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[...] 

Acabamos de celebrar os 500 anos do descobrimento do Brasil.  
Os descobridores, ao chegar, não encontraram um jardim. Encontraram uma selva.  

Selva não é jardim. Selvas são cruéis e insensíveis, indiferentes ao sofrimento e à morte. 
Uma selva é uma parte da natureza ainda não tocada pela mão do homem.  

Aquela selva poderia ter sido transformada num jardim. Não foi.  
Os que sobre ela agiram não eram jardineiros. Eram lenhadores e madeireiros.  

E foi assim que a selva, que poderia ter se tornado jardim para a felicidade de todos, foi sendo 
transformada em desertos salpicados de luxuriantes jardins privados onde uns poucos encontram 

vida e prazer. 

Há descobrimentos de origens.  
Mais belos são os descobrimentos de destinos.  

Talvez, então, se os políticos por vocação se apossarem do jardim, poderemos começar a traçar um 
novo destino. 

 Então, ao invés de desertos e jardins privados, teremos um grande jardim para todos, obra de 
homens que tiveram o amor e a paciência de plantar árvores à cuja sombra nunca se assentariam. 

 

Rubem Alves 

 
 
 



 

RESUMO  
 

Esta pesquisa realiza uma leitura do histórico da política habitacional brasileira 

em âmbito rural, com foco na implementação do Programa Nacional de Habitação 

Rural (PNHR) na Bahia e a perspectiva de atendimento do programa às necessidades 

socioculturais das comunidades quilombolas. 

O estudo de caso apresenta o processo da implementação de 35 unidades 

habitacionais no Território Quilombola de Mocambo e Cachoeira e avalia a partir da 

etnicidade do grupo a adequação da habitação construída pelo programa aos seus 

modos de vida. O Território se localiza no município de Seabra, na Chapada 

Diamantina, Bahia, Brasil.  

A fim de compreender não apenas o processo de execução do 

empreendimento, mas a relação entre a etnicidade quilombola e a habitação, os dados 

do trabalho de campo buscaram apresentar a realidade apreendida do território a 

partir da vivência com os quilombolas, seus relatos e hábitos cotidianos.  

 A expressão da etnicidade das comunidades rurais apresenta uma relação 

umbilical com o território, de modo que a cultura do grupo está diretamente vinculada 

à instância da terra, sua localização geográfica, seus recursos naturais e atividades 

produtivas, cujos elementos da natureza registram a história e a ancestralidade da 

comunidade. Dessa forma, o tripé conceitual da pesquisa se apoia nos pilares da 

etnicidade, território e habitação. 

O trabalho de campo apresenta o território étnico e a organização social e 

política dessa comunidade, através de dados e relatos fornecidos pelos quilombolas 

e avalia as modificações tipológicas realizadas pelos mesmos nas casas construídas 

durante o programa.  

Por fim, se evidencia a necessidade de um olhar atento para a produção 

habitacional nas comunidades tradicionais, em especial as quilombolas, pontuando a 

necessidade da habitação em responder as características socioculturais específicas 

daquele grupo, de forma que a intervenção das políticas públicas no território 

tradicional atue como fator de contribuição para a reprodução e perpetuação de seus 

modos de vida. 

Diferentemente de uma tipologia habitacional padronizada e inadequada a sua 

cultura, a arquitetura apresenta o potencial e a viabilidade de processos participativos 

para responder adequadamente a diversidade dessas comunidades. 



 

Palavras-chave: Comunidade Quilombola, Quilombo, Território étnico, PNHR, 

Política habitacional, Habitação, Chapada Diamantina.  



 

ABSTRACT 
 

This research presents a historic reading of the Brazilian Housing Policy in a 

rural environment. It focus on the implementation of the Programa Nacional de 

Habitação Rural (PNHR) in Bahia through the perspective of attendance the 

sociocultural requirement of the quilombolas community. 

The case study presents the process of the implementation of 35 housing units 

in the Quilombola Territory Mocambo and Cachoeira, and assesses, based on the 

group’s ethnicity, the suitability of the housing built by the program for their lifestyles. 

The territory is located on Chapada Diamantina, Bahia, Brasil. 

In order to understand not only the project execution process, but the relation 

between ethnicity and quilombolas housing, the data from the fieldwork sought to 

present the realities encountered in the territory based on the experience with the 

quilombolas. 

The ties between the territory and ethnicity of rural quilombola communities is 

umbilical, so that the group's culture is directly linked to the land, its geographical 

location, its natural resources and productive activities, whose elements of nature 

record community history and ancestry. Therefore, the research is based on the pillars 

of ethnicity, territory and housing. 

The fieldwork presents the ethnic territory and the social and political 

organization of this community in the achievement and execution of the program and 

evaluates the results from the information and modifications made by the quilombolas 

to their houses. 

The research highlights the need for a close look at housing production in 

traditional communities, especially the quilombolas. It  

reinforces the need for housing to respond to the specific socio-cultural characteristics 

of that group, so that the intervention of public policies in the traditional territory can 

contribute to the reproduction and perpetuation of their ways of life. 

Unlike a standardized housing typology that is unsuitable for their culture, 

architecture presents the potential and viability of participatory processes to 

adequately respond to the diversity of these communities. 

 
 

Keywords: Quilombola Community, Quilombo, Ethnic Territory, PNHR, Housing 
Policy, Housing, Chapada Diamantina 
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APRESENTAÇÃO 
 

Esta pesquisa se inicia de forma abrangente buscando compreender a relação 

entre a questão quilombola, o Estado e as políticas públicas, com vistas à produção 

habitacional - de forma que - aborda temas delicados à nossa sociedade, como os 

quilombos e a formação multiétnica da sociedade brasileira, a questão fundiária na 

ocupação do território nacional e a implementação de políticas públicas pelo Estado. 

