensílios costumam cantar brincar, contar histórias e no
final do serviço, aproveitam para tomar banho. Conferindo o riacho como
espaço de sociabilidade.

Assim com a existência da água canalizada as fontes e riacho passaram a ser
menos utilizadas e os momentos de convívio nestes lugares foram reduzidos.
Porém, as fontes e riacho não deixaram de ser mencionadas pelos moradores
como elementos de destaque, afinal, na falta da luz elétrica ou quando há
algum problema técnico, são esses os lugares de reposição. Por isso, em
muitas das entrevistas realizadas, foram citados a necessidade de preservação
das águas, para o caso de uma possível carência no futuro.

VI)

Escola

O primeiro prédio construído pela prefeitura municipal para o funcionamento da
Escola Idalina fora também usado para abrigar as reuniões da Associação de
Moradores. Com essa dupla função o espaço tornou-se referência para os
moradores e quando precisavam resolver alguma questão se dirigiam ali para
conversar com sr. Geraldo (falecido), sr. Martinhos ou com a professora Eliana.

No princípio a escola Idalina atendia as crianças da Laranjeira, Mamão,
Quebra-Jaca e Sapucaia e seguia a noite, com o EJA. O trabalho de
alfabetização das crianças e adultos elevou a professora Eliana a uma posição
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de influência dentro da comunidade de Laranjeira. Detendo um poder de
convencimento junto à população. “se eu disser assim vamos fazer vamos,
mas se eu disser assim: ói eu tô fora, se vocês quiserem façam... ninguém vai
e não faz” (Sic Eliana, 42 anos, maio de 2015)

Foi numa das classes do EJA que sr Martinho teve a oportunidade de
rememorar junto com seus colegas e vizinhos as músicas da zabelinha, porque
já tinha um tempo que eles não dançavam e com o incentivo da professora
foram recordando aquela festa que alegra a todos.
“Em 2008, eu estudava o EJA, ai as professoras pensou assim, no
mês de agosto, que é o dia (da cultura popular), o que fazer neste
dia, pra fazer uma festividade assim com apresentação, ai agente
discutino na sala, ai eu lembrei dessa dança chamada de zabelinha e
o enrolador, ai eu falei sobre isso, ai a professora disse, e vocês
ainda se lembram, eu disse lembro sim, teve eu e mais alguém que
lembrou disso ai, ai ela disse a gente pudia fazer um resgate nesse
dia... ai no dia fizemo a apresentação e foi legal... com aquilo ali a
gente começou a dança de novo, foi o tempo que esse professor
Francisco passou a saber que agente tinha resgatado esse trabalho
cultural ai me procurou pra se aproximar de mim, e dai a gente
passou a ir apresentar fora da comunidade...” (Martinho Conceição,
71 anos, outubro de 2014)

A professora, percebendo a força que essas danças tinham na memória
coletiva desses alunos, os convidaram a reviver esses movimentos no dia do
folclore, a partir de então um grupo da zabelinha se formou e os moradores da
Laranjeira retornavam a cantar e dançar como nas festas de antigamente. Esse
trabalho foi reconhecido pelo prefeito, que destinou um professor para
organizar a comunidade para se apresentar em diversos eventos festivos e
culturais das redondezas, com o sucesso das apresentações o grupo de
cantadores e dançarinos de Laranjeira foram indicados para ser alvo do filme
Dançando o Negro.

O documentário, dançando o negro, direção e edição de Fabrício Persa, foi
financiado pela Secretaria da Cultura, através de recursos do governo federal e
apresenta depoimentos dos habitantes de Laranjeira esclarecendo como
retomaram os festejos, registrando momentos das apresentações das danças
da Zabelinha e do Enrolador (Fig 47, 48).
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FIGURA 47 – Foto da dança da zabelinha

FONTE: Filme Dançando Negro, 2012

FIGURA 48 – Foto de D. Domingas vestida para a dança da zabelinha,
(destaque para seu equipamento de confeccionar esteiras.)

FONTE: Filme Dançando Negro, 2012

A primeira Escola Municipal Idalina se mostrava pequena para a demanda
local. A quantidade de alunos matriculados era crescente e uma sala de aula
apenas, mesmo com múltiplas classes, já não atendia. Com isso, a prefeitura
de Igrapiúna, através do Programa Brasil Quilombola, captou os recursos
necessários para a implementação de um novo prédio escolar (Fig. 49)
construído em alvenaria, com área ampla ao redor que possibilita a sua
expansão, no período de 2011 a 2014.

Esse novo espaço possui duas salas de aula, uma sala de coordenação, copa,
dois sanitários, uma área coberta, uma área descoberta para recreação, uma
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área de fundo utilizada pelos professores e alunos como horta e um campo de
grama ao lado para atividades esportivas (Vide Fig. 50, 51, 52, 53).

A escola Idalina atende do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental,
recebe alunos das localidades de Laranjeira, Campo do meio, Jaqueira e
Mamão. Conta com uma equipe composta de duas professoras, uma
merendeira e uma coordenadora. A equipe docente dispõe de transporte
municipal tipo van para conduzi-las diariamente a escola quilombola. As aulas
ocorrem nos turnos diurnos. Os moradores relatam com orgulho sobre a escola
ser uma referencia para as demais comunidades vizinhas, e reconhecem que a
qualidade atual da escola está associada ao fato deles serem quilombolas,
tendo maior quantidade de merendas, instalações novas e material didático
novo (Fig 54, 55 ).

A professora Eliana, em 2013, já havia concluído sua graduação em pedagogia
e fora nomeada pela secretaria de educação do município como diretora da
escola de Laranjeira. Pela sua história com a comunidade de Laranjeira a
professora comenta a visibilidade que essa escola nova está dando ao
quilombo, atraindo alunos de localidades ainda mais distantes, como Baixa da
Areia, para estudar ali. “Esse ano tiveram mães que vieram da Baixa de Areia
pedir para os meninos virem estudar aqui na Laranjeira, imagina o que eles vão
andar?” (Sic Eliana, 42 anos, maio de 2015).
FIGURA 49 – Foto montagem da fachada frontal da escola Idalina.

FONTE: Registrado pela autora (Delânia Azevedo), outubro de 2014
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FIGURA 50 – Foto do campo de futebol na lateral da escola Idalina.

FONTE: Registrado pela autora (Delânia Azevedo), outubro de 2014

FIGURA 51 – Fotos da àrea interna da sscola Idalina.

FONTE: Registrado pela autora (Delânia Azevedo), outubro de 2014

FIGURA 52 – Fotos das crianças em sala de aula, escola Idalina.

FONTE: Eliana Esmeralda, arquivo pessoal.

FIGURA 53 – Fotos da oficina de cultivo ao fundo da escola Idalina.

a)

b)

c)

FONTE::a) Eliana Esmeralda, arquivo pessoal e b) e c) Delânia Azevedo, outubro de 2014.
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Pela observação em campo nota-se que a escola desempenha relevante papel
nas novas maneiras de apropriação do território. Primeiro, o equipamento de
ensino engrandece a função doa comunidade de Laranjeira relação a rede de
quilombos vizinhos, passando a ser referencia em relação aos demais no
fornecimentos de serviços públicos. Segundo, tornou-se um espaço de
sociabilidade da comunidade, pois as festas que antes ocorriam nas frentes
das casas, agora são observadas, em novos moldes, no pátio da escola.
FIGURA 54 – Foto dos adultos participando de atividade na escola.

FONTE: Eliana Esmeralda, arquivo pessoal.

FIGURA 55 – Foto dos Jovens e Crianças participando de atividade na escola.

FONTE: Eliana Esmeralda, arquivo pessoal.

VII)

Saúde

A construção do posto médico ocorreu no período de 2009 a 2010, realização
do governo federal através do Programa Brasil Quilombola. Após as obras o
prédio manteve-se fechado pela falta de profissionais, depois a prefeitura
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devido a recursos federais passou a enviar semanalmente médico e enfermeira
para atender as pessoas da região (vide Fig. 56).

O equipamento de saúde impactou nos fluxos da comunidade. Moradores
relatam que mais pessoas de outras localidades vizinhas, especialmente
Mamão e Jaqueira, se dirigiam a Laranjeira para acessar a medicina. Essa
movimentação dinamizou a economia do bar de sr. Marinho, que atribui ao
posto a ampliação das vendas e motivou o sr. Biu a abrir um estabelecimento
comercial, fazendo concorrência com o sr. Marinho, ambos moradores de
Laranjeira que tem escolhido o comércio de alimentos e bebidas para
incrementar a renda familiar.

Com o posto médico também houve um incremento nas idas a cidade, pois os
exames solicitados nas consultas médicas precisam ser feitos lá.

Em 2012, o posto médico passou por nova reforma e possui atualmente,
equipe técnica constituída de duas auxiliares, uma enfermeira que comparece
de segunda a sexta em horário comercial e uma médica (cubana), que atende
dois dias na semana (quarta e quinta-feira), como integrante do Programa Mais
Médico do Governo Federal.
“o posto ai que já atende dois dia pro semana, agora as enfermera
fica ai direto (...) e botaro essa medica, ela atende bem, logo quando
chego nois demorava um pouco, porque numa sabia de nossa língua,
nem nois sabia da dela.... ela num entedia, nois num intendia (...) mas
hj ela já desenvolveu.... já ta quase falano brasilero mermo...”
(Benedito, 75 anos, outubro de 2014)

É de suma importância ressaltar que, mesmo com o pleno funcionamento do
posto médico a casa de D. Anja é citada como equipamento de saúde da
comunidade e lembrada como importante parteira do local.
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FIGURA 56 – Foto da Fachada frontal do posto de saúde

FONTE: Registrado pela autora (Delânia Azevedo), outubro de 2014

VIII)

Dança e festejos

Atualmente as danças e festejos têm sido praticados entre as crianças e
adultos nas festas da escola. Os encontros no São João contam com a
participação dos pais e vizinhos. Os adolescentes relatam preferir participar
das festas anunciadas na cidade de Igrapiúna e Camamu.

A partir do ano de 2014 a dança da zabelinha não está sendo comumente
praticada conforme o que se lê no item espaço de culto.

A abertura da comunidade às redes técnicas e equipamentos urbanos tem
alterado os valores e os espaços de sociabilidade do grupo, com isso as
praticas de danças e festas estão em franco processo de reavaliação e
reorganização dentro da comunidade. Isto reflete o quão imperiosa tem sido as
mudanças dos últimos dez anos.

IX)

Energia Elétrica

Dentro da categoria espaço coletivo significativo será abordada a rede técnica
de energia elétrica por se tratar de novo elemento coletivo, que tem
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influenciado a vida e a dinâmica espacial dos moradores do quilombo
Laranjeira.

O primeiro projeto que chegou em decorrência da certificação, foi o Luz para
Todos. A própria prefeitura solicitou este programa elétrico para a comunidade
sob a ressalva de ser uma comunidade quilombola. Segundo sr. Martinho isso
fez com que a instalação ocorresse de forma rápida, assim no ano de 2008 a
comunidade já estava eletrificada.
“ai veio o projeto da energia... foi pedido através da própria prefeitura,
mas já pediu em nome da comunidade, dizeno que era quilombola
então esse projeto foi muito rápido” (Martinho Conceição, 71 anos,
outubro de 2014)

A moradora D. dos Anjos que costumava caminhar pelas cachoeiras da
redondeza acompanhando as festas ritualísticas do candomblé, lembra da
instalação da usina do Acarai reforçando o fato de que as nascentes dos
principais rios de Igrapiúna estão localizados nas comunidades quilombolas de
Laranjeira e vizinhança e, que portanto, merecem preservação e cuidado.
“A primeira enegia que foi gerada aqui no município saiu dali do acari,
sabe ali a barrage? ... saiu dali ó, fizero uma casa de farinha, um
maquinado doido ali, fizero aquela barrage, a levada tinha cada um
poço da altura disso aqui (apontou para o teto da casa) que faz medo
ate de passar por cima, de lá da barragem pra cai em baixo tem dois
poço na levada, trouxe a agua aqui tem um poço tem um cano passa
pra caída de lá, tem outro poço enorme, pra sai, pra cai no rodete, era
donde bastecia a enegia que foi gerada aqui nesse meio da gente...
Como foi que gero? Foi da agua!.... E as nascente? Foi daqui!” (dos
Anjos em maio de 2015)

A energia chegou às margens da via e, portanto, não atingiu imediatamente a
todos os moradores, mas despertou neles o interesse em acessar essa
tecnologia. O posteamento ocorreu em toda a extensão da estrada de terra. Ao
adentrar a comunidade se expande da estrada até o limite da escola. Com a
chegada da energia elétrica na comunidade, outras tecnologias foram inseridas
como o rádio, a televisão, a geladeira, o sinal de telefone móvel e,
consequentemente, a internet e suas mídias sociais (Conforme Mapa 12).
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A energia elétrica tem se mostrado influente vetor de crescimento da
comunidade, pois ela é a justificativa principal apresentada para a colocação de
novas casas ao longo da estrada. Acessar os equipamentos eletro eletrônicos
demonstra modernização, conforto e status para os moradores de Laranjeira.

O relato de Sr. Bahia é emblemático com relação a essa questão. Segundo ele,
poupou dinheiro e adquiriu um aparelho celular, porém, na sua casa antiga (da
roça) não havia energia, com isso foi solicitar a um vizinho que morava nas
proximidades da estrada e possuía energia elétrica em casa para carregar o
aparelho, o vizinho então cobrou o valor de R$ 1,00 por carga de celular.

Depois deste episódio o sr. Bahia adentrou a mata do mamão, coletou
madeiras e deu inicio a construção da sua casa em madeira nas proximidades
da estrada, a qual hoje é amplamente equipada com diversos aparelhos
eletroeletrônicos e antena parabólica.