A inquietação provocada ao adentrar no universo quilombola, desvelou a 

profundidade da cicatriz colonial e os desdobramentos de suas raízes perversas e 

ainda presentes na atualidade, apresentando caminhos complexos e de difícil 

abordagem na temporalidade de um mestrado.  

Assim, as limitações da pesquisa se apresentaram junto com seus potenciais e 

desafios, assumindo a temática quilombola como uma questão que ainda necessita 

ser aprofundada e debatida na sociedade e no governo, assim como a afirmação de 

direitos sociais, principalmente do direito à moradia, que deve ser assumido pelo 

Estado. 

No campo da arquitetura e urbanismo são exíguos os estudos e as pesquisas 

sobre a questão habitacional voltada para comunidades tradicionais quilombolas, de 

forma que o presente trabalho assume uma contribuição relevante para a produção 

habitacional adequada às características socioculturais e étnicas dessas 

comunidades.  

A escolha por realizar um estudo de caso sobre a implementação do PNHR em 

um território quilombola permitiu analisar as modificações tipológicas realizadas pelos 

próprios quilombolas nas casas construídas pelo programa. Essas transformações 

apresentaram dados referentes às necessidades socioculturais daquela comunidade 

refletidas na adequação das habitações aos seus modos de vida. 

O interesse em pesquisar o tema da Habitação para Comunidades Quilombolas 

surge a partir da aproximação com a Comunidade Quilombola de Rio dos Macacos2, 

 
2 A Comunidade Quilombola de Rio dos Macacos está situada na região metropolitana de Salvador, 
em Simões Filho. A proposta inicial do mestrado seria continuar a pesquisa com a Comunidade. 
Inviabilizada diante do acirramento do conflito quanto à regularização de seu território com a Marinha, 
optou-se por trabalhar com o estudo de caso da implementação do PNHR na Chapada Diamantina, por 
oportuna ocasião de entrar em contato com os quilombolas da região, em trabalho desenvolvido com 
o Thaba e a comunidade de Vazante em 2017. 



28 
 

 

em 2014, durante a pós-graduação realizada na primeira turma de Especialização em 

Assistência Técnica, Habitação e Direito à Cidade (RAU+E)3. 

A perspectiva de atuação da RAU+E em equipes multidisciplinares, com o 

intuito de capacitar profissionais para prestar assistência técnica em arquitetura, 

urbanismo e áreas afins à população de baixa renda, proporcionou a experiência de 

atuação prática com o desenvolvimento de metodologias e projetos para essa 

comunidade, indicando a capacidade da arquitetura em sintetizar não apenas a 

dimensão espacial e material, mas também os aspectos subjetivos, culturais e 

imateriais, assim como as variáveis políticas e econômicas que essas comunidades 

apresentam no contexto socio político atual. 

Profissionalmente, após essa experiência, foram desenvolvidos diversos 

projetos arquitetônicos participativos e de assistência técnica em arquitetura junto ao 

escritório Atelier Plural4 para comunidades tradicionais e associações comunitárias. 

Dessa forma se estabeleceram diversas relações com agentes e atores que 

promovem a organização e o financiamento da produção do espaço, desde agentes 

públicos a movimentos sociais, organizações sem fins lucrativos e empresas privadas, 

o que contribuiu com o interesse em analisar cientificamente a produção habitacional 

para as comunidades tradicionais. 

A possibilidade de realizar o estudo de caso  se apresentou a partir da 

experiência de trabalho com a comunidade quilombola de Vazante, também localizada 

em Seabra, na Chapada Diamantina, no projeto de realocação dessa comunidade,  

promovida pelo convênio entre a Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento 

da Bahia (Cerb) e o Thaba. 5  

O convívio com os quilombolas de Vazante e o contato com a rede de 

quilombos existente na região se constituiu como elemento decisivo para viabilizar o 

estudo de caso da implementação do PNHR no Território Quilombola de Mocambo e 

 
3 Residência Profissional em Arquitetura Urbanismo e Engenharia (RAU+E), Programa de Pós-
Graduação da Faculdade de Arquitetura da UFBA. Proposta pioneira pautada na Lei n° 11.888, de 24 
de dezembro de 2008. 
4 O escritório de arquitetura e urbanismo Atelier Plural foi fundado em 2013 pela autora, juntamente 
com as arquitetas Lorena Saab, Joana Pinheiro e Marina Teixeira, com o objetivo de desenvolver 
projetos arquitetônicos e obras; adequados social e economicamente buscando exercer uma 
arquitetura acessível a todos os perfis de clientes. 
5 O Instituto Thaba é uma organização sem fins lucrativos que atuava junto ao extinto Centro de 
Pesquisa e Desenvolvimento do Estado da Bahia (Ceped) com transmissão de tecnologias e técnicas 
construtivas para habitação de interesse social, hoje vinculada ao núcleo de extensão da Universidade 
do Estado da Bahia (Uneb). 
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Cachoeira, território tido como referência no município de Seabra pela construção de 

unidades habitacionais pelo Estado. 6 

A rede de comunidades quilombolas reconhecidas e tituladas no município de 

Seabra é um dos elementos incorporados na pesquisa. Ainda que extrapole o recorte 

arquitetônico dessa pesquisa, o tema é abordado com a pertinência relativa ao 

objetivo da dissertação.  