Como pode ser visto na fachada da sua casa pela foto da figura 57.
FIGURA 57 – Foto da Casa do morador Bahia

FONTE: Registrado pela autora (Delânia Azevedo), outubro de 2014
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MAPA 12 - Mapa da linha de energia elétrica_ Quilombo Laranjeira - BA

FONTE:: Elaborado pela autora (Delânia Azevedo) e Marília Libório, outubro de 2014
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A chegada da energia elétrica apenas na proximidade da estrada sem adentrar
o interior da comunidade é comentada pelo sr. Bahia como um problema, pois
constrange as famílias a vir morar nas proximidades da estrada pela tentação
de usufruir dos benefícios da energia elétrica, mesmo que queiram permanecer
morando no seu quinhão de terra.
“quando você num tem aquilo, mas se você vê o outro lá teno voce
quer ter tombém, tava todo mundo bão, mas ai a enegia chego, só
que a enegia chego pela roadagem a fora, nós que tava lá na roça
num tinha nem acesso, mermo os que tem acesso de carro a Coelba
não colocou o poste pra ir ate la... ai a Coelba pudia faze, mas é
aquele tal desse plano luz para todos, mas num era para todos,
33
porque se fosse para todos, era pra até a vagem atravessá ne? (...)”
(Bahia, 40 anos, maio de 2015)

VII) As estradas

A rede técnica de transporte rodoviário, será abordada dentro da categoria
espaço coletivo significativo, por se tratar de novo elemento coletivo, que tem
influenciado a vida e a dinâmica espacial dos moradores do quilombo
Laranjeira.
“ói vem um tempo ai, que vai aparece uma cavalo sem cabeça, (risos
de vergonha), vai aparece uma cavalo sem cabeça, correno pelo
mundo, pelo chão, não tem pé, num tem zói, num tem cabeça,
aparece correno por ai afora, que quando essas estrada se encontra,
vai existi muitas coisa... sabe quem falava isso? O caboclo de
Vitalina, que naquele tempo não era Elsa não...” (Dos Anjos, idade,
maio de 2015)

A lembrança da moradora Dos Anjos, transcrita acima, revela o alerta que ela
ouvia dos seus pais, os quais ouviram da entidade do candomblé (o caboclo)
sobre a proximidade de uma época em que iam aparecer tantas doenças, que
não teria “douto e nem curador que desse jeito” (Sic Dos ANJOS, idade).

Conforme o entendimento desta moradora, o cavalo sem cabeça é o carro; o
encontro das estradas é o alargamento das vias vicinais para conectar às
rodovias; e as coisas que iam acontecer são as doenças e a violência. Portanto
ela acredita que a época que o caboclo se referia chegou. Pois tal como fora
33

Vagem é a denominação que os moradores de Laranjeira dão para a área de charco.
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previsto pelos antepassados da sra Dos Anjos, Laranjeira sofreu o alargamento
das vias em meados da década de 90. Proporcionando a esses moradores a
possibilidade de acesso através de veículos automotores.

A estrada possibilitou aos moradores frequentarem mais a cidade, não apenas
facilitando a ida à feira, como também para a ida aos médicos, as lojas, as
escolas de segundo grau.

O mapa 13 apresenta o traçado da estrada de terra batida que atualmente dá
acesso à comunidade de Laranjeira. Vale destacar que da rodovia BA 001 até
as proximidades do mamão a rota difere daquela usada antigamente a pé pelos
quilombolas, mas dentro do território de Laranjeira ela segue no mesmo lugar
em que os habitantes costumavam passar para acessar a cidade.

Atento à demanda por deslocamento da rede de quilombos para a cidade, fora
implantado por um morador de Igrapiúna um transporte coletivo (tipo pau de
arara), onde as pessoas são transportadas na carroceria de uma caminhonete,
coberta por lonas estendidas sobre uma estrutura de paus e vão sentadas em
bancos de tábuas de madeira no perímetro da carroceria34.

O contato mais intenso com a cidade despertou nos moradores locais o desejo
de participar das formas de vida urbana. A comunidade já era parte do
eleitorado de Igrapiúna, mas a cidade com baixíssimos índices econômicos não
atraia tanto os moradores. Logo, o êxodo rural era forte, com a saída dos
jovens em busca de melhores perspectivas de futuro para cidades como
Camamu, Valença, Itabuna e Salvador. Vários moradores comentam a saída
de seus filhos para a cidade para buscar outras formas de vida.

34

Na comunidade de Laranjeira o horário de saída é as 6:00h, em frente ao bar de sr. Biu e o
horário de retorno é as 13:00h no centro da cidade. Atualmente, cada trecho da viagem está
custando o valor de R$8,00.
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MAPA 13 –Rodagem de acesso ao Quilombo Laranjeira

FONTE: Elaborado pela autora (Delânia Azevedo) e Marília Libório, 2015
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Também nesse período, os terrenos dos arredores da estrada vicinal,
passaram a ser alvo de cobiça dos grandes proprietários da região e então
muitas das áreas livres, que garantiam a continuidade das novas famílias ali,
foram empossadas, cercadas por pessoas externas que apareciam, com um
documento declarando-se proprietários. Os moradores locais ainda que
entendessem a inverdade dessa prática, não se sentiam encorajados para
expulsar os chegantes. O depoimento de D. dos anjos esclarece esse
processo.
“Ta vendo essa mata ai? Mas a gente num pode chega e bota um
roçado... porque tudo tem dono, tudo é medido, é titulado, o dono é
do salvador, o dono é dos homi que mora no, in, in, in, estados unido,
num sei aonde, num sei da onde lá, vem corrigi sua área ai vem de
avião, óia o rancho do homi ali e diz que num pode passa pra lá, ai
ficamo tudo cercado. (...) Porque é que hoje que a maioria dos filho
só veve por fora? Porque? Pra trabalha, tem que pra trabalha tem
que sai, num tem, as terra tudo tomada...” (D. DOS ANJOS, idade,
maio de 2015)

O Mapa 14 expõe áreas que foram apontadas pelos moradores como vendidas
à chegantes. Dentre as áreas vendidas está a área de frente para a rodagem
que foi vendida para um senhor de nome Dos Anjos, o qual vendeu novamente
para um ex-prefeito do município de Igrapiúna. Uma parte da área que esse exprefeito alega possuir seria maior do que aquela supostamente comprada.
Como em Laranjeira não existe a prática, entre os moradores do uso de cercas,
esse alargamento documental das terras pelos chegantes torna-se bastante
possível.

Diante do que pode ser observado no trabalho de campo a rede técnica de
transporte rodoviário foi o primeiro e maior indutor da nova forma de
apropriação territorial de Laranjeira, a disposição espacial das habitações e dos
equipamentos novos tem seguido a linearidade do seu traçado. Foi a estrada
que deflagrou o contato dessa população com diversos agentes externos. Além
do contato direto com representantes da prefeitura municipal, de órgãos
estaduais, de pesquisadores, sindicalistas, comerciantes e de pastores das
igrejas evangélicas.
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MAPA 14 – Mapa das áreas vendidas para chegantes_Quilombo Laranjeira-BA

FONTE: Elaborado pela autora (Delânia Azevedo) e Marília Libório, 2015

187

Foi comentado por um jovem da comunidade a existência de uma visagem que
recentemente tem amedrontado muitos moradores de Laranjeira, “uma velha
com um balaio na cabeça, sacudino um lençol branco, fica passando por essa
rodage ai, eu é que já to com medo de passar ai sozinho...” (Sic Antonio,
27anos, abril de 2014), em conversa com

D. Anja ela explica que essa

visagem tem ocorrido de fato e segundo ela se deve “ao tanto de coisa ruim
que vem por essas estrada... minina, o povo acha que tudo que vem de lá pra
cá em bom...” (Sic D. Anja, 42 anos, outubro de 2014).
FIGURA 58 – Esquema dos percursos entre o grupo e os espaços coletivos, na
territorialidade estandardizada de Laranjeira.
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FONTE: Elaborado pela autora (Delânia Azevedo), 2015

No esquema da figura 58 busca-se demonstrar a lógica encontrada na
disposição dos equipamentos coletivos, onde os novos elementos estão
dispostos ao longo da rodagem enquanto os elementos coletivos tradicionais
estão dispostos por entre a vegetação, sendo desenvolvida uma noção de
interior e centro, dentro do território de Laranjeira. No centro estão os
equipamentos novos, urbanos e no interior os elementos antigos, rurais,
tradicionais.

No Mapa 15 são apresentados os equipamentos coletivos significativos.
Definiu-se por colocar no mesmo mapa os elementos novos e antigos, por
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entender que as territorialidades estão superpostas no mesmo território e com
a passagem do tempo sobre o espaço uma se consolida sobre a outra
formando a totalidade do quilombo.

MAPA 15 – Disposição dos equipamentos coletivos significativos

FONTE: Elaborado pela autora (Delânia Azevedo) e Marília Libório, 2015
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5.2.1.4 Espaços de habitação

I) Casas de Madeira

A aproximação com as redes técnicas despertou novos desejos nos
moradores. Isso modificou a forma de se dispor no espaço. Com o intuito
acessar as redes técnicas, especialmente água, luz e transporte, os moradores
foram gradativamente se organizando nas proximidades da via, que eles
denominam de rodagem.

Nesse processo, aderiram a uma nova técnica construtiva, a construção em
tábuas de madeira (Vide Fig. 59). Recolhem na mata as madeiras, cortam com
machado ou, pagam para um carpinteiro (que mora na comunidade do Rio do
Braço, distante aproximadamente 30 km de Laranjeira) para serrar com uma
máquina os troncos para virar tábua. A senhora Emília 35, relata a existência de
caminhões que passam vendendo a madeira já serrada, eles vendem lotes de
12 tábuas, o que para ela é uma facilidade para os moradores mais idosos,
cujos filhos estão morando longe.

O processo construtivo se aproxima daquele usado na casa de taipa, primeiro,
com o auxilio de familiares e amigos, fincam os esteios no solo, armam a
estrutura com peças, tesouras, varas e pés direitos, cobrem com telhas de
fibrocimento, fazem o fechamento das paredes apregoando as tábuas de
madeira à estrutura e, finaliza com o piso de terra batida.

Estas casas confeccionadas pelos próprios moradores apresentam variações
de layout que revelam novas necessidades familiares. A eletricidade
possibilitou a entrada de aparelhos mais sofisticados, alterando aspectos da
vida cotidiana, como por exemplo, a geladeira que, possibilitou a compra de
alimentos perecíveis na feira, e dispensa progressivamente, as caças e a
pesca. A organização interna da casa se modifica para assentar o aparelho de
televisão, som e telefone.
35

Senhora Emilia é moradora de Laranjeira com 65 anos e casada com o senhor José
Francisco de Oliveira, 81 anos.
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FIGURA 59 – Corte esquemático da casa de madeira

FONTE:: Elaborado pela autora (Delânia Azevedo) e Raiane Gomes, 2015

Na casa do morador Sr. Bahia, cuja planta é representada na figura 60, é
interessante notar que ele e sua esposa preferiram abrir mão de um dos
quartos para abrigar melhor seus aparelhos de som e televisão, enquanto a
única filha do casal (02 anos) ainda tem pouca idade.

Interessante notar que o espaço de sociabilidade e produção de alimento fora
mantido nessas casas em madeira, apesar da mudança no uso dos anexos (a
área que seria o depósito é na maioria destas situações, utilizado como
sanitário) vê-se especialmente as mulheres desfrutando desse espaço com
seus filhos e irmãs (Vide fig.60 S(a)). Já o espaço frontal ainda é um primeiro
contato com o visitante. Durante o dia vivenciado na casa do sr. Bahia por
exemplo, foi possível observar a recepção de visitantes, os quais em função do
assunto, conforme explicação do morador, não passaram da varanda (Vide
fig.60 S(b)).
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FIGURA 60 – Planta Baixa da casa de madeira
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vizinho
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sanitário
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Cozinha
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bancada

FONTE:: Elaborado pela autora (Delânia Azevedo), 2015

Outra modificação substancial que a habitação do Quilombo Laranjeira sofreu
foi quanto a relação do espaço de morar com o espaço de cultivo, como já dito
anteriormente. O movimento dos habitantes para se estabelecerem nas
proximidades da estrada, onde foram implantadas as redes técnicas, distanciou
a casa em relação a roça, isso fez com que as famílias tivessem que
reorganizar seus fluxos (Fig. 61, 62).

Uma vez instalados nas proximidades da estrada as famílias saem todas as
manhãs para a roça, durante a semana. Neste turno é comum avistar a
comunidade com muitas casas fechadas. No meado da tarde os adultos
retornam para se alimentar, utilizar a televisão, ouvir música e desfrutar do
conforto da casa de madeira.
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O Mapa 1636 representa a disposição das primeiras casas de madeira no
território, cadastradas em 2013. Atualmente (2015) podem ser observados
maior numero destas casas nesta área.
FIGURA 61 – foto das casas de madeira

FONTE: Registrado pela autora (Delânia Azevedo), outubro 2014

FIGURA 62 – foto das casas de madeira

FONTE: Registrado pela autora (Delânia Azevedo), outubro 2014
36

mapa elaborado sobre a foto aérea de 2011, disponível no Google Earth,
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Mapa 16 –Disposição das casas de madeira _ Quilombo Laranjeira - BA.

FONTE: Elaborado pela autora (Delânia Azevedo) e Marília Libório, 2015
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II) Casas da CAR

Em 2006, Laranjeira recebeu a intervenção da Companhia de Ação Regional
isso promoveu um grande impacto no desenho espacial de Laranjeira. Essas
edificações foram consequência de um acordo firmado entre a Prefeitura de
Igrapiúna, o Governo do Estado e a Associação de Moradores, que através do
Programa Produzir se comprometeram em construir 19 casas para os
moradores mais necessitados.

O Programa Produzir é executado no Estado da Bahia desde 1996 e integra
uma proposta mais ampla de combate à pobreza rural implementada pelo
Banco Mundial e governos estaduais da região Nordeste do país. Com o
objetivo de reduzir as desigualdades regionais, criando empregos, renda e
melhorar a vida das populações mais pobres, o programa financia projetos
comunitários nas áreas: social, de infraestrutura e de produção. Os recursos
financeiros são do Banco Mundial e dos Governos do Estado da Bahia e toda a
coordenação técnica é de responsabilidade da CAR.

A CAR é o órgão estadual responsável pelo desenvolvimento rural de áreas
interioranas da Bahia. Este órgão está atualmente vinculado à Secretaria de
Desenvolvimento Rural do Estado, com sede no Centro Administrativo da
Bahia e possui 26 escritórios regionais espalhados pelo interior do estado.
Dentre eles tem-se o escritório de Camamu cuja área de atuação envolve o
território do Quilombo Laranjeira.

A fim de efetivar o Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável da Região
Sul (PDRSs)37, a CAR, através do seu Escritório Regional de Camamu,
promoveu juntamente com a prefeitura de Igrapiúna um fórum temático, onde
representantes de diversos setores do município foram convidados a decidir
quais as prioridades locais, e indicar onde os projetos deveriam ser
implementados.

37

Apresentado no capitulo 3
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O depoimento de Sr. Martinho explica:
“Esse projeto era, é... pelo.... uma organização que tinha das
prefeitura e que agente se agrupava para fazer algumas
reivindicação, e eu participei desse seminaro, e nesse seminaro, era
a própria CAR tava ofereceno é... sanitáros, e independente de
sanitáros outras coisa né, bom, só que eu aqui pedi na época, foram
19 sanitáros, tudo bem, quando menos esperamos chegou o chefe da
Car de Camamu, veio aqui visitar a comunidade, chegano aqui ele viu
que num viu nem uma casa sequer em condição de receber um
sanitário, porque ele disse que teve como exemplo Igrapiúna, que já
tinha tido esse projeto, né, e hoje a gente tava passano tava veno o
sanitário e casa não existia mais, né, ai ele conversou, fizemo uma
assembleia muito grande na época, e ele tentou aconvencer a gente
pra transformar esses sanitaros em casas, projeto em vez de ser
sanitaro ser casas... agente fez a ata e tal... e conseguiu transformar.
Foi ai que veio o projeto, né, dessas 19 casas, transferido de sanitaro
pra casas, quer dizer foi uma negociação muito importante.” (Martinho
Conceição, 71 anos, em outubro de 2014)

Inicialmente, a associação realizou um cadastro das famílias a serem
beneficiadas com as casas. A partir disso a CAR elaborou o projeto. A
localização das novas moradias foi uma decisão da prefeitura. Esta conseguiu
negociar a porção de terras com um chegante, que segundo depoimentos se
trata de ex-prefeito de Igrapiúna. Desse modo, promoveu a reintegração de um
trecho de terras que ele havia comprado dos moradores de laranjeira e, assim
uma pequena parte de tudo que ele alega possuir passou a ser área municipal.
Mas como explica sr. José Francisco de Oliveira todas essas terras que dizem
ser publicas, sempre pertenceram à Laranjeira.

Moradores comentam que houve questionamento sobre a possibilidade de
fazer as novas casas no quinhão de terra de casa um, porém a resposta foi
negativa sob a argumentação de que construindo as casas nos lotes não
haveria instalações de água, nem de energia elétrica, desta forma eles
cederam à proposta das casas enfileiradas.

Após essa etapa, foi realizada uma reunião com os moradores para
apresentação da planta arquitetônica e da técnica construtiva. A técnica
construtiva adotada foi a mista, com fundação e supra estrutura em peças prémoldadas, coberturas com telha cerâmica e fechamentos com paredes de solo
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cimento. A planta baixa dispõe de 03 quartos, sala de estar, cozinha, sanitário
interno e área de serviço, como pode ser visto na figura 63.
FIGURA 63 – Planta Baixa casa da CAR para Laranjeira.

FONTE: Setor de Engenharia CAR, arquivo digital 2015.
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O dinheiro fora depositado na conta da associação e o material foi comprado
conforme a especificação do setor de engenheira da CAR. Para a execução a
prefeitura contratou um engenheiro e um pedreiro os quais seriam
responsáveis por coordenar um mutirão programado. Desta forma, foi feita uma
escala do mutirão com nome e horário de contribuição de cada uma das
famílias a serem beneficiadas. Vale ressalta que todo esse processo foi
apresentado, decidido e aceito em reunião com os moradores, conforme atas
das reuniões vistas no arquivo da CAR .

A comunidade explica que estava satisfeita com a possibilidade de ganho da
moradia e aprovou as sugestões projetuais colocadas em reunião, ainda que
não tivessem compreendido completamente o projeto.

Posto isso, é válido explicar que as obras tiveram inicio em 2009. Conversas
com funcionários da CAR esclarecem o processo. O pedreiro comandava os
serviços. Fizeram a fundação de 14 casas, depois levantaram a estrutura de 08
destas, com pilares e vigas pré-moldadas, em seguida começaram a levantar
as paredes de solo cimento. Inicialmente, o mutirão foi dividido em duas
equipes de 09 e 10 pessoas que se alternavam frequentando a obra 03 vezes
por semana.

Essa frequência presumia a continuidade na execução do trabalho apesar de
não haver a assiduidade todos os escalados, mas gerava queixas e
reclamações dos moradores que iam para com os faltantes, bem como pela
dificuldade de conciliar o trabalho na roça com a atuação no mutirão. Na
tentativa de haver maior regularidade dos presentes e espaçar a frequência
das pessoas, o engenheiro, com o aval da Associação, tentou reduzir o
contingente para quatro equipes de 05 e 04 membros. A partir dai, já não
funcionou como esperado. O mutirão mingou e, logo em seguida, o pedreiro
responsável também parou de aparecer alegando doença. O engenheiro
responsável já não atendia os telefonemas da Associação.

Sr Benedito se refere a essa situação do mutirão no relato abaixo:
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“nós tento aqui, uns tempo atrais faze um sistema de um mutirão, ai
começamo a trabaia com dez pessoa, um dia pra um, um dia pra
outro, depois achamo que a rutina era muito grande, que levava, que
era todo dia um dia, era dez mês, cada dia na semana, ai mudemo
pra cinco, cinco pessoa dividia, ai acabô! (Benedito, 75 anos, outubro
de 2014)

A construção tinha previsão para entregar 19 moradias novas. Foram iniciadas
14 unidades, divididas em 02 fileiras de 07 unidades, que ficaram inacabadas,
no seguinte estágio:


05 unidades apenas com fundações executadas



06 unidades com fundações, pilares, telhados e paredes (na primeira
fileira)



02 unidades com fundações, pilares e paredes, (na segunda fileira).



01 unidade com fundações, pilares, paredes, telhado, esquadrias e
sanitário (na primeira fileira).

Essa única casa que ficou pronta era utilizada como casa do encarregado, para
uso do pedreiro e depósito de materiais como os sacos de cimentos. As peças
pré-moldadas ficavam armazenadas na área externa.

FIGURA 64 - Segunda fileira de casas (somente fundação, pilares e paredes).

FONTE: Registrado pela autora (Delânia Azevedo), abril de 2013
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As novas casas semi construídas ficaram paradas, desde o final de 2010. A
população aguardou a retomada dos serviços, porem isso não ocorreu, a
Associação contatou a CAR que enviou em 2011 um representante do setor de
engenharia para Laranjeira, diante das queixas e solicitações dos moradores, e
da situação de abandono da obra, a CAR autorizou a Associação a entregar as
casas para os quilombolas que estavam interessados e dispostos a fazerem
por conta própria a finalização da construção.
FIGURA 65 – Relação entre a primeira e a segunda fileira de casas da CAR

FONTE: Registrado pela autora (Delânia Azevedo), abril de 2013

Paulatinamente os quilombolas foram ocupando as casas e cada morador se
responsabilizou pelos ajustes necessários para o uso. Atualmente, já foram
ocupadas as 07 casas da primeira fileira e as 02 da segunda fileira que
estavam em estagio mais avançado de construção (vide Fig. 64, 65).
No Mapa 1738 está representada a disposição das casas da CAR no território,
cadastradas em 2013, ainda sem os anexos.

38

Mapa elaborado sobre a foto aérea de 2011, disponível no Google Earth,
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Mapa 17 –Disposição das casas da CAR _ Quilombo Laranjeira - BA.

FONTE: Elaborado pela autora (Delânia Azevedo) e Marília Libório, 2015
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Ocorre que, nem todos os que participaram do mutirão foram contemplados
com essa entrega incompleta das casas, pois tendo sido uma quantidade
inferior de 19 para 09 unidades, a associação utilizou o critério da idade para
definir as entregas, com isso muitos daqueles que mais trabalharam na
construção sentiram-se injustiçados. O descontentamento com o abandono das
obras, seguido do descontentamento com os critérios de distribuição das
unidades inacabadas gerou brigas e conflitos entre os membros da associação,
com isso as reuniões da associação que, conforme depoimentos, contavam
com numerosa assistência e ocorriam desde sua criação com frequência de
três a quatro vezes ao ano, está esvaziada, entre 2013 a maio de 2015
ocorreram apenas dois encontros.

Nota-se ai que um projeto como esse, além da importante função de melhorar
as condições de habitação, ele chega na comunidade trazendo esperança,
compromissos, responsabilidades para aquelas pessoas e ao ser tratada de
modo indiferente pelo poder publico, a ponto de permitir que seja entregue de
forma inacabada, ele desmancha todos esses simbolismos, acarretando
frustrações, desentendimentos e rachas na coletividade.

Mesmo com a ocupação recente das casas, que ocorreu a partir de 2012, já se
nota a apropriação dos moradores daquele espaço, tentando incutir nele suas
especificidades. Será apresentado a seguir como tem sido o uso das casas da
CAR após a ocupação.

Os novos proprietários começaram seus serviços instalando as esquadrias.
Depois seguiram para instalar o sanitário, até maio de 2015 somente 02 casas
estão com piso (Fig. 66).
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FIGURA 66 - Primeira fileira de casas no inicio da ocupação.

FONTE: Registrado pela autora (Delânia Azevedo), abril de 2013

Ao visitar a casa nota-se que a mesma contempla aspectos de boa
luminosidade, com janelas em todos os cômodos, áreas compatíveis com
aquelas encontradas nas casas de taipa tanto na sala quanto nos quartos. O
telhado em cerâmica e a parede de solo cimento produzem um microclima
interno ameno.

No entanto, Como os sanitários não foram entregues os quilombolas
contrataram um pedreiro externo para executar a fossa, situada nas
proximidades da área de charco.

As conversas realizadas com os usuários das casas da CAR apontam dois
principais descontentamentos: a) principalmente os homens, reclamam da
distancia da casa para o espaço de cultivo, o que atrapalha a manutenção dos
roçados. b) principalmente as mulheres, sentiam muita falta do fogão a lenha,
“não era possível viver dependeno do bujão de gás” (Sic D. Emília, 65 anos,
abril 2013) (Vide Fig. 67)

As cozinhas equipadas com fogão elétrico, geladeira, mesa de jantar, botijão
de gás estavam abarrotadas de utensílios. Ainda assim as mulheres preferiam
conduzir a manipulação dos alimentos do lado externo e aos poucos
começaram a construir os anexos em madeira, reproduzindo aqueles espaços
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de sociabilidade importante que existia na casa de taipa e madeira, nas cassas
da CAR (Ver Fig. 68).

Nas visitas realizadas no inicio do ano de 2014, avistava-se dois anexos da
cozinha em algumas das unidades habitacionais, a fim de dar conta das
necessidades de espaço na área posterior da casa.
FIGURA 67 – Vista interna do anexo do fogão a lenha

FONTE: Registrado pela autora (Delânia Azevedo), abril de 2014

FIGURA 68 – Execução de anexo à casa para guarda de utensílios diversos

Anexo para o
fogão a lenha

Ampliação
da cozinha

Casa da
CAR

FONTE: Registrado pela autora (Delânia Azevedo), abril de 2014
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Nota-se também que outros moradores começaram a trazer algumas sementes
de cacau para secar ali mesmo próximo a casa nova, com isso a área de
armazenar ferramentas fez falta e eles decidiram erguer um deposito de taipa
de mão (Conforme Fig. 69).
FIGURA 69 – Anexo à casa para apoio no manuseio dos grãos de cacau.
Anexo para o
fogão a lenha

Ampliação
da cozinha

Casa da
CAR

Secagem
grãos

Depósito

FONTE: Registrado pela autora (Delânia Azevedo), maio de 2014

Como não havia espaço destinado para as hortas, outros moradores realizam
essa importante atividade de subsistência para os quilombolas de laranjeira
nas brechas de terra que encontram nas proximidades das casa novas (Ver
Fig. 70).
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FIGURA 70 – Fachada posterior do posto de saúde com uma horta na área
verde disponível

FONTE: Registrado pela autora (Delânia Azevedo), outubro de 2014

Como a frente da casa tem pouco espaço, os moradores estão recompondo o
espaço de sociabilidade frontal optando entre utilizar varanda ou cultivar
pequeno jardim frontal (Ver Fig. 71).

A casa da CAR tem sofrido alterações, numa tentativa dos moradores de
adaptar o espaço às praticas sempre compuseram seus cotidianos. Com isso,
evidencia-se que as casas da CAR atendem os anseios de acesso às redes
técnicas, mas se afasta do modo de viver tradicional daquelas pessoas. Já que
a unidade habitacional nova não foi pensada para agregar as praticas de
cozimento do alimento, trabalho diário nos plantações, manejo de hortas e
sociabilidade.
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FIGURA 71 – Fachadas das casa da CAR

a)

b)

FONTE: Registrado pela autora (Delânia Azevedo), Outubro de 2014.a) varanda; b) jardim
frontal

Desta forma, a maioria dos moradores retornam à casa da roça, seja para darlhe apoio durantes o trabalho, seja para ativar lembranças, ou para reforçar a
posse do lote familiar.
“ate hoje o meu lugarzinho ta lá, eu to viva aqui porque meu marido
teve um problema de olho ai agente fico aqui se encosto e ai os filho
foi crecendo tomem ninguém quis fica la no lugar to mundo foi se buli
ne? Arrumo jeito de sobrevive, e ai a gente fico aqui na casinha mas
o luga ta la sempre eu vo lá... tinha as plantinha, tinha a casa ainda,
todo mundo nasceu e se criou lá, uma casinha de telha ... “ (Josina,
78 anos, em maio de 2015)

De acordo com as falas dos moradores, não é possível se desfazer da casa da
roça (tradicional), pois, ela abriga as ferramentas de trabalho, as colheitas, dão
apoio durante as horas no roçado, tem valor afetivo, tem valor calmante, sendo
assim indispensáveis para a qualidade de vida daquelas pessoas.

A existência das novas casas, sejam elas em madeira ou da CAR, tem
revelado aos moradores de Laranjeira que algumas de suas praticas cotidianas
são indispensáveis para suas vidas. Além disso, as novas residências reforçam
outro aspecto na casa da roça: a função de demarcar o quinhão de terra da
família. Mesmo para os moradores, cujas casas da roça, pelo tempo e falta de
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manutenção caíram, apontam aquela ruína como prova de que o local é sua
propriedade e foi habitado por sua família.
Desse modo, muitos moradores do Quilombo Laranjeira vivem hoje essa dupla
morada. Desejando que aqueles confortos que encontram nas casas próximas
da estrada pudessem ser associados à memória e tradição familiar.

Através do esquema da figura 72, busca-se sintetizar esquematicamente as
relações fundamentais encontradas na habitação dos moradores de Laranjeira.
FIGURA 72 – Esquema da habitação na territorialidade estandardizada do
Quilombo Laranjeira.
Saberes das novas tecnologia
Forno a
lenha

Reconhecimento das praticas
sociais indispensáveis.

casa

Saberes das necessidades
materiais e produtivas da
família.

Saberes das técnicas
tradicionais (construção,
produção, artesanato)

roça

FONTE: Elaborado pela autora (Delânia Azevedo), 2015.

Observando o processo de implantação das casas da CAR nota-se que houve,
por parte do pessoal técnico responsável pelo empreendimento, pouca
discussão do projeto com a comunidade, bem como, uma desatenção durante
a execução.