As pessoas envolvidas em ações e projetos para Comunidades Quilombolas 

na região de Seabra, parte dessa rede, merecem destaque na efetivação da pesquisa. 

Dusce 7 , responsável pelo primeiro contato com a comunidade, foi uma figura 

essencial para que a comunidade permitisse o desenvolvimento da pesquisa em seu 

território, fato confirmado por Rozania 8 , liderança comunitária de Mocambo e 

Cachoeira quem afirma que “por ser Dusce”, eles confiariam e permitiriam a realização 

dessa pesquisa. Assim como Lauro Oliveira 9 , quilombola de Vazante quem 

mencionou o PNHR de Mocambo e Cachoeira como uma sugestão à pesquisa e 

apresentou Dusce. 

Foram realizados diversos trabalhos de campo, 05 visitas no total, de acordo 

com a metodologia detalhada na seção 1 da Introdução dessa pesquisa; sendo 

necessário ressaltar a aproximação gradativa entre a pesquisadora com a 

comunidade, o que proporcionou a criação de laços afetivos e relações amigáveis, 

graças a líder comunitária Rozania, quem no início dos trabalhos ofereceu estadia em 

sua casa, proporcionando uma maior interação entre os sujeitos, no convívio e 

compartilhamento de seus modos de fazer e viver.  

Tal imersão buscou compreender os costumes e as dinâmicas dessas pessoas 

não apenas a partir de entrevistas, mas também na vivência do dia a dia com a 

comunidade.  

 
6 Os quilombolas referenciam as casas construídas na comunidade como uma experiência que obteve 
êxito na obra ao ser iniciada e concluída integralmente, pois, em outros territórios, houve obras de 
outros programas que foram iniciadas e não concluídas, como Vão das Palmeiras. 
7 Duscinélia Maria dos Anjos (Dusce) é pedagoga e trabalha na rede de escolas municipais de Seabra. 
Trabalha ainda como colaboradora das comunidades rurais e quilombolas da região de Seabra, 
Boninal, Morro do Chapéu na elaboração de diversos projetos sociais, foi a responsável pelo Trabalho  
Social do PNHR. 
8 Rozania Jesus de Oliveira é liderança quilombola da Comunidade de Mocambo e Cachoeira. 
Trabalha como agente comunitária de saúde e agricultora familiar. Durante a execução do PNHR 
ocupava o cargo de presidente da Associação Comunitária onde atualmente é tesoureira. 
9 Lauro Roberto Ferreira Oliveira, além de uma das lideranças comunitárias da Comunidade 
Quilombola de Vazante, é professor de História e, atualmente, vereador em Seabra. Participou da 
organização comunitária e elaboração do Projeto Social para o empreendimento do PNHR junto com 
Dusce. Concedeu a entrevista no dia 04 de julho de 2018. 
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Sendo assim foi adotado na dissertação o uso de pronomes informais de 

tratamento como “Seu” e “Dona” com o intuito de manter o tratamento usual no 

território em questão. Com a permissão dos entrevistados, foram também inseridos 

trechos das entrevistas 10  como elemento integrante da pesquisa, a considerar 

fundamental a opinião dos moradores sobre suas casas e dos técnicos envolvidos. 

Compreende-se que é impossível esgotar um tema cujas potencialidades e 

limitações são inúmeras, e se admite na pesquisa, a partir da perspectiva desta 

arquiteta-pesquisadora, a reflexão sobre o potencial de síntese da arquitetura, como 

um instrumento para a melhoria na qualidade de vida dos nossos povos tradicionais 

quilombolas trazendo visibilidade para as comunidades quilombolas no contexto 

acadêmico da produção de arquitetura e na perspectiva do Estado em atender as 

demandas especificas desse segmento da população. 

 

 

 

 

 

  

 
10 Para facilitar a leitura, como recurso de indicação da informação verbal, as falas transcritas estão 
indicadas com o texto em itálico. 
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1   INTRODUÇÃO 
 

Esta dissertação apresenta a reflexão sobre as políticas habitacionais do 

Estado brasileiro na perspectiva de atendimento às comunidades tradicionais, 11 

através do estudo de caso da implementação do Programa Nacional de Habitação 

Rural (PNHR) no Território Quilombola de Mocambo e Cachoeira. 

As comunidades quilombolas no Brasil historicamente representam 

organizações sociais e territórios que apresentaram conflitos com a estrutura do 

Estado, devido à formação socioespacial escravista do território nacional. Apenas a 

partir da Constituição Federal de 1988 (CF88) é que o Estado reconhece essa 

população como detentora de direitos, no artigo 68 dos Atos das Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT),12 bem como a necessidade de preservação da 

matriz multiétnica nacional, nos artigos 215 e 216. 

A partir da definição de “remanescentes de quilombo”, os sujeitos políticos 

diferenciados pelo termo “quilombola” iniciam uma ampla tomada de conhecimento 

dos direitos, finalmente, instituídos pelo Estado.  Segundo Arruti (2003), esses direitos 

inauguram uma categoria política e sociológica, apropriada pelo Movimento Negro na 

afirmação dos direitos anteriormente negados a essa população. Assim, o conceito de 

quilombo contemporâneo propõe que se reconheça a dimensão atual dos quilombos, 

sua territorialidade e a identidade coletiva definida pela “referência histórica comum, 

construída a partir de vivências e valores partilhados” (ARRUTI 2003 p. 22 APUD ABA, 

1994). 

A questão da moradia só figura como relevante para o Estado brasileiro quando 

se coloca como uma questão social urgente, no contexto de aumento demográfico 

nas cidades do século XX, nas quais as políticas habitacionais estão ligadas ao 

contexto urbano das cidades. A partir da constituição cidadã, a CF88, diversos sujeitos 

políticos passaram a ter asseguradas as condições jurídicas para iniciar o processo 

de reconhecimento dos seus direitos como cidadãos – o direito a ter direitos.  

 
11  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). 
12 O artigo 68 dos ADCT da Constituição Federal de 1988 define: “Aos remanescentes das 
comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, 
devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”.(BRASIL, 1988, p.143). 
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Nesse contexto, merece destaque a ascensão da atuação dos movimentos 

sociais, como o Movimento Negro, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) 

e os diversos movimentos pela reforma urbana e moradia nas cidades. A partir desse 

momento, o Estado brasileiro avança no desenvolvimento legislativo de políticas 

afirmativas13 que visam a reparação de grande parte dessa população por muito 

tempo invisibilizada. 

Considera-se que o conceito de habitar é uma construção social e cultural a 

partir dos costumes que determinada sociedade adquire, na qual a habitação assume 

diversas formas tipológicas, objetivos, finalidades específicas e arranjos no território. 

O direito à moradia, por sua vez, é politicamente construído ao longo dos tempos 

tendo em vista a mediação do Estado,14 no suprimento dessa necessidade básica 

como uma resposta efetiva às necessidades dos cidadãos. 

As políticas públicas voltadas para a habitação rural são formuladas após as 

políticas habitacionais destinadas às cidades.  De acordo com Germani e Moreira 

(2016), a construção e as melhorias habitacionais no campo não eram destinadas a 

esse público específico, tendo ações realizadas de forma desconexa e descontínua, 

especialmente pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), 

Fundação Nacional de Saúde (Funasa), Companhia de Desenvolvimento e Ação 

Regional (CAR), Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) e 

prefeituras dos municípios. Apenas a partir da implementação do PNHR,15 em 2009, 

vem sendo observada a produção habitacional voltada especificamente para as 

comunidades rurais. 

O Estado define os beneficiários desse programa como “agricultores familiares 

e trabalhadores rurais”, incluindo nessa categoria as comunidades tradicionais, 

pescadoras, indígenas, quilombolas, assentados da Reforma Agrária etc. Contudo, é 

importante destacar que, ao tratar de comunidades tradicionais, especialmente 

 
13 O Estatuto da Igualdade Racial define que “os programas de ação afirmativa constituir-se-ão em 
políticas públicas destinadas a reparar as distorções e desigualdades sociais e demais práticas 
discriminatórias adotadas, nas esferas pública e privada, durante o processo de formação social do 
País.” (BRASIL, 2010, p. 1). 
14 A moradia é prevista no artigo 6 da CF88 como um direito social, a ser assegurado pelo Estado 
democrático. 
15 A partir de 2009, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o governo lança o 
Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) com dois eixos de atuação: o Programa Nacional de 
Habitação Urbana (PNHU) e o PNHR. A partir desse programa, a população e as comunidades rurais 
têm pela primeira vez um programa habitacional voltado a esse público específico. 
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comunidades quilombolas, a etnicidade 16 e a relação com o território devem ser 

priorizadas17. 

O direito à moradia está ligado diretamente à garantia do direito à terra e à 

função social da propriedade, sendo a questão fundiária um aspecto considerado 

fundamental para a compreensão da complexidade das comunidades rurais e 

quilombolas na relação entre o território nacional e o território étnico18. A luta pela 

garantia de seus territórios é a base da questão quilombola, tendo na regularização 

fundiária 19  a perspectiva do direito à terra, base fundamental para essas 

comunidades, conforme definido pelo geógrafo Rafael Sanzio Anjos : 

 
A terra constitui a base geográfica fundamental da manutenção da 
comunidade e coletividade. Nesse sentido a territorialidade se 
apresenta como um esforço coletivo do grupo social para firmar a sua 
ocupação, manter seu ambiente e definir o território [...]. Esse tipo de 
estrutura espacial possui historicamente conflitos com o sistema 
dominante, exigindo dessas estruturas a organização de uma 
instituição de autoafirmação política, social, econômica e territorial. 
(ANJOS, 2006, p.16).  
 

Compreende-se, portanto, que as comunidades tradicionais historicamente 

lutam pelo direito a “ter e permanecer” em seus territórios, base fundamental para a 

reprodução dos seus modos de vida. O território étnico é, desse modo, dotado de  

valores materiais e imateriais específicos de cada comunidade; além de  possuir, na 

instância da terra, elementos simbólicos e ancestrais que definem a sua cultura, seus 

costumes e seus valores, tendo na instância da casa, na habitação, a síntese da 

relação entre o grupo humano e o território que ocupa. 