Na fase projetual não houve um cuidado em reconhecer antecipadamente as
necessidades que regem o espaço de morar daquela comunidade. Ainda que
os funcionários da CAR justifiquem essa questão esclarecendo que eles no
momento da contratação do projeto eles não eram certificados como um
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Quilombo, acredita-se que, a arquitetura, quando entendida como elemento
interferente na vida das pessoas, ela deve ser pensada para estar em
concordância com a cultura, praticas e técnicas locais.

Apesar do mérito quanto na adequação das técnicas construtivas, adotando o
solo cimento, as telhas cerâmicas em concordância com clima e solo da região,
no entanto, houve um distanciamento no que tange a concordância da
disposição espacial com as praticas sócio culturais, afastando assim o projeto
da realidade.

Consequentemente, para que as pessoas consigam se manter vivendo naquele
espaço uma serie de ajustes e complementações estão sendo realizados para
adaptar as praticas sociais ao espaço projetado.

Acredita-se que a continuidade do contato entre projetistas e a comunidade,
pode ser uma alternativa para ajustar as necessidades técnicas e sociais
durante a fase de projetos e também após as obras, onde a interação do
usuário e o espaço construído revelam a assertividade ou não das decisões
projetuais.

Essas ponderações quanto a interação entre o técnico e o usuário, devem ser
consideradas para a produção de novas moradias, mas também para o
desenho de rodovias dentro de comunidade, para a definição do vetor de
posteamento, para a distribuição da água canalizada. As construções
habitacionais, bem como, as redes técnicas são reflexo de uma vontade
projetual, a qual, por impactar o território, deveria estar entrelaçada dos
anseios e necessidades daqueles que vão conviver com os novos
equipamentos.
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Mapa 18 _ Territorialidade Estandardizada do Quilombo Laranjeira – BA

FONTE: Elaborado pela autora (Delânia Azevedo) e Marilia Libório, 2015.
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CAPITULO 6 – IMPACTOS DAS POLÍTICAS URBANAS NO QUILOMBO
LARANJEIRA

6.1 O Processo Participativo nas Políticas Publica

O contexto politico e social brasileiro desde o início dos anos 1990 têm sido
marcados pelo processo de redefinição do papel do Estado, a partir da
universalização

dos direitos de cidadania, descentralização

e gestão

democrática das políticas públicas. Trata-se, assim, de um novo formato
institucional, legitimado pela Constituição Federal de 1988.
A Constituição Federal, ao assegurar, dentre os seus princípios e diretrizes, “a
participação da população por meio de organizações representativas, na
formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis” (Art. 204).
Desta forma a participação dos cidadãos e das Organizações da Sociedade
Civil (OSC) no processo de formulação de políticas públicas foi transformada
em modelo para a gestão pública contemporânea nas esferas municipal,
estadual e federal (ROCHA, 2009).

Segundo Milani (2008), fomentar a participação dos diferentes atores sociais
em sentido abrangente e criar uma rede que informe, elabore, implemente e
avalie as decisões políticas tornou-se o paradigma de inúmeros projetos de
desenvolvimento e políticas públicas locais que consideram a si mesmos como
inovadores.

As origens do discurso sobre a participação social são múltiplas. Encontram-se
referências à necessidade do uso de ferramentas participativas nos Manuais
das Agências Internacionais de Cooperação para o Desenvolvimento, no
âmbito dos Programas de Reforma do Estado e das Políticas de
Descentralização. Mas também na prática de alguns governos locais que
afirmam promover, graças à participação dos cidadãos, estratégias de
inovação e, em alguns casos, de radicalização da democracia local. A
participação é reivindicação histórica de alguns movimentos sociais, por
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exemplo, têm-se os relacionados à pauta dos trabalhadores rurais sem terra; à
Gestão de Políticas Urbanas; ou à educação popular.

Além disso, o tema encontra-se bastante presente no âmbito acadêmico e
intelectual. Como lembra Ziccardi (2004), a participação social é apresentada
pelos intelectuais como resposta aos impactos nocivos do Estado, trata-se de
uma providência na construção de uma cidadania ativa. Outros cientistas
políticos e sociólogos vêm trabalhando com a hipótese do (re)surgimento da
democracia participativa baseada em diferentes formas de delegação da
representação política (AVRITZER, 2003; TEIXEIRA, 2001; ZICCARDI, 2004).
Ocorre que a sociedade capitalista e globalizada constrói o “princípio
participativo” (MILANI, 2008, p 554) abrindo o espaço para atores diversos,
desde as comunidades locais, da sociedade civil, até os representantes do
Banco Mundial, da União Europeia, das Nações Unidas, organizações nãogovernamentais. Daí decorrem questionamentos críticos acerca do significado
e do fundamento da participação social nos diferentes contextos. (MILANI &
KERAGHEL, 2005).

Draibe (2002) ressalta que, ao analisar o caso brasileiro, as políticas
assistenciais e de combate à pobreza, por exemplo, do ponto de vista de sua
organização institucional, passaram por dois eixos importantes de mudanças:
a) a descentralização do poder decisório e de recursos; b) a ampliação e a
institucionalização da participação.

No entanto, após este período de expansão (entre meados dos anos 1980 e
fim dos anos 1990), os processos locais de participação social encontram pelo
menos dois limites críticos. Segundo Millani ( 2008), a participação de atores
diversificados é estimulada, mas nem sempre é vivida de forma equitativa. O
termo parceria é corriqueiro nos discursos políticos dos atores governamentais
e não-governamentais, mas sua prática efetiva parece ter dificuldades em
influenciar os processos de deliberação democrática local. Em segundo lugar,
os atores não-governamentais (e somente alguns deles) são consultados e
solicitados durante o processo de tomada de decisões, participando, assim e
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no melhor dos casos, somente antes e depois da negociação. A participação
praticada dessa forma pode aumentar a qualidade da transparência dos
dispositivos institucionais, contudo, ela não garante, de modo necessário e
automático, a legitimidade do processo institucional participativo na construção
do interesse coletivo.
práticas participativas podem incorrer na armadilha do chamado “mito
da comunidade” (Guijt e Shah, 1998), ou seja, uma visão ingênua e
simplificada do que seria a comunidade (sempre homogênea, estática
e harmônica) e das pessoas que nela convivem (sempre
compartilhando valores, interesses e necessidades comuns). Nessa
visão paradisíaca da comunidade, não haveria diferenças de idade,
classe, gênero, casta, etnicidade ou religião; não haveria tampouco o
risco da construção do consenso comunitário mascarar as diferenças
ou dar legitimidade a algumas diferenças e não a outras (MILLANI,
2008, p. 572)

O mito da comunidade, conforme transcrição acima, leva a um entendimento
equivocado da realidade por parte dos elaboradores e executores das políticas
públicas.

De acordo com Dagnino (2002) a elaboração das políticas públicas brasileiras
normalmente é guiada metodologicamente pelo planejamento sistêmico
tradicional, que tende a tratar o sistema como algo estático ou, pelo menos,
sujeito a raras mudanças fundamentais. Nesse método, o ator que planeja fica
de fora ou acima da realidade que planifica. Disso resulta uma teoria
consistente, de objetivos claros, racional, porém, distante do real. Apesar disso,
em Souza (2006) é possível identificar no Brasil uma tentativa de conferir um
caráter participativo às políticas publicas, abrindo espaço para inserir variados
atores sociais na sua formulação e no seu acompanhamento.

Ocorre que, no Brasil há segmentos sociais que têm sido identificados
recorrentemente em posição de subordinação “ou mesmo de exclusão de
processos de participação política, como as mulheres, os negros, os
analfabetos, os de baixa escolaridade e com menor renda” (CUNHA, 2012,
p.8). As tentativas de adotar a inclusão destas populações através dos mesmos
processos participativos dos outros atores sociais acarretam confrontos de
linguagem e entendimentos de mundo. E leva a reproduzir nesses espaços de
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participação as desigualdades existentes na sociedade brasileira. (CUNHA,
2012).

Além dessa problemática Milani (2008) observa ainda que, as instituições
responsáveis pela prática participativa são vivenciadas pelo Estado brasileiro
como elementos efêmeros, consequentemente não há sustentabilidade dos
programas. Ainda que tenham forte componente pedagógico e cívico, as
experiências

participativas

podem

incorrer

no

risco

da

diluição

das

responsabilidades por ausência de instâncias formais e institucionais perenes.

Associado às dificuldades do processo participativo brasileiro tem-se ainda
outro aspecto que compromete a coerência das políticas públicas junto a
parcelas populacionais especificas: a padronização.

De acordo com Jacomit & Granja (2010), tomando-se como exemplo a
padronização das habitações de interesse social, o déficit habitacional
brasileiro é de cerca de 6,273 milhões de habitações, com o crescimento
demográfico positivo, esse número tende a aumentar, elevando também a
solicitação sobre os órgãos públicos para a construção de novas casas
populares. Dessa forma, o foco das políticas públicas habitacionais é
normalmente

voltado

para

a

maximização

do

número

de

unidades

habitacionais construídas, atribuindo priorização secundária a fatores como: a
qualidade do produto entregue à população e o preenchimento de requisitos
participativos. Racionalmente, quando se tem um montante determinado para a
execução de uma unidade habitacional, quanto menos se gastar em cada uma
delas, mais unidades habitacionais poderão ser construídas.

Entretanto,

os

Programas

Habitacionais

Brasileiros

sofrem

com

a

“padronização excessiva” (ARAÚJO & DINIZ, 2014, p. 294). Independente da
região e da cidade em que moram as famílias, as unidades habitacionais serão
as mesmas ou bastantes semelhantes. Isto porque a lógica de projeto em
programas habitacionais brasileiros historicamente faz uso da padronização
tipológica sem a participação do usuário no projeto, balizando a moradia por
um padrão econômico.
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As especificações básicas para qualquer construção residencial, segundo
explicação de Alexandre Delijaicov (2009), são: janelas em todos os cômodos
para que recebam a luz do sol por um período do dia; sala de estar e a
cozinha, para incentivar a convivência familiar com metragem ideal de 15 m²
por

habitante

da

residência;

E

acessibilidade

com

possibilidade

de

movimentação livre para os idosos e portadores de pessoas com deficiência
física. Desse modo, se considerarmos a família média com cinco componentes,
as casas deveriam ter, no mínimo, 75m² de área útil. A partir desses aspectos
mínimos as casas de um programa habitacional são padronizadas, na intenção
de reduzir os custos e agilizar as construções.
Porém, as casas possuem outras funções igualmente elementares que irão
variar a depender das particularidades das famílias e regiões. Para Oreste
Bortolli (2009). A grande dificuldade em construir casas de acordo com
necessidades particulares é que o Estado não conhece, de fato, o perfil das
famílias brasileiras. Para o autor, uma avaliação social é imprescindível em um
programa habitacional.
Perdigão (2000) discute que outra maneira de romper com a padronização
seria através da participação do usuário no projeto habitacional. Para assim,
abandonar os modelos monótonos, sem qualquer respeito à cultura de convívio
no espaço construído. Fato que compromete também a interação do habitante
com o lugar que habita. Segundo Barone & Dobry (2005), a sensação de
pertencimento ao lugar é também uma necessidade básica.

A participação do usuário final vem se mostrando fundamental para uma maior
identificação entre o ser humano e o espaço construído. No caso das
comunidades quilombolas é possível acrescentar ainda que a participação tem
inclusive

prerrogativa

legal.

O

necessário

respeito

à

cultura

e

as

especificidades destes grupos sociais no momento do planejamento de seus
espaços de vida tem sido frisado em decretos, leis e estatutos.
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O decreto 5051, que adota na integra a convenção 169 da OIT, define que a
população local deve participar da formulação, aplicação e avaliação dos
planos suscetíveis de afeta-los diretamente. O decreto 6040/2007 coloca a
necessidade de respeito aos modos de vida e tradições. E mais recentemente
em 2010 o Estatuto da Igualdade racial expõe a obrigação do poder publico
para garantir a implementação de políticas para assegurar o direito a moradia
adequada e infraestrutura urbana, considerando as especificidades dos grupos
beneficiados.

No caso das políticas publicas habitacionais no Quilombo Laranjeira, por
exemplo, é possível elencar uma serie de complicadores no processo
participativo:

a)

Primeiro as relações entre a CAR e a população local foram marcadas pela
apresentação de ideias por parte do órgão estadual, através da
apresentação de pranchas arquitetônicas e linguagem técnica, o que levou
a uma baixa compreensão dos moradores com relação ao projeto. E
consequentemente, a aprovação e execução de uma proposta habitacional
que não tenha correspondência com a real necessidade de morar do grupo;

b)

Segundo a descentralização de poder e a distribuição de responsabilidades
entre a Associação dos Pequenos Agricultores Rurais de Laranjeira e
Região, a CAR e a Prefeitura de Igrapiúna promoveu a diluição do
comando. Colocou a Associação na linha de frente da construção, porém
sem autonomia para gestão dos recursos ou alterações no processo. Além
disso, as mudanças da prefeitura municipal impostas pelo sistema eleitoral
deram brecha para que os profissionais responsáveis pela construção se
abstivessem da responsabilidade de concluir os serviços. Por outro lado, a
CAR, verdadeira gestora dos recursos colocou-se apenas na tarefa de
cobrar da associação os resultados. Ao receber noticias sobre o abandono
das obras a CAR, através do seu sistema computacional de controle dos
recursos inseriu a Associação na situação de inadimplente e encerrou suas
visitas.

Todos esses fatores contribuíram para a interrupção do processo, causando
problemas para os cidadãos-beneficiários, a começar pelo não recebimento

216

integral dos equipamentos, levando a população a custear as modificações
necessárias para a ocupação; até a desmoralização da associação, levando a
desentrosamento entre seus membros e a impossibilidade de ingressar em
outros programas de governos.

Além das dificuldades do processo participativo o fato da política publica
privilegiar a padronização na implementação das políticas urbanas, torna seus
produtos por vezes ineficazes e passível de questionamento por parte da
população beneficiada. No caso do quilombo estudado a participação e a
padronização das ações públicas tornaram incipiente o processo de beneficie à
população local.

Não se pode negar a importância da inserção recente dos quilombos na pauta
das políticas públicas nacionais e sua visibilidade nos planos diretores
municipais. O reconhecimento pioneiro por parte do governo federal, através do
aparato legal e institucional, criado na última década, dos direitos de cidadania
dessas coletividades negras rurais, configura uma atuação sem precedentes na
história brasileira.