Diante desse quadro, a pesquisa busca refletir sobre a perspectiva da 

arquitetura como elemento de consolidação e afirmação dessas comunidades no 

território, base da reprodução e perpetuação de seus modos de vida, tendo como 

 
16 Etnicidade pode ser definida brevemente, pelo conjunto de características comuns a um grupo social 
que o diferencia de outros grupos, sendo características ligadas à sua identidade: a cultura, língua, 
hábitos, religião e organização social. Ao longo do texto será elaborada a definição do conceito adotado. 
17 Ao definir comunidades tradicionais, assume-se o conceito de grupos étnicos proposto por Barth 
(1997) a partir da sua auto identificação e o direito a manutenção e reprodução dos seus modos de 
vida, nos quais as comunidades quilombolas possuem uma ancestralidade africana vinculada ao 
processo escravista da colonização do país. 
18 Como Território Nacional compreende-se os limites geográficos definidos pelo Estado Nação 
(SOUZA,1995) e o Território Étnico como um espaço com valores culturais, sociais e políticos 
diferenciados do hegemônico, melhor abordado na seção 3.  
19 O Decreto nº 4.887/2003, junto à Instrução normativa nº 54/2003, regulamenta e define 
procedimentos para a identificação e regularização das terras quilombolas, com base no artigo 68 da 
ADCT da CF88. 
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questão norteadora desse trabalho a seguinte proposição:  Na perspectiva de 
criação de uma política habitacional específica para comunidades rurais, o 
PNHR atende às necessidades socioculturais dos grupos étnicos quilombolas?  

Para responder essa questão apresentamos o estudo de caso da 

implementação do PNHR no Território Quilombola de Mocambo e Cachoeira, 

composto por duas comunidades quilombolas: Mocambo da Cachoeira e Cachoeira 

da Várzea.20  

A escolha deste estudo de caso é significativa por se tratar de um projeto 

pleiteado, conquistado e construído por comunidades quilombolas organizadas para 

comunidades quilombolas organizadas. 21  A entidade organizadora 22  responsável 

pela execução do PNHR é a Associação Comunitária Quilombola Rural do Baixão 

Velho (ACQRBV), responsável por executar as casas no Território Quilombola de 

Mocambo e Cachoeira. 

O objeto do estudo de caso se delineou a partir da já citada experiência de 

trabalho com a comunidade quilombola de Vazante, contudo, foi definido a partir do 

contato com o Governo do Estado, através da Sedur 23  para verificação dos 

empreendimentos do PNHR implantados na Bahia, cujo critério para a seleção da 

comunidade foi a conclusão efetiva das obras, para então, efetivar a aproximação com 

a comunidade e investigação sobre as hipóteses levantadas. 

Diante da já referida precedência do “urbano” nesse tema, compreende-se que 

estudos dessa natureza dentro das faculdades de Arquitetura são relevantes, pois 

contribuem na inclusão desse segmento populacional nos debates quanto à produção 

arquitetônica de qualidade, ou seja, adequadas ao atendimento das suas demandas 

específicas.  

 
20 O Território Quilombola de Mocambo e Cachoeira, conforme o título de propriedade da terra, é 
composto por duas comunidades vizinhas organizadas em uma única associação. Nesta dissertação, 
convencionalmente, será utilizado o nome do território para se referir a ambas comunidades, como 
Comunidade de Mocambo e Cachoeira. 
21 A rede de comunidades quilombolas existentes em Seabra é um dos elementos incorporados nas 
“descobertas” da pesquisa, considerado relevante, sobretudo no aspecto organizacional dessas 
comunidades na discussão sobre a questão fundiária e a articulação política dos grupos, nessa região. 
22 Entidade responsável pela captação e gestão do recurso oriundo do PNHR para a execução das 
habitações. 
23 Destaca-se o apoio de Rafael Cordeiro, arquiteto urbanista na Superintendência de Habitação da 
 Sedur. Trabalha com assistência técnica e monitoramento da política de Habitação de Interesse Social 
 Rural, Planejamento habitacional e Comunidades Tradicionais desde abril de 2013. Figura essencial 
para o desenvolvimento desta pesquisa. 
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A pesquisa incorpora conceitos de outras áreas de conhecimento como a 

antropologia e a geografia, como forma de compreender a significativa complexidade 

de intervenção nos territórios tradicionais expandindo a discussão e contribuindo com 

a reflexão para diversos debates que envolvem o tema, mas tem como foco responder 

aos objetivos da dissertação e discutir os reflexos da mesma na arquitetura e na forma 

que a habitação adquire. 

Logo, a presente pesquisa tem como objetivo geral investigar se as casas 

construídas pelo PNHR atendem às necessidades socioculturais vinculadas à 

etnicidade da comunidade quilombola do território de Mocambo e Cachoeira, a partir 

da análise das modificações e apropriações feitas nas casas por cada família 

quilombola. 

A partir desse objetivo geral, diversos objetivos específicos são definidos, tais 

como: 

a. investigar a estrutura do PNHR, seus órgãos e agentes, normativas e 

operacionalização a partir do estudo de caso; 

b. identificar os elementos da etnicidade da comunidade quilombola em 

questão, relacionados com o território, cultura e a habitação; 

c. identificar se o projeto arquitetônico construído contribui para a reprodução 

dos modos de vida daquela comunidade e o fortalecimento de sua 

etnicidade;  

d. refletir sobre o PNHR a partir dos resultados encontrados, avaliando a 

relação entre a normativa do programa e o atendimento ao público-alvo 

estudado (comunidades rurais quilombolas), tendo como referência as 

modificações realizadas nas casas pelos moradores; 

e. propor recomendações, a partir dos resultados, que possam contribuir com 

melhoria da estrutura existente do PNHR, de forma a atender as 

comunidades tradicionais e incluir variáveis étnicas na sua normativa. 

f. Refletir sobre a produção de uma arquitetura adequada às características 

socioculturais e étnicas das comunidades tradicionais quilombolas; 

 
Este trabalho se define como uma pesquisa social aplicada na linha de 

pesquisa de processos urbanos contemporâneos no campo da arquitetura, no qual foi 

definida a perspectiva da observação participante, tendo os participantes da 
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comunidade como sujeitos de direitos e ativos no processo de desenvolvimento da 

pesquisa junto com o pesquisador.   

O desenvolvimento e aprofundamento das etapas da pesquisa, a partir da 

interação entre os sujeitos, transformam e influenciam nos objetivos e orientam os 

resultados a partir dos acontecimentos do processo, conforme citado na 

apresentação. Graças a Rozania e a Comunidade de Mocambo e Cachoeira foi 

possível realizar uma imersão durante os trabalhos de campo, com a permanência 

por períodos prolongados24 na casa dos quilombolas, buscando compreender não 

apenas tecnicamente, mas também de forma mais sensível o território e a etnicidade 

dessa comunidade. 

A convivência com os quilombolas e os elementos incorporados ao conteúdo 

da dissertação, demonstram a dinâmica dessa metodologia, com o uso de recortes de 

falas e imagens do território que ilustram o texto. 

A metodologia pode ser vista como um modo de conceber e organizar a 

pesquisa, estruturando um roteiro para o seu desenvolvimento, sem, contudo, 

engessá-la. Dessa forma, foram definidos os procedimentos de consulta ao referencial 

teórico, levantamento de dados e pesquisa de campo, utilizando como instrumentos: 

entrevistas semiestruturadas, 25  mapeamento com GPS dos pontos do território, 

registro fotográfico, croquis, escuta sensível, observação participante e diário de 

campo.  

Destacamos o uso da cartografia étnica26 como ferramenta da geografia para 

o reconhecimento e levantamento dos dados de campo, instrumento que demonstra 

efetividade em apresentar não apenas os elementos físicos do território, mas as 

dinâmicas da sua ocupação e principais elementos ancestrais e históricos.  

 
24  Foram realizadas 05 visitas de campo. As visitas tiveram durações variadas em função do objetivo 
do trabalho de campo e da disponibilidade da comunidade. A média dos períodos de duração das 
visitas foram de 03 a 08 dias. Nos apêndices do trabalho encontram-se a Planilha de Visitas e Trabalhos 
de Campo com as datas e tema de cada visita de trabalho e breve descrição das atividades realizadas. 
25 Nos apêndices do trabalho, encontram-se: a planilha com todas as entrevistas realizadas com as 
datas, e os modelos de entrevistas semiestruturadas para cada tipo de entrevistado: órgãos públicos, 
agentes do PNHR, lideranças comunitárias da região, lideranças da comunidade e beneficiários das 
casas. 
26 Durante o trabalho realizado com a Comunidade de Rio dos Macacos, na RAU+E, foi desenvolvida 
uma metodologia de mapeamento a partir das diretrizes étnicas que a própria comunidade indicou 
como os pontos relevantes a serem mapeados. Essa metodologia foi incorporada à prática 
arquitetônica como instrumento de aproximação com o território e reconhecimento dos principais 
elementos que o constituem, materiais e imateriais. Dessa forma a cartografia étnica apresenta os 
resultados desse levantamento. Contudo não adquire a profundidade necessária a geografia, sendo 
um instrumento de contribuição a leitura territorial dessa comunidade para a pesquisa. 
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As etapas da pesquisa são ilustradas na Figura 1 e apresentam sua 

organização de forma esquemática, tendo em vista a não linearidade do processo e a 

já citada relação dinâmica com os participantes, não apenas da comunidade, mas 

também os interlocutores das políticas públicas do Estado e pesquisadores da área 

que contribuíram no processo. 

 
Figura 1: Fluxograma das etapas da pesquisa 

 
Fonte: elaborada pela autora, 2019. 
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A complexidade do tema – comunidades quilombolas e políticas habitacionais no 

Brasil – incide em uma infinidade de questionamentos e desdobramentos sendo 

definidos os limites da pesquisa a partir do tripé conceitual Etnicidade, Território e 

Habitação, organizados de forma a responder ao objetivo principal. Dessa forma, após 

o trabalho de campo, foram realizadas as sistematizações dos dados documentais 

levantados e os de campo nos três eixos que compõem o tripé da pesquisa. 
Figura 2:  Síntese do Tripé Conceitual 

A estrutura do tripé acontece em 

uma relação circular e interdependente, 

de forma que, para abordar a 

implementação da política habitacional 

promovida pelo PNHR no território 

quilombola, foi preciso partir da 

identificação desses sujeitos, das 

características que os identificam como 

quilombolas e os respectivos vínculos  

com o território onde se implementaram as habitações. Após essas sistematizações, 

realizou-se a análise das modificações nas casas, junto aos referenciais teóricos, 

apresentando os resultados da pesquisa, organizados nessa dissertação.  

A apresentação contextualiza a pesquisa, os diversos atores e a rede que a 

tornou possível, as suas motivações e a relevância do tema no campo da arquitetura. 

A seção  1 “Introdução” apresenta o tema principal da dissertação, seus 

objetivos, justificativa, metodologia e estratégias de elaboração, também enuncia o 

referencial teórico e base conceitual. 

Na seção  2 “Quilombos e Políticas Públicas: o caminho dos direitos até o 

PNHR”, são apresentados  a definição e a ressemantização do termo “quilombo” e a 

relação com a categoria política dos remanescentes de quilombos criada na CF88. 

Rememora-se, assim, parte do histórico de políticas afirmativas que demarcam a 

relação da trajetória negra quilombola e sua luta com o Estado para reconhecimento 

de seus direitos de reparação ao passado de opressão sofrido pelos negros na 

escravidão. Apresenta-se também as políticas quilombolas e de regularização 

fundiária dos seus territórios. A seção ainda apresenta o histórico das políticas 

habitacionais urbanas até a conquista e apresentação da estrutura do PNHR, voltado 
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a comunidades rurais. Encerra-se com a síntese das conquistas quilombolas e a 

necessidade de uma abordagem étnica na habitação. 