A análise critica dos processos de inclusão cidadã e melhoria da qualidade de
vida das comunidades quilombolas visa ampliar a qualidade das atuações
publicas, uma vez que estudos acerca do espaço construído e vivido apontam
que as formas tem conteúdo e, portanto são capazes de impor mudanças na
territorialidade. (SANTOS, 1985)

Segundo Milton Santos (1979) as formas espaciais são subordinadas ao modo
de produção tal como ele se realiza na e pela estrutura ou formação social. É o
que ele denomina de forma-conteúdo. Elementos que se formam a partir dos
modos de produção, concentrando em si traços das técnicas recentes e
também heranças de outros períodos históricos. As formas-conteúdos são
influenciadas e influenciam a evolução da formação social e, por consequência,
a organização do espaço.
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Santos (1977) expõe em outra publicação como as formas geográficas
difundem o capital promovendo mudanças na estrutura social. Desse modo, as
condições históricas daquele momento permitiram que a expansão do capital
no espaço, se desse através da implantação de novas formas espaciais. Ou
seja, por ação direta sobre as antigas formas. Sob o discurso capitalista da
funcionalidade, as intervenções de substituição ou alteração das formas
espaciais locais ocorre aparentemente isoladas, mas em verdade fazem parte
de uma estratégia, que visam acelerar a modernização capitalista, frustrando,
se necessário for, os projetos nacionais de desenvolvimento.

O autor apresenta, através de exemplos, que a alteração das formas espaciais
introduz um novo ritmo nas trocas, na regulação do tempo, nos estágios da
produção, no transporte e no consumo de uma determinada sociedade. Dessa
forma, as necessidades mudam e geralmente se direcionam para a
acumulação de bens, uso de outras matérias primas e de outras técnicas. Por
vezes, até mudando a “reprodução simples, necessária à sobrevivência do
grupo, à reprodução ampliada, necessária à acumulação” (SANTOS, 1977, p.
35 – grifo do autor).

Santos (1977) observa ainda que as economias centrais encontraram um
método diferente para penetrar os países subdesenvolvidos. Ao contrário do
planejamento que prevaleceu na década de 50 – baseado em discursos,
(político e ideológico) –, na década de 90, já era possível adentrar sem ter que
interferir

diretamente

na

estrutura

socioeconômica,

o

que

envolveria

negociações com risco de rejeição. A ação pela forma é um exercício do
planejamento mais sutil, onde os povos e nações envolvidos podem nem
mesmo suspeitar dos efeitos, uma vez que, faz uso de ações isoladas
aparentemente inofensivas, cujos resultados não são imediatamente visíveis e
que podem ser implantados respaldados em justificativas técnicas.

Embora esse texto tenha sido direcionado para análise das relações entre
países e as diferentes sociedades (socialistas e capitalistas) da época (meados
do século XX), é possível relacionar essa reflexão para as intervenções que
vem ocorrendo em espaços das comunidades tradicionais. A escala difere,
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porém a lógica das intervenções se assemelha. As práticas de políticas
públicas em territórios de comunidades tradicionais introduzem e modificam as
formas

espaciais

e,

com

isso,

altera

progressivamente

as

relações

socioeconômicas do grupo. No caso dos grupos étnicos essas mudanças são
delicadas porque arriscam desmoronar as peculiaridades de uma formação
social secular, que guarda as heranças históricas do país.

6.2 A identidade territorial e as formas espaciais.

Segundo Defreyn et al (2010) o fenômeno urbano em decorrência da
globalização e do capitalismo vem se expandindo bastante através das redes
técnicas, estas por sua vez, apesar do caráter global, influenciam localmente
os territórios em que são instaladas.

Para Haesbaert (2004) o elo entre o social e o seu território, vem sendo
bastante discutido devido o avanço do processo dominante da globalização,
que tende a transformar a apropriação territorial da sociedade contemporânea
de modo complexo e intenso repercutindo em mesclas culturais ou hibridismos.
Para a compreensão dos diferentes aspectos dessa complexidade,
vista por alguns como emergência de multipertencimentos, por outros
como “explosão de identidades” ou, ainda, como momento das
multiplicidades, prolifera uma série de termos como hibridismo,
multiculturalismo,
transculturação,
mestiçagem,
crioulização,
antropofagia, cultura migrante, trânsito identitário, entre outros. O
surgimento desses termos parece ocorrer no momento em que a
intensificação da mobilidade e a multiplicidade do espaço configuram
um grande potencial para trocas e mesclas culturais que apontam
para uma “nova” realidade sócio-espacial, reveladora dessa
reinvenção de territorialidades (HAESBAERT & MONDARDO, 2010,
p. 21)

Para Haesbaert (2012) o hibridismo implica mobilidades, dinâmica espacial e o
estabelecimento da multi-trans territorialidade. Territórios e territorialidade que
ora se aproximam a partir da relação entre os sujeitos e neste movimento
participam na construção de novas identidades e alteridades em uma
perspectiva multi-tras cultural.
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Nesse momento histórico globalizante e de múltiplas maneiras de des-reterritorializar, a sociedade tem como desafio o reconhecimento e a defesa da
própria identidade. Uma vez que a identidade personaliza os lugares em um
mundo globalizado. De acordo com Tarouco & Reyes (2010), a construção da
identidade do indivíduo sempre foi baseada em aspectos simbólicos
relacionados com seu território e com sua história. O termo identidade está
relacionado tanto ao indivíduo no âmbito pessoal, como a ele e sua relação
com a coletividade. Em todo caso entende-se que toda identidade é uma
construção social. Os diferentes grupos, ao longo do tempo, criam significados
construindo suas identidades, as quais podem estar vinculadas a uma
determinada cultural, ideologia, religião, etnia, território, dentre outros.

Conforme Pollice (2010), a identidade territorial gera e orienta os processos de
territorialização, por outro lado, estes últimos reforçam o processo de
identificação da comunidade com seu espaço vivido. Neste movimento,
identidade e território se reforçam e se modificam.
A identidade não é um fenômeno estático, mas dinâmico, fruto da
incessante interação entre uma determinada comunidade e o seu
espaço relacional. Isto não quer dizer negar a existência de valores
identitários radicados no tempo e no espaço, mas, antes, evidenciar
os riscos de uma cristalização das identidades históricas, sobretudo
quando estas últimas são propostas como critérios ordenadores do
presente e referências projetuais para o futuro (POLICE, 2010, p. 10)

A dinamicidade da identidade, ou seja, essa variação no tempo e no espaço,
pode ser usada como característica facilitadora na adaptação do território às
mudanças. Este autor explica que,
A inovação territorial tem êxito quando é resultado de escolhas
compartilhadas por parte da comunidade local e das forças que
operam sobre território, e tal compartilhamento é mais fácil realizar-se
quando se está na presença de um forte sentido indenitário
(POLLICE, 2010, p. 12)

Ao se implementar mudanças numa escala local,

geralmente ocorre a

participação conjunta de sujeitos culturalmente diversos, animados por
interesses por vezes contrapostos. Por isso, nesta fase o sentido de pertença
terá uma preponderância, contribuindo para responsabilizar os sujeitos co-
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envolvidos e a estimular o comportamento proativo. Ainda mais complexo é o
papel que a identidade pode desenvolver nos processos de inovação de matriz
exógena, por exemplo: as redes técnicas. Nestes casos, De acordo com Pollice
(2010), a identidade territorial, pode favorecer a contextualização dos estímulos
inovadores de proveniência exógena e, portanto, o manifestar-se dos
processos co-evolutivos local/global.

É mais comum reconhecer os efeitos negativos das inovações de matriz
exógenas no plano indenitário considerando que a identidade é tida como
“elemento frágil”, sensível demais às mudanças induzidas por fatores externos,
porém o autor instiga a refletir sobre outro ponto de vista, no qual “atribuem à
identidade territorial um papel ativo na gestão dos processos inovadores”
(POLLICE, 2010, p 13). Neste caso a identidade contribuiria para a seleção e
adaptação da comunidade aos estímulos externos.

Para Pollice (2010) essa segunda abordagem tem maior relevância, por
reconhecer na identidade territorial um papel preponderante na aceitação e
adaptação as mudanças, se enriquecendo de novos conteúdos através de um
processo de reinterpretação inovadora.
Neste viés, Doria39 apud Pollice (2010), sugere o entendimento da identidade
territorial como um guia da ação projetual, que orienta as escolhas e afunila o
universo de alternativas possíveis.

A preservação dos valores indenitários contribui para a continuidade do
território e, para a manutenção dos “equilíbrios sociais, políticos e ambientais
sobre os quais o sentimento indenitário da comunidade local se funda”.
(POLLICE, 2010, p17)

Na esteira das definições acima colocadas, entende-se que o desenvolvimento
local pode ocorrer de forma plena e positiva, caso se fundamente na identidade

39

DORIA Luigui. Identità, territorio, sviluppo. Um percorso di interpretazione. In “Archivio
di Studio Urbani e Regionali”, Milano, 2002, 73, pp. 119-144.
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territorial do grupo social envolvido. Em contraposição a atuação das políticas
públicas pode ser danosa ao território do grupo social caso sua implementação
não seja coerente com a identidade do grupo, a qual não deixará de existir,
mas será reinventada para se adaptar a nova realidade histórica. Nesse
processo podem ocorrer perdas significativas da tradição étnica.

6.2.1 Mesclas culturais no Quilombo Laranjeira

As alterações sofridas no espaço de Laranjeira em decorrência das políticas
públicas de infraestrutura e habitacional interferem no território, propondo
outras formas de organização do espaço. Assim, a partir da identidade própria
e da territorialidade tradicional já estabelecida, as famílias, adquirem novas
orientações de suas práticas diárias, de trabalho, de relações internas e
externas, ou seja, se territorializam, (re)construindo outros espaços.

Esse processo de territorilalização atual deve ser compreendido como uma
continuidade de outras fases históricas.

O primeiro ciclo se deu ainda no Brasil colônia, quando africanos são forçados
a se desterritorializar40. Depois, eles e seus descendentes buscando se
reterritorializar têm que se defrontar com nova identidade territorial. Ou seja,
em territórios dominados por índios e portugueses com seus elementos
simbólicos e culturais, precisaram criar estratégias de sobrevivência,
perambulando em busca de áreas devolutas para finalmente se assentar.

Esta primeira desterritorialização, imposta pela migração forçada dos africanos
durante a escravidão, impôs num primeiro momento um sentimento de não
pertença, como pode ser conferido nas falas de alguns moradores quando se
referem a seus antepassados:

40

O geógrafo brasileiro Rogerio Haesbaert, reconhece a Desterritorialização, como
desmaterialização, dissolução das distâncias, deslocalização, mas na sociedade
contemporânea globalizada pode ser entendido também como o um processo de exclusão
socioespacial, o qual estará sempre acompanhado do processo de reterritorialização, isto
porque a criação de territórios é inerente ao homem (HAESBAERT, 2006).
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“De primero, quando eu me intendi, que me criei, os pessoal de
primero num tinha nada, eu acho também que isso atravessa a
situação...” (D Dos anjos em maio de 2015).

O contexto econômico colonial fez com que as fazendas da região, que na
época do enfraquecimento financeiro, foram abandonadas pelos proprietários,
dando margem a fuga dos negros escravizados para o interior da Bahia.
Porém, muitos não se distanciaram tanto dos centros de troca comercial a fim
de garantir alguma renda com o cultivo da mandioca.

Depois do processo de adaptação ao lugar, com o estabelecimento da rede
social de contatos e de solidariedade, e com o desenvolvimento de técnicas
racionais tradicionais foi possível a existência e fixação de várias comunidades
similares, que se apropriaram daquele espaço, consolidando território. Assim, a
população deste complexo de quilombos se consolida e os grupos produzem
identidades territoriais próprias.

Anos mais tarde, nova desterritorialização ocorre quando o foco politico da
Bahia se volta para essa área. O direcionamento do governo do Estado para
atuar na Região do Baixo Sul com seus projetos de turismo e incentivo às
indústrias agrícolas, desfez assentamentos quilombolas, reduzindo seus
espaços de reprodução familiar. Os fazendeiros, aproveitando o ensejo, fazem
forte pressão para a liberação e aquisição daquelas terras, com a implantação
de indústrias agrícolas e latifúndios.

Neste período alguns moradores locais saíram de seus territórios para tentar a
sorte nas periferias das incipientes cidades da região. Outros, por sua vez,
mantiveram-se nas proximidades de seus territórios, porem, com redução de
parte das terras que utilizavam para a reprodução social, e na perspectiva de
aumento da renda familiar tornam-se empregados das fazendas vizinhas.

As famílias que decidiram não migrar, apesar da pressão dos grandes
fazendeiros e políticos, redistribuíram suas glebas de terra e permaneceram
próximos aos seus territórios de vida, mantendo a rede de quilombos
tradicional apesar das fissuras territoriais promovidas pelos novos proprietários.
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Atualmente a conjuntura política, leva a outro processo de adaptação territorial,
observado de modo pontual no Quilombo Laranjeira, com a implantação de
políticas públicas urbanas. A implementação das redes técnicas e das
habitações do tipo vila foram contraditórias às formas tradicionais de disposição
territorial, consequentemente, expos a comunidade a agentes externos que
trouxeram consigo novos valores e novas anseios para as pessoas.

A comunidade de Laranjeira com o impacto dos agentes exógenos já dá
indícios da criação de novas identidades territoriais, mesclas culturais, que
revela a junção das novidades culturais e tecnológicas (exógenas), com os
elementos tradicionais locais (endógenos).

A organização territorial tradicional é transformada para facilitar o uso dos
equipamentos públicos e, assim a população novamente rearranja seus
territórios produzindo formas carregadas de novos conteúdos, adaptando-se
aos agentes do poder hegemônico.

Os Estudos feitos por Barreto (2006), Echeverry (2014), bem como os
desenvolvidos na presente dissertação apontam para os impactos que as
políticas urbanas têm nos territórios quilombolas em função, principalmente, da
maneira com que essas ações são implementadas. Tais mudanças acabam,
inserindo, nessas comunidades, um processo de urbanização necessário e, ao
mesmo tempo, inquietante.

A inquietação deriva do modo racional e padronizada com que as políticas
urbanas vêm sendo implantadas, por vezes, ferem os aspectos culturais,
étnicos e produtivos locais. Isso por sua vez, fragiliza os enlaces que mantêm a
coesão do grupo social e o expõe à extorsão de suas terras e a perda de
características culturais.

6.3 Impactos das políticas públicas na territorialidade de Laranjeira
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A partir das categorias de analise adotadas nesta pesquisa pode-se observar
as transformações na territorialidade do Quilombo Laranjeira, a partir das
políticas publicas urbanas implementadas pelo Estado que tem levado a
mesclas territoriais.