Na seção 3, “O reconhecimento do Território Quilombola”, são feitas a 

aproximação e caracterização do território, apresentando os referenciais teóricos 

adotados de geógrafos brasileiros. Parte-se da escala do estado da Bahia, ao citar o 

processo histórico de ocupação e luta pela terra na região, assim como a identificação 

das comunidades quilombolas no estado, com destaque para o território de identidade 

da Chapada Diamantina. Apresentam-se ainda as comunidades quilombolas que 

formam a rede no município de Seabra e na região, o processo organizativo dessas 

comunidades quilombolas e a apresentação de dados do processo de regularização 

fundiária do território de Mocambo e Cachoeira, que explicitam a complexidade da 

questão quilombola e o peso histórico desse tema. Por fim, discorre-se sobre os dados 

de campo e caracterização do Território Étnico Quilombola de Mocambo e Cachoeira 

apresentando os mapas e a cartografia realizada.  

Na seção 4 , “Implementação do PNHR no Território de Mocambo e Cachoeira”, 

expõe-se a conceituação da habitação rural e os aspectos étnicos que caracterizam a 

habitação, com referências da territorialidade da comunidade em questão. Em 

seguida, detalha-se a implementação do PNHR no território de Mocambo e Cachoeira; 

a forma como a comunidade conseguiu captar e gerir o recurso para a execução das 

unidades habitacionais. E, por fim, apresentam-se os dados coletados em campo com 

relação à apropriação, reforma e modificação que cada morador fez em sua casa a 

partir das suas necessidades cotidianas. A síntese dessa seção expõe as 

incongruências encontradas no programa a partir das modificações feitas pelos 

quilombolas. 

As considerações finais, seção 5, apresentam as reflexões desta pesquisa e os 

resultados encontrados, visando contribuir para as questões propostas nesse 

trabalho. Fazem-se sugestões para refletir sobre a inserção da habitação no território 

quilombola e na perspectiva de ajustes no programa para um atendimento efetivo das 

características socioculturais dessas comunidades; de forma que a arquitetura 

verdadeiramente possa desempenhar o papel de contribuir na afirmação e 

perpetuação dos modos de vida tradicionais. 
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2 QUILOMBOS E POLÍTICAS PÚBLICAS: O CAMINHO DOS 
         DIREITOS ATÉ O PNHR 
 
2.1 DO QUILOMBO HISTÓRICO AO QUILOMBO CONTEMPORÂNEO 

 
A colonização do território brasileiro27 se inicia a partir da exploração dos seus 

recursos naturais com mão de obra compulsória, escravizando os indígenas 

originários das terras do Brasil e, em seguida, os africanos traficados para a 

implementação do sistema econômico de plantation.28 

A escolha desse sistema visava firmar a relação rentável entre colônia e 

metrópole, inserindo-a no mercado internacional.  Para efetivar essa forma de 

ocupação e exploração, a Coroa Portuguesa estabeleceu o sistema de sesmarias,29 

já reconhecido e efetivo em suas outras colônias. Esse sistema e seus 

desdobramentos possuem impactos de grande repercussão fundiária até a atualidade. 

Naquele momento, a ocupação de toda a América aconteceu a partir de formas 

variadas de exploração de recursos naturais e efetivação da relação de cada 

metrópole com suas colônias. De acordo com as observações do geógrafo baiano 

Diosmar Santana Filho (2018) em A geopolítica do Estado e o território quilombola no 

século XXI., de modo geral, todas as formas de exploração foram marcadas pelo 

processo de extermínio dos povos originários e escravismo dos povos africanos.  

O período colonial é marcado por diversas tensões e conflitos advindos do 

processo colonizador português; a primeira definição jurídica de quilombo foi em 1740, 

a partir de uma consulta feita pelo rei de Portugal ao Conselho Ultramarino, que o 

definiu  como “[...] toda habitação de negros fugidos, que passem de cinco, em parte 

despovoada, ainda que não tenham ranchos levantados e nem se achem pilões nele.” 

(CONSELHO ULTRAMARINO, 1740 apud ALMEIDA, p. 59). 

De acordo com Reis e Gomes (2012b, p.9), “onde houve escravidão, houve 

resistência” e, sendo assim, todo o período de formação do Estado brasileiro até a 

República foi marcado por intensas insurgências negras e também indígenas. As 

 
27 Define-se “território brasileiro” como a delimitação geográfica dos limites espaciais da Colônia 
Portuguesa na América do Sul, que posteriormente se transformaria no Estado brasileiro. Adiante da 
pesquisa, detalharemos outros conceitos de território adotados. 
28Plantation era o sistema com grandes propriedades rurais, monocultura extensiva de produtos 
agrícolas voltados para exportação com o uso da mão de obra escrava (SANTANA FILHO, 2018). 
29 Sesmaria era um lote de terras distribuído a um beneficiário, em nome do rei de Portugal, com o 
objetivo de cultivar a terra (GERMANI, 2006). 
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pessoas sujeitadas ao processo compulsório de escravidão desenvolveram diversas 

estratégias de sobrevivência, em busca de autonomia e liberdade, muitas vezes 

fugindo, rebelando-se ou organizando-se em quilombos. Construíram, dessa forma, 

uma infinidade de “histórias de liberdade”, que ainda hoje desafiam pesquisadores e 

estudiosos da área, diante da diversidade de conformações dos quilombos por todo o 

território brasileiro e da repressão contra essas estruturas. 