As políticas de reconhecimento tenham uma ênfase territorial ou não,
desencadeiam processos de reorganização sócio-espaciais, os quais no caso
do Quilombo Laranjeira podem ser vislumbrados nas formas espaciais atuais
que traduzem mesclas culturais entre o tradicional de caráter étnico rural e o
urbano proveniente das políticas públicas.

6.3.1 Espaços de Produção

A atividade econômica em Laranjeira é pautada na agricultura familiar. Antes
voltada para a subsistência e para a mandiocultura, com comercialização da
farinha nas feiras locais. Hoje o sustento familiar esta incrementado com o
emprego de alguns membros nas grandes fazendas vizinhas e com a geração
de renda pela comercialização de outros produtos, como o cacau, o cravo, a
borracha, a pupunha.

O espaço de produção deixou de estar intimamente relacionado com a
habitação. Sendo agora assumidamente distante. As pessoas precisam fechar
a casa para sair e ir à roça, portanto durante a manhã observam-se muitas
moradias totalmente fechadas e outras poucas apenas com os idosos e
crianças menores de 04 anos.

Com a distância da nova casa para o espaço de cultivo as casas da roça
tornaram-se apoios para a produção; armazenamento das ferramentas,
sementes e colheitas. Porem, com essa função não recebem os mesmos
cuidados de manutenção, com isso muitas se encontram em avançado
processo de deterioração (ver Fig. 73).
FIGURA 73 – Foto de casa da roça em estado avançado de deterioração
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FONTE: Registrado pela autora (Delânia Azevedo), abril de 2014

Em algumas famílias o trabalho com a roça e a caça, disputa o tempo dos
quilombolas com o trabalho como empregado em fazendas próximas, como é o
caso do Sr. Bahia que mantém sua roça na Laranjeira no turno da manhã, mas
ao meio dia já esta saindo de casa novamente para a lida na fazenda da
região.

O sr. José Raimundo dos Santos conhecido como Gordo, morador local,
galgou, desde o ano de 2013, o cargo de servidor municipal, como serviços
gerais, pela indicação do Sr. Martinho Conceição (presidente da Associação de
pequenos agricultores de Laranjeira). Por essa razão ele é o responsável pela
coleta de lixo41, a vistoria diária na bomba elétrica para verificar seu
funcionamento, zelar pelos prédios escolares e pelo posto médico. Ele concilia
estas atividades com o seu roçado, que requer tempo e dedicação para tornarse produtivo.

Nota-se alteração na intencionalidade do trabalho. Antes necessário para a
garantia da vida, para a alimentação e para algumas operações de troca.
Atualmente o valor monetário da força de trabalho ganhou preponderância.
Com isso há uma abertura maior para a relação assalariada.
41

Desde o ano de 2013 ficou estabelecido pela Associação um local para o acumulo do lixo
não orgânico e lixos de sanitários. Atualmente, os moradores discutem alternativas para lidar
com essa área, pois o buraco no solo predestinado para o lixo já esta próximo da saturação.

226

Tanto nos casos dos moradores que possuem trabalho assalariado, quanto
àqueles que praticam apenas a agricultura familiar, relatam a diferença nos
percursos que antes ocorriam apenas através das variantes e agora em
algumas situações precisam transitar sozinhos ou com seus animais de carga
pela rodagem, dividindo espaço com caminhões, carros e motos, até pegar a
variante.

A relação entre o espaço de morar e trabalhar fora modificada, passando a
existir uma separação entre a habitação e o cultivo, influenciada principalmente
pela chegada das redes técnicas de transporte e energia elétrica (Vide Fig. 74).
Na figura 74 busca-se comparar esquematicamente os percursos casa –
espaços de cultivo encontrados na territorialidade tradicional e estandardizada
e que sintetizam as observações explanadas acima.
FIGURA 74 – Comparativo dos esquemas da relação habitação e espaços de
cultivo nas territorialidades do Quilombo Laranjeira.
T. TRADICIONAL

casa

T. ESTANDARTIZADA

variantes

Jardim/horta

casa

variantes

Espaço de cultivo
Mata

FONTE: Elaborado pela autora (Delânia Azevedo), 2015.
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6.3.2 Espaço de Culto

O Terreiro de Oxóssi, assim como outros terreiros das localidades vizinhas,
que pelos relatos, sempre exerceram influência na vida dos moradores por
serem considerados lugares sagrados onde se encontra: cura de doenças,
solução de problemas de várias ordens, festas e encontros. Essas atividades
fortaleciam os enlaces de vizinhança e eram significativos momentos de
sociabilidade que ocorriam nos espaços de culto tradicionais, os terreiros de
candomblé.

Entretanto, a partir da chegada das igrejas evangélicas, estas incitam o
distanciamento para com o terreiro e seus adeptos, atuando contrariamente
aos enlaces de vizinhança preestabelecidos, conferindo uma ideia negativa
aqueles elementos de matriz africana.

Observa-se que os pastores buscam atuar principalmente entre os jovens,
preparando aniversários e reuniões com músicas, usando os equipamentos
musicais modernos para disseminar suas compreensões de mundo nas
personalidades em formação.

Os cultos da igreja Assembleia de Deus, por exemplo, são bem equipados com
caixas de som que constantemente tocam músicas gospel em alto volume,
numa catequese sutil que incomoda os não adeptos. Isso fere a noção de limite
e respeito com o outro tão bem estabelecido outrora na comunidade.
“eu que num vô largar o meu pra ir pra lá, prum meio daquele que é
uma zoada triste (...) de noite num pode nem dormir, quando começa
o culto, ni um canto, começa ni outro, abre aquele som ali, ninguém
pode dormi, até as pessoa de idade num pode durmi, pessoa doente
num pode durmi.” (Anja, 52 anos, outubro de 2014)

Essas práticas reforçam os ideais cristãos, tão caros ao capitalismo, conforme
se lê em Max Weber (2004) no livro a ética protestante e o “espirito” do
capitalismo, no sistema de valores do grupo, em detrimento da sacralização da
natureza inerente a religião de matriz africana.
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Nota-se que entre os adultos as novas religiões têm sido aceitas, porém não
excluem a continuidade das praticas do candomblé apontando para a
possibilidade de futuras fusões religiosas naquele grupo.

Territorialmente se observa a diferença no modo de especializar os espaços de
cultos. O terreiro inserido na mata, envolto na vegetação, somente acessível
pelas variantes, nada visível para quem transita pela rodagem e com
dificuldade de acesso a algumas redes técnicas.

D. Anja conta que somente no ano de 2014, com o auxilio de técnicos da
prefeitura de Igrapiúna, ela conseguiu estabelecer a energia elétrica no terreiro
de Oxóssi.
“esse quilombo aqui já é muito antigo, isto aqui já é muito antigo, e
depois desse negocio (políticas públicas) pra cá, ta chegano mais
esses beneficio (...) mas o luz pra todos aqui pra gente num entro, a
gente pelejo pra entra aqui a enegia...” (Anja, 52 anos, outubro de
2014, parêntese nosso)

Enquanto as igrejas se localizam na margem da via com facilidade de acesso e de
contato com as redes técnicas. Essa disparidade de localização expõe as diferentes
prioridades de cada uma dessas religiões e reforça a noção dicotômica entre o antigo
(terreiro) e o moderno (igrejas) que paira no ideário daqueles moradores.
Na figura 75 busca-se comparar esquematicamente a diferença de localização dos
espaços de culto identificados como parte das territorialidades tradicional e
estandardizada do quilombo Laranjeira.
FIGURA 75 – Comparativo dos esquemas dos espaços de culto nas territorialidades estudadas
no Quilombo Laranjeira.
T. TRADICIONAL

T. ESTANDARTIZADA
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FONTE: Elaborado pela autora (Delânia Azevedo), 2015.
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6.3.3 Equipamentos Coletivos Significativos

Nos equipamentos coletivos significativos vê-se a diferenciação entre a técnica
tradicional quilombola e as redes técnicas42 de infraestrutura urbana. Ambas,
conforme esclarece Pefeffer (2001), refletem a cultura de que a produziu.

Sendo que as redes técnicas tradicionais denotam as possibilidades de uma
população que sabe distinguir: a) as madeiras de acordo com o uso específico;
b) que detêm habilidades manuais para modificar os recursos naturais em prol
das necessidades cotidianas; c) que reconhece a dependência dos recursos
naturais; d) que sobrevive da produção da roça; e) que se solidariza com os
demais membros da coletividade. Isto porque o esforço braçal exigido em cada
uma das técnicas tradicionais de sobrevivência (construção das casas,
captação de água, beneficiamento da mandioca, contato com a mata), faz
necessária a pratica da ajuda mutua, pela certeza de que as trocas solidárias
são sempre válidas “porque hoje eu ajudo, amanhã eu é que preciso” (Sic
Erivan43, 21 anos) .

Por sua vez, as redes técnicas urbanas, como expressão da modernidade com
seus fios, postes, equipamentos e tecnologias oferecem a sedução do novo, a
comodidade, a possibilidade de obter novas aparelhagens, facilitam o trabalho
doméstico, artesanal e agrícola. Mas, também implica na dependência
financeira, as contas resultantes deste conforto precisam ser pagas
mensalmente em dinheiro. Daí vem a necessidade de trabalhar, não apenas
para o sustento, mas para garantir o usufruto das modernidades, implicando
como já visto outrora nas mudanças estruturais dos espaços e métodos de
produção.

A casa de Farinha movida à água, apesar de estar em ruínas, permanece viva
na memória dos habitantes de Laranjeira. Sendo, portanto, uma simbologia

42

Rede técnica conforme o conceito de Santana (2006).
Erivan Conceição, 21 anos, filho de Sr. Martinho, nascido e criado em Laranjeira, quando
questionado se ele ainda vai ajudar algum vizinho a levantar a casa.
43
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importante deste grupo, que representa o que eles conseguem fazer quando se
unem.

As nascentes que traduzem a abundância e generosidade do seu território são
ainda hoje preservadas. Não há presença de lixo, mau cheiro, ou construções
nas proximidades desses espaços. São áreas de preservação instituídas pelo
próprio grupo e conservadas ainda na atualidade.

A água canalizada em função dos recorrentes defeitos na bomba ainda não é
tão ovacionada pelos moradores, porem, ela representa uma mudança nos
comportamentos sanitários do grupo. A partir da rede de água canalizada
houve uma adesão aos sanitários, pela possibilidade de construir reservatórios
para as descargas sanitárias, elemento que era antes inexistente nas casas da
roça.

A escola, pela sua história de inserção diferenciada nesta comunidade, é um
importante elemento de sociabilidade. As festas da escola Idalina contam com
a ampla participação da comunidade e ali são recriadas: as cantigas e as
brincadeiras das crianças. Desse modo, os mais velhos são solicitados a
contribuir com ideias e com as oficinas, enquanto que os adultos percebem que
a nova geração está tendo um apreço maior à cultura tradicional, do que eles
mesmos tiveram.

O processo de alfabetização e melhoria da educação formal tem possibilitado
as novas gerações melhoria na autoestima conferindo ao jovens a certeza de
que podem fazer ou não escolhas diferentes dos seus antepassados, por essa
razão é possível reconhecer positivamente o anseio pelo novo, pois é a
geração que pode optar entre permanecer ou mudar.
“Benedito esse meu companheiro (...) Ele nasceu aqui também, pois
ele nasceu aqui, se criou aqui, casô aqui, a família toda aqui, uma
enxurrada de neto, foi ter bisneto aqui, num saiu daqui pra canto
nenhum (...) nossos filho mora em salvador a metade, mas nenhum é
de acordo agente vende a área da gente... quem sabe se num vai
volta, e ali é um bem de raiz. Filho, neto, bisneto, tataraneto,
quarque um que pedi vou faze uma casa, aonde? No lugá de meu
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bisavo, no lugá de meu avô, no lugà de meu pai...” ( Anjos, 68 anos,
maio de 2015, grifo nosso)

Observe que o entendimento da família de D. dos Anjos sobre as suas terras
se posiciona inclusive no entendimento dessa possibilidade de ir e voltar a
depender da vontade e das circunstancias, mas a segurança e a referencia que
acompanha todas as gerações são as terras do quilombo.

Mesmo com a inserção do posto de saúde, a cura pelas folhas da medicinal
tradicional de Laranjeira mantém-se importante na comunidade. Nota-se
também que os remédios e exames médicos estão tendo uma larga aceitação
entre os moradores. Havendo associação entre os dois tipos de tratamentos.

As danças e festejos passaram a ocorrer não mais nas frentes das casas, e
sim na área em frente a escola. Ultimamente, porém, as exigências
protestantes e os desentendimentos nos encontros da associação acarretaram
em uma ausência de danças da zabelinha e enrolador na comunidade desde o
ano de 2014. Este fato foi relatado com pesar pelos moradores, especialmente
os mais velhos. Há uma tentativa entre os professores da escola de absorver
essa cultura local nas aulas.

A implantação da rede de energia elétrica trata de importante mudança na
comunidade. Já que tem definido o vetor de crescimento da comunidade. A
direção em que foi colocada linear ao longo da via condicionou a implantação
de novas moradias. Além disso, a eletrificação possibilitou a existência e uso
dos eletrodomésticos, lâmpadas e aparelhos telefônicos, provocando um
intenso recebimento de informações externas, alterando de modo significativo
os anseios dos moradores por fazer parte desse novo mundo. Um fato curioso
foi que em muitas das conversas realizadas dentro das casas, encontrava o
aparelho de som ligado e sintonizados em musicas internacionais.

Segundo Locatel (2013), as condições para as transformações do campo encontramse nas modificações do contexto estrutural global. Assim, um dos elementos mais
determinantes do processo de urbanização é o aumento da mobilidade geográfica,
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tanto de pessoas e bens, quanto de ideias. Este elemento está diretamente associado
aos meios de transporte e de comunicação.

A abertura da rodovia no Quilombo Laranjeira acarretou uma abertura do grupo
a agentes externos, como: pastores evangélicos, políticos, turistas e outros.
Por outro lado, houve também a saída da comunidade com maior frequência e
facilidade para o externo ampliando as trocas de informações e facilitando o
processo de urbanização da comunidade.

Territorialmente percebe-se que a disposição espacial dos equipamentos
coletivos anteriores as políticas públicas eram fruto das técnicas tradicionais
quilombolas e estavam inseridos na vegetação, acessados pelas vias de
pedestres chamadas variantes. Agora as redes técnicas abrem a comunidade
para as tecnologias modernas, facilitando em muitos aspectos a vida dos
moradores e inserindo-os no modo de vida capitalista da sociedade dominante,
deste modo, surge como novo vetor de crescimento do grupo, a linha de
posteamento e a rodagem como nova rota de fluxos e itinerários, tal como
demonstra esquematicamente o comparativo da figura 76.
FIGURA 76 – Comparativo dos esquemas dos percursos entre o grupo e os
espaços coletivos nas territorialidades do Quilombo Laranjeira
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FONTE: Elaborado pela autora (Delânia Azevedo), 2015.
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6.3.4 Habitação

A pesquisa de campo demonstrou que a disposição das casas da roça ocorre de modo
disperso, imerso na vegetação e sem visibilidade para quem passa pela estrada. De
acordo com Jatobá44 apud Barreto (2006, pg.68) essa configuração territorial das
residências revela um “traço da estratégia social historicamente adotada por essa
comunidade: a invisibilização”

A dispersão, segundo a abordagem do território teia de Souza (1995) não é
aleatória, mas reflexo da estrutura social. As relações de domínio familiar sobre
determinado quinhão de terra irão definir a localização das casas (conexões ou
nós), as quais são Interligadas entre si pelos caminhos que conduzem os fluxos
das pessoas, denominados variantes.

A arquitetura da casa tradicional absorve: a) a lógica de crescimento familiar,
tanto que os quartos são divididos entre crianças e adultos, desta forma
quando o jovem passa a possuir família tem que providenciar sua própria casa;
b) os saberes construtivos da população, de como lidar com cada tipo de
madeira, com cada espécie de folhagem; c) as características de materiais
locais, as pessoas organizam o seu território e definem o local de coleta da
água, da madeira, do barro, e os meios de conviver com estes lugares; e d) a
adequação com as necessidades produtivas e de sociabilidade, ao construir a
casa são executados os cômodos que compõe suas necessidades básicas,
sejam elas de convivência ou de trabalho.

A partir das redes técnicas incorporadas ao território e a política em prol dos
quilombos essa comunidade é encorajada a se expor enquanto grupo a partir
das suas organizações internas como a associação ou o grupo da zabelinha,
numa mobilização que vai de encontro do conceito de territorialização de
Oliveira (1998).

44

JATOBÁ, Danielli. A comunidade Kalunga e interpelação do Estado: da invisibilidade à
identidade política. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social). Universidade de Brasília,
2002.
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A territorialização na visão do antropólogo João Pacheco de Oliveira (1998),
define o movimento pelo qual o sujeito politico (neste caso a comunidade
remanescente de Quilombo Laranjeira) se transforma numa coletividade
organizada, formulando uma identidade própria, instituindo mecanismos de
tomada de decisão e representação e reestruturando as suas formas culturais.

Neste movimento organizativo que vai do externo para o interno as pessoas
vão paulatinamente aproximando suas residências para a estrada de veículos,
visíveis a quem passa pela via.
“A dimensão territorial é estratégica para pensar a incorporação de populações
etnicamente diferenciadas dentro de um Estado nação” (OLIVEIRA, 1998, p.
55-56). Nesse sentido, o processo de territorialização apontado em Laranjeira
ocorre gradualmente desde o final dos anos 1990 e vem sendo estimulados
pelas recentes políticas públicas num complexo processo de reorganização
social. Com isso, tem alcançado benfeitorias ainda que incompletas por parte
do Estado.

Quando a equipe da CAR analisou o estado das moradias de Laranjeira e
percebendo a precariedade das instalações, pela falta de sanitários, pela
rusticidade dos materiais e quantidade reduzida de cômodos, iniciou ali
trabalhos para a construção de novas casas, a fim de contribuir para a
necessária melhoria das infraestruturas locais.

Entretanto, algumas características fundamentais da arquitetura daquele grupo
não foram consideradas. Os profissionais envolvidos projetaram casas com
três quartos e sanitário, mas não identificaram a importância dos anexos para
as atividades produtivas, nem a sociabilidades que ocorre entre os anexos e a
casa. Não consideraram a casa como o núcleo rígido do espaço de cultivo.
Com tudo isso o projeto não possibilitou o fortalecimento da identidade
territorial.

A implementação das habitações do tipo vila, com casas dispostas em fileiras
concentradas

em

um

ponto

único

conferiu

uma

dinâmica

espacial
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significativamente

dispares

da

tradicional.

Enquanto

a

Territorialidade

tradicional via-se uma disposição do tipo rede, na territorialidade estandartizada
tem-se uma disposição linear acompanhando o sentido das vias.

Se o cultivo das hortas e jardins estavam sempre associados à casa, na
estandardizada, a população não possui esses espaços e observa-se a busca
de brechas no entorno para dar continuidade a essas praticas. Por essa razão,
as casas padronizadas não atendem todo o conteúdo social que envolve a
arquitetura do quilombo, revela quais são as praticas sociais indispensáveis
para a vida daquelas pessoas.

Na figura 77. busca-se comparar esquematicamente a diferença de conteúdos
que envolvem as habitações nas territorialidades tradicional e estandartizada
do quilombo Laranjeira.
FIGURA 77 – Comparativo dos esquemas da habitação nas territorialidades do
Quilombo Laranjeira
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FONTE: Elaborado pela autora (Delânia Azevedo), 2015.

A partir das categorias analisadas vê-se que as políticas públicas urbanas
impactam a territorialidade do Quilombo Laranjeira na medida em que:

a) Opera uma transformação dos pontos fortes e fluxos da comunidade. Pelo
conceito de Joel Bonnemaison (2002) o território seria como uma rede de
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pontos e itinerários e o uso destes caracterizariam o espaço vivenciado, a
apropriação do espaço, e proporcionariam a afetividade e identificação com os
lugares, sem necessariamente exigir uma fixidez do grupo, mas sim uma
relação intima e afetiva deste com alguns lugares de maior significado: “pontos
forte” ou itinerários, reconhecidos que iriam determinar o território do quilombo.
Nessa dissertação os “pontos forte” apontados nas categorias de analise e os
itinerários serão denominados como variantes e rodagem, se referem a
elementos materiais existentes no território, os quais, desde a chegada das
políticas publicas urbanas vem sofrendo alterações quanto ao uso, disposição
espacial e valor simbólico.

b) Com todas as transformações que gradualmente ocorrem no território do
Quilombo Laranjeira, por meio da incorporação de novas tecnologias ao
processo produtivo (modernização da agricultura), dos avanços nos meios de
transporte e de comunicações e das novas demandas que isso implica, o
quilombo

se

vê

afetado

pelo

deslocamento

da

vida

social.

Esses

deslocamentos, em parte, se dão pelas novas relações estabelecidas pelo
conjunto da população do campo com outros grupos e, em maior medida, pelas
novas formas de interação social dos jovens. Estes passam a se deslocar para
a cidade para trabalhar ou para receber instruções nas instituições de ensino,
além de buscarem também atividades de lazer. Dessa forma, se multiplicam os
deslocamentos desse segmento da população rural (que agora passam a ser
quase que diários) fora do meio de vida residencial. Este fator associado a
objetos como o rádio, a televisão e, recentemente, o telefone (fixo e móvel) e
ainda em menor proporção a internet, servem para difundir o modo de vida
urbano que a população toma como seu. Assim, as transformações estruturais
são acompanhadas por transformações das representações sociais e culturais.

c) Os modos de se dispor no espaço também foram modificados passando da
estratégia de invisibilidade, para assumir as praticas urbanas em seu território
e aproveitando a oportunidade do momento histórico atual de se auto afirmar
no espaço. A implementação das redes técnicas e das habitações do tipo vila
alteram as formas tradicionais de disposição territorial e abriu a comunidade a
agentes externos que trouxeram consigo novos valores e novos anseios para
as pessoas.
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d) As praticas de construção tem revelado mesclas culturais no espaço construído
de Laranjeira. Buscando ajustar os conhecimentos tradicionais do grupo com
as novas técnicas e possibilidades.

É perceptível, a partir das conversas com os quilombolas o entendimento das
pessoas quanto aos aspectos negativos do projeto da CAR, e agora os
moradores estão buscando estratégias para absorver esta experiência e assim
agir diferente em novas oportunidades. O Programa Minha Casa Minha Vida
Rural (PMCMVR) vem cadastrando moradores da comunidade para a
construção de casas novas, as quais eles já perguntam primeiramente se será
de alvenaria e depois onde será construída. A maioria prefere que seja feita
dentro de sua área de cultivo, revelando assim uma possível retomada da
forma tradicional de se dispor no território associado a novas técnicas
construtivas e as redes técnicas.

Por outro lado, aqueles que não se interessam em esperar a possível casa do
PMCMVR estão adotando uma maneira de adequar as diversas técnicas
construtivas a que eles tem acesso. Uma hibridação de técnicas variadas:
taipa, tábua, blocos. Com localização espaçada, porem não tanto quanto a
territorialidade tradicional e não tão próxima quanto a Territorialidade
estandartizada (Fig. 79).
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FIGURA 78 – moradores mesclando os saberes antigos com os novos na
construção das casas.

FONTE: Registrado pela autora (Delânia Azevedo), outubro de 2014

No Mapa 18 é possível observar casas ao longo da via, identificadas como
casa hibrida, as quais foram executadas, em sua maioria, de acordo com essa
mesclagem de técnicas novas e antigas.
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FIGURA 79 – moradores mesclando os saberes antigos com os novos na
construção das casas.

FONTE: Registrado pela autora (Delânia Azevedo), outubro de 2014

As fotos das figuras 78 e 79 apresentam a casa de um dos filhos de sr.
Martinho que está localizado dentro do quinhão de terra dos seus pais porém
conta com um espaçamento em relação a casa deles, apresenta horta e jardins
próprios, porém tem uma certa proximidade em relação a estrada. O Mapa
representado na figura x destaca esta casa no conjunto, mostrando uma nova
forma de habitar que esta sendo desenvolvida pelos moradores, que está no
meio termo entre a territorialidade tradicional e a estandardizada.

Na imagem da figura 80 vê-se outra adaptação. Outro anexo surge na área
posterior da casa, o da guarda de veículos. Os moradores vão aos poucos
reinventando modos de equilibrar as novas e velhas formas, mesclando
saberes e necessidades.
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FIGURA 80 – Moradores mesclando os saberes antigos com os novos na
construção das casas.

FONTE: Registrado pela autora (Delânia Azevedo), outubro de 2014

e)

Foi considera ainda, como impacto das políticas públicas na territorialidade
de Laranjeira, as alterações da relação deste quilombo com as demais
comunidades vizinhas. Pela observação em campo e relato dos moradores
nota-se que, a rede de quilombos que compõe o entorno imediato da
comunidade estudada, utiliza bastante os equipamentos públicos de
Laranjeira, tornando este quilombo um polo de serviços.

Enquanto na territorialidade tradicional se tinha uma relação mais igualitária
entre Laranjeira e as comunidades vizinhas, no que tange as trocas familiares,
religiosas, medicinais e laborais. Estando a cidade como um elemento distante,
acessível apenas para a comercialização da farinha (trocas financeiras). Na
territorialidade estandartizada as comunidades do entorno imediato tem
frequentado muito mais o quilombo Laranjeira do que o contrario.

Por outro lado as relações do Quilombo Laranjeira com a cidade se tornaram
mais intensas, com ampliação das trocas entre esses elementos. Que
deixaram de ser estritamente financeiras para ser de ordem familiar, religiosa,
medicinal e laboral. Desta forma pode-se dizer que o estreitamento da relação
de Laranjeira com a prefeitura de Igrapiúna elevou a importância desta
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comunidade no cenário municipal, tornando-a mediadora entre a cidade e a
rede de quilombos da qual faz parte.

Com a inserção das redes técnicas Laranjeira passa a fazer parte da rede
urbana regional como um nó de menor relevância, mas na rede de quilombos
se torna uma centralidade capaz de oferecer bens e serviços para as
localidades vizinhas.

Na figura 81, tem-se um comparativo esquemático dessa relação entre o
Quilombo Laranjeira e seus vizinhos na territorialidade tradicional e
estandardizada.

Pelo que fora analisado observa-se que os impactos das políticas urbanas na
territorialidade de Laranjeira refletem alterações das técnicas de sobrevivência
do grupo, sejam elas sociais, construtivas ou laborais, isto porque conforme
esclarece Santos (2001) as técnicas são datadas, estão diretamente
relacionadas com a época e o lugar em que são criadas.
FIGURA 81 – Comparativo dos esquema da habitação nas territorialidades do
Quilombo Laranjeira
T. TRADICIONAL

T. ESTANDARTIZADA

FONTE: Elaborado pela autora (Delânia Azevedo), 2015.

E o espaço vivido que se traduz como território tem em sua materialidade as
marcas do tempo através das técnicas adotadas pela grupo social que o
vivencia. Nesse sentido é que foram utilizadas as territorialidades tradicional e

242

estandartizadas, que coexistindo no território do quilombo, mostram as diversas
formas e conteúdos que vem sendo processadas por esse grupo.

De acordo com Rafael Sânzio dos Anjos o território é,
“... um instrumento de observação do que aconteceu – porque
representa as marcas da historicidade espacial – do que está
acontecendo – porque, tem registrado os agentes que atuam na
configuração geográfica atual – e do que pode acontecer, - porque é
possível capturar as linhas de forças da dinâmica territorial e apontar
as possibilidade da estrutura do espaço no futuro próximo.” (ANJOS,
2006, P. 339)

O que se vislumbra hoje no Quilombo estudado, é o crescimento do ideário
capitalista, a formação territorial tipo vila, o domínio das redes técnicas na
comunicação entre os moradores e a ampliação do consumo. As chegadas das
redes técnicas foram recebidas com alegrias pela população local, e esse
acolhimento à modernidade tem impactos no modo de viver, produzir e sentir
cotidiano provocando assim adaptações no espaço vivido, no território.

Para Mamigonian (2004), os quilombos brasileiros são grupos que conservam
as heranças africanas da composição étnico social da nação. Em função disso
há uma tendência preservacionista em relação a estes grupos. Porém, o
trabalho aproximado com essas populações permite dizer que a conservação
estática destes territórios não traduz o anseio das pessoas.

Os projetistas ao intervir no território devem estar atentos à necessária
mediação entre atender os anseios de modernização e inclusão latentes na
população, as estruturas socioculturais locais e a racionalidade técnica
moderna. Pensar as múltiplas territorialidades superpostas é uma perspectiva
para construir urbanidades, culturalmente adequadas às particularidades dos
diferentes grupos sociais.
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CAPÍTULO 7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os movimentos sociais vêm ao longo da historia brasileira se esforçando para
que o governo assuma a responsabilidade de oferecer melhores condições de
sobrevivência às comunidades tradicionais, e de fazer valer o direito de
propriedade à terra estabelecido pelo Art. 68 do ADCT45 (BARRETO, 2006).

Neste contexto se observam conquistas, vale destacar a importância da
inserção recente dos quilombos na pauta das políticas públicas nacionais e sua
visibilidade nos planos diretores municipais. O reconhecimento pioneiro por
parte dos governos, através do aparato legal e institucional, criado na última
década, dos direitos de cidadania dessas coletividades negras rurais, configura
uma atuação, e uma vontade política, sem precedentes na história brasileira.

Ocorre que, a política de descaso e esquecimento adotada pelo Estado
brasileiro ao longo de décadas, criou um enorme fosso entre o poder publico e
as comunidades quilombolas. O desconhecimento dos órgãos públicos acerca
destas

coletividades

tem

levado

abordagens

padronizadas

e

pouco

participativas.

Dados da SEPPIR (2012) comprovam que desde 2004 muitos programas de
governo voltados para as comunidades remanescentes de quilombos vem
sendo implantados. Dentre eles estão às políticas de Infraestrutura e Qualidade
de Vida. Com estas ações, o Estado brasileiro vem atuando fisicamente nos
territórios quilombolas e alterando suas territorialidades.

Desta forma, é necessário ter-se uma visão integradora acerca do território.
Atentando para uma concepção de território como um híbrido entre sociedade
e natureza, entre política, economia e cultura, e entre materialidade e
idealidade, numa complexa interação tempo-espaço (HAESBAERT, 2004).

45

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal - CF 1988 onde
diz: “Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é
reconhecida à propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.”
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Territorializar-se se consistiu, no caso dos quilombolas, muitas vezes, na
alternativa para continuar a existir, para exercer plenamente seu modo de vida,
cuja produção está ou estava calcada na unidade familiar e prioritariamente
para seu provimento. Esses pequenos agricultores que se fixaram nos
quilombos, tiveram que se confrontar com condições históricas sociais que
regularam a ocupação do espaço agrário brasileiro e que permitiram a
consolidação de uma estrutura de propriedade “das mais concentradas do
mundo” (GERMANI, 2006, P.142).

Desta forma, as Comunidades Negras Rurais Quilombolas vem lutando para
defender seus territórios contra agentes que tentam conquistar o espaço em
que habitam. O Estado é considerado um desses agentes, atuando através de
projetos incisivos que muitas vezes acabam por violar esses territórios
(AMORIM & GERMANI, 2005).

É preciso entrelaçar a atuação política e legislativa com a valorização das
características locais da cultura étnica, com o fortalecimento da autoestima e
com a regularização das terras, para que os ganhos atuais (na implementação
de infraestruturas) não se convertam em perdas futuras (das especificidades
socioculturais). Devido a uma forte identidade étnica cultural comunitária, as
coletividades quilombolas conseguiram sobreviver até os dias atuais. Há que
se respeitar essa força ancestral e compartilhar com elas os conhecimentos
tradicionais e territoriais no momento da implantação das novas redes técnicas
e dos serviços.

A presente pesquisa aponta que um estudo prévio e aproximado com a
comunidade é necessário antes de iniciar os projetos de intervenção publica,
pois somente na interação entre o projetista e a comunidade é que se pode
estabelecer os princípios norteadores do projeto, associando as necessidades
sociais com as necessidades da técnica moderna, priorizando nesse processo
as visões de mundo do usuário.

Segundo Teixeira (2008), O espaço genérico, em princípio vazio, ao sofrer
processos de humanização que incorram na mediação física cultural de um
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grupo de pessoas sobre o espaço, tornar-se-á território, e o indivíduo por sua
vez, deixará de ser errante para tornar-se enraizado. A vivência, a apropriação
desse território, são as territorialidades, uma ação constante sobre o mesmo,
mas não necessariamente igual. A territorialidade poderá sofrer mutações a
depender da época, do contexto, dos contatos com outros grupos. Desta forma,
pode haver muitas territorialidades, muitas formas do grupo se apropriar do seu
território, de confeccionar a sua trama de lugares e itinerários.

A metodologia aplicada possibilitou o reconhecimento de duas territorialidades
em Laranjeira, a tradicional e a estandardizada, coexistido e se mesclando no
território do quilombo. As politicas públicas urbanas implantadas causaram
impactos relevantes na dinâmica físico-espaciais desta comunidade. A
relevância desses impactos foi baseada em sua capacidade de alterar a forma
com que os quilombolas dispõem espacialmente os elementos construídos e
nos ajustes estruturais e organizacionais da comunidade, que antes eram
determinadas pelas relações sociais baseadas na familiaridade, culturais, de
matriz africana e técnicas tradicionais. Agora se tem a associação destes
elementos tradicionais à matriz cristã e às redes técnicas modernas.

A vivência e as conversas com membros da comunidade permitiu identificar
através de um resgate memorial a historia do Quilombo Laranjeira; bem como,
reconhecer as políticas urbanas que interferem no espaço físico deste grupo.
Utilizou-se a cartografia e os esquemas gráficos como ferramentas de analise
do território, demonstrando através destes recursos os espaços coletivos, de
trabalho, moradia e culto em ambos os períodos estudados, e através de uma
analise comparativa, concluiu-se que as políticas públicas urbanas impactam
no modo de apropriação territorial desta comunidade quilombola.
Pela pesquisa no Quilombo Laranjeira percebeu-se que o mapeamento, as
fotografias, as visitas e conversas guiadas por roteiro foram ferramentas
valiosas no conhecimento das territorialidades. Levando a compreender que a
implantação das casas com seus anexos na disposição tradicional seria mais
adequada, as redes de água e energia poderiam ter seguido os caminhos
tradicionais da comunidade, o que fortaleceria seus itinerários, a apresentação
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dos projetos através de maquetes ofereceriam discussões mais enriquecedoras
e confiáveis. O reconhecimento e valorização das especificidades dos
quilombolas elevam sua autoestima e ajudam na percepção daquilo que a
comunidade quer para si.

Como contribuição imediata oferecida por este trabalho tem-se a atuação desta
pesquisadora como mediadora da relação da comunidade com a CAR. Após
algumas reuniões neste órgão a Associação de Laranjeira, em agosto de 2015,
saiu da situação de inadimplência e já pode voltar a pleitear novos projetos
governamentais. Em outubro de 2015, Sr. Martinho, através de contato
telefônico, informou sobre a visita de membros da CAR em Laranjeira, com o
intuito de estudar a possibilidade de reformatar o projeto das casas.

A presente pesquisa contribui para a discussão sobre como estão ocorrendo as
políticas públicas nos territórios quilombolas, oferecendo material empírico e
recursos teóricos para o amadurecimento do tema. Sendo mais em elemento
de aproximação da comunidade acadêmica com as coletividades étnicas
brasileiras.

Seria interessante como continuidade a esta pesquisa o estudo etnográfico do
quilombo Laranjeira, e estudos sobre as demais comunidades do entorno
imediato deste quilombo. Esta continuidade fortaleceria a base de informações
sobre os quilombos da Bahia e seria útil ferramenta na formatação dos
programas de desenvolvimento da região do Baixo Sul.

Todo esforço no sentido de proceder estudos sobre as comunidades negras
brasileiras contribui para que o negro seja visto como parte constituinte do que
somos enquanto brasileiros e, para que a escravidão não seja vista como um
passado distante, mas como fato que produziu marcas que persistem sem
tratamento adequado em nossa formação social.
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ANEXOS A – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA PARA
SERVIDOR DO INCRA

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO– UFBA
MESTRANDA DELÂNIA AZEVEDO
Politicas Urbanas e seus Impactos na Territorialidade do Quilombo Laranjeira

LOCAL: INCRA BAHIA – SETOR QUILOMBOS
ENDEREÇO: Rua da Paz da Sussuarana, 640 - Sussuarana - Salvador - BA,
41213-000
DATA: 02/06/2014
HORA: 14:00h
ENTREVISTADO:
PROFISSÃO:
1. Quando iniciou o setor Quilombos no Incra - BA?
2. E você quando iniciou as atividades no setor quilombos do INCRA?
3. Quais as principais dificuldades para desenvolver um RTID de uma
comunidade quilombola?
4. Como se dá a priorização das comunidades a serem avaliadas?
5. Há estudos em andamento na região do Baixo Sul?
6. Quais são as maiores dificuldades enfrentadas para trabalhar a região
do baixo Sul?
7. Preciso fazer um mapa temático da comunidade e em Laranjeiras os
limites territoriais não estão muito claros, têm muitas propriedades,
plantações ao redor, qual seria a forma mais adequada de verificar
essas fronteiras?
8. Na comunidade em questão tem algumas intervenções da CAR. Existe
alguma comunicação entre o setor Quilombos do Incra e o Programa
Quilombos da CAR?
9. Na comunidade laranjeiras há vestígios de uma barragem em pedra que
remete a construções muito antigas, que os próprios moradores
comentam ... Como poderia caracterizar um local assim?
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ANEXOS B – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA PARA
MORADORES DO QUILOMBO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANIMO
DATA DA OBSERVAÇÃO: ___________

Politicas Urbanas e seus Impactos na Territorialidade do Quilombo Laranjeira
1- DADOS PESSOAIS DO ENTREVISTADO
Nome completo_______________________________________________________________
Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino
Idade: ____________________

Estado civil__________________________

Número de integrantes da família: ________________________________________________
Local de Residência:___________________________________________________________
Pessoas com quem divide a casa:___________________________________ _____________
Lugar de nascimento:___________________________________________________________

2- TRAJETÓRIA FAMILIAR







Desde que período o sr mora aqui em
laranjeira?_____________________________________
O que atraiu você ou sua família para cá?
_____________________________________________________________________
_______
Quantas pessoas na família moram em
Laranjeira______________________________
Tem parente em outra comunidade quilombola? ( ) Sim ( ) Não
Onde?_______________ Qual o grau de parentesco?
________________________________
Tem parentes morando em outros estados do Brasil ? Onde?
Tem parentes morando em outras cidades da Bahia ? Onde ? trabalhando em que?
Conhece alguém que saiu e nunca mais retornou?
Conhece alguém que saiu e retornou para Laranjeira?
O Sr(a) Já migrou para outra cidade? ( ) Sim ( ) Não
Onde? _________________________________________________________
Trabalhou em que?_______________________________________________
Quanto tempo passou?
Porque retornou?











3- AUTORRECONHECIMENTO

Participa das reuniões da associação?
Participou do processo de auto identificação de Laranjeira? Sim ( ) Não ( ) por que?
Em sua opinião, depois do processo de auto identificação de Laranjeira houve alguma
mudança na comunidade?
Como avalia essas mudanças ? ( ) positivas ( ) negativas, porque?
O sr acredita que um titulo de terra seria bom pra comunidade? Porque?
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O sr(a) já tem seu titulo de terra?

4- IDENTIDADE NEGRA/QUILOMBOLA








Sabe o que é quilombo? ( ) Sim ( ) Não
Fale o que você entende por quilombola.
Você é quilombola? ( ) Sim ( ) Não
Você é negro (a)? ( ) Sim ( ) Não
Já sofreu preconceito por ser quilombola? ( ) Sim ( ) Não
Já passou ou sabe de alguém que já sofreu algum tipo de preconceito por ser negro? (
) Sim ( ) Não. Fale como foi.
Gosta de ser negro/quilombola? ( ) Sim ( ) Não. Por quê?

5- RELAÇÕES DE TRABALHO COM A TERRA











Trabalha com a terra? ( ) Sim ( ) Não
Vende o que planta? ( ) Sim ( ) Não
Além dessa atividade tem outra fonte de renda? ( ) Sim ( ) Não. Qual?
Fale da sua relação com a terra? [o que planta, em que período inicia a preparação
para o plantio, quando colhe , tem ajuda da família)
Quando começou a trabalhar com a terra?
Seus pais ou avós lhe passaram algum ensinamento sobre plantio, colheita, poda e
armazenamento da produção? ( ) Sim ( ) Não. Quais?
De tudo que faz na terra o que mais gosta e o que menos gosta?
As terras que o sr(a) ocupa para plantar e morar vai ate onde? Dá pra ir caminhando
comigo até lá?
Tem os documentos de posse?

6- RELAÇÕES DE GENERO




O que você considera trabalho de mulher ou trabalho de homem?
Quando a mulher esta para ter o bebe como vocês fazem? Tem parteira ou rezadeira?
Quando alguém morre onde coloca o corpo? Tem velório em casa? Quem canta?

7- MEMÓRIA E CULTURA













O que você sabe sobre a história da comunidade Laranjeira?
Algum de seus parentes contava alguma história sobre o surgimento da
comunidade?___________________________________________________________
Porque o nome Laranjeira?
Os moradores daqui costumam se reunir? Onde?
Existem festividades em Laranjeira? Quais ?
Caso existam, fale um pouco sobre as festas da comunidade.
Na comunidade tem alguma dança, ritmo que marcou a história da comunidade? Qual?
Quem dançava? E depois da dança come e bebe o que?
Como era organizada a dança?
E as vestimentas?
Tem informações sobre a participação de seus familiares em revoltas/lutas de tempos
passados? Relate o que ouviu:
Tem alguma foto antiga?

8- RELIGIÃO
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Já ouviu falar de religião de matriz africana, a exemplo do Candomblé? ( ) Sim ( ) Não
O que sabe sobre
elas?_________________________________________________________
Algum parente que pratica a religião de matriz africana? ( ) Sim ( ) Não
Qual a sua opinião sobre essa religião?
Qual sua opinião sobre as igrejas evangélicas que tem na comunidade hoje?

9- A ÁGUA





Onde faz a coleta da água?
Quem faz a coleta da água?
Em qual período (manha, tarde, noite) faz a coleta da água?
Essa água usa em que?

10- A CASA





Roteiro de observação






Tem quanto tempo que morar aqui? Antes morava onde?
Quanto tempo demora pra ficar pronta uma casa como essa?
Como foi para o senhor conseguir se instalar nessa casa?
Quais as melhorias que teve que fazer para poder morar aqui? Em quanto tempo?
Quem foi que fez esses serviço?
O que o sr(a) acha bom desse tipo casa?
O que o sr(a) acha ruim desse tipo casa?
Além dessa o sr.(a) tem outra casa ? Onde fica?
O sr(a) me mostra sua casa?
















Onde é que faz a comida?
Onde é o banheiro?
Como guarda a comida. Tem geladeira?
Como é que faz pra tomar banho?
E os pertences do trabalho onde estão?
Como faz pra lavar roupa?
E a agua de beber fica onde?




Tem lugar para receber pessoas
Tem anexos externos

O sr gostaria de se mudar e ir morar numa casa dessas feita pela CAR? Por quê?
Quando um filho ou filha casa como é que faz pra ajudar eles a construir a casa?
De onde vem a terra e a madeira para fazer uma casa de taipa como essa?
Qual a melhor época para pegar esse material?
O que mais faz falta aqui em laranjeira?
O que mais você gosta aqui em Laranjeira?