Há registros de formação de quilombos e ajuntamento de negros desde o 

princípio da colonização. Os mocambos e quilombos,30 que “[...] povoaram pesadelos 

de senhores e funcionários coloniais, além de conseguirem fustigar, com insistência 

desconcertante, o regime escravista” (GOMES, 2015, p. 15), foram relatados por 

diversos estudiosos como o maior receio da Coroa Portuguesa. Essa afirmação pode 

ser comprovada no trecho do Alvará de 1741 (apud ALMEIDA, p. 59),31 abaixo: 

 
Eu El-Rei faço saber aos que este alvará virem que sendo-me 
presentes os insultos, que no Brasil cometem os escravos fugidos, a 
que vulgarmente chamam calhambolas, passando a fazer o excesso 
de se juntarem em quilombos, e sendo preciso acudir com remédios 
que evitem esta desordem: hei por bem que a todos os negros que 
forem achados em quilombos, estando neles voluntariamente, se lhes 
ponha com fogo uma marca em uma espádua com a letra – F [...], tudo 
por simples mandado do juiz de fora, ou ordinário da terra ou do 
ouvidor da comarca, sem processo algum e só pela notoriedade do 
fato, logo que do quilombo for trazido, antes de entrar para a cadeia. 
(ibid. p. 60).  
 

Os quilombos representavam a única alternativa encontrada pelos negros 

escravizados para viver em liberdade “com histórias de luta e liberdade dos povos 

africanos, cheias de avanços e recuos, marcadas por conflitos e compromissos, onde 

a liberdade não era uma condição fixa, mas um alvo em constante movimento.” 

(GOMES, 2012, p. 25).  

Nesse aspecto, é importante frisar que o Brasil é considerado a colônia que 

efetivou o tráfico de escravizados em maior escala no mundo. No período oficial, entre 

 
30 De acordo com Gomes (2015), o termo “mocambo”, assim como “quilombo”, adveio da África e 
significava “pau de fieira”, um tipo de estrutura de madeira para erguer casas. Na América portuguesa, 
no período colonial, o termo passou a ter o mesmo significado que quilombo. “Quilombo” é uma palavra 
de origem africana utilizada para representar acampamentos improvisados, também associada aos 
guerreiros nômades africanos, os imbangalas, e sua cultura. Segundo o autor: “A palavra seria utilizada 
para caracterizar tanto as estratégias militares – acampamentos – na África pré-colonial como aquelas 
da resistência à escravidão na América Portuguesa.” (GOMES, 2015, p. 10). 
31 Alvará de 3 de março de 1741, reproduzido por Joaquim Felício dos Santos nas suas Memórias do 
Distrito Diamantino, Almeida, 2011. 
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1535 e 1850, de 11 milhões de pessoas escravizadas nas Américas, 4 milhões 

chegaram aos portos brasileiros, ou seja, aproximadamente 40%. Santana Filho 

(2018, p. 67), citando Williams (2012, p. 34), contextualiza que, na América, a 

identificação da escravidão com o negro foi tratada de forma estreita, dando feição 

racial a um fenômeno econômico, pois, “a escravidão não nasceu do racismo, pelo 

contrário, o racismo foi consequência da escravidão. O trabalho forçado no Novo 

mundo foi vermelho, branco, preto e amarelo; católico, protestante e pagão”.  

A questão racial se apresenta com ênfase no período de transição entre o Brasil 

Império e a República. No século XIX, durante o processo de urbanização e a política 

do branqueamento 32  promovidos ainda no Império, foram  importados valores 

estéticos e culturais europeus, tanto no aspecto físico do “embelezamento” das 

cidades coloniais, quanto no aspecto social da moral e bons costumes– tendo como 

referência cidades e valores franceses, como a Paris de Haussmann.33 

Entre os diversos valores importados, além da convencionada noção de 

civilizado e incivilizado (MELLO, 2007), que hierarquizava os povos colonizados, 

foram sustentadas noções ideológicas  baseadas de um evolucionismo oriundo das 

teorias de Charles Darwin, conhecido como  darwinismo social; além de outras 

correntes do  determinismo racial e biológico de cunho igualmente eugênicos  como o 

poligenismo, o monogenismo, dentre outros. Desse modo, discursos  científicos foram 

apresentados para justificar a hierarquização das raças, de forma que o grande 

contingente populacional negro brasileiro fosse relegado  à categoria de população 

livre e  marcada pelo “estigma da cor” (SCHWARCZ, 1993).  

No cenário de resistência negra,34 essas teorias racialistas derivadas do racismo 

cientifico da época eram apresentadas como justificativas às constantes e insistentes 

investidas do Império para deter as insurgências daquela forma de organização 

popular; ao  alimentar , no cenário nacional, um ideário de inferioridade dos negros e 

negras tidos como “incapazes, degenerados, criminosos”. Essa perspectiva foi 

 
32 Preto no Branco: Raça e nacionalidade no pensamento brasileiro. Thomas Skidmore (2012). 
33 A Paris de Haussmann é uma referência mundial do período de industrialização européia como 
símbolo da modernização das cidades devido a intervenções drásticas de reformulação do tecido 
medieval, dando origem a largas avenidas e os boulevards de Paris. Essa referência no Brasil inspirou 
intervenções nas grandes cidades, como Salvador e Rio de Janeiro, tanto na arquitetura quanto na 
cultura de novos hábitos “burgueses”.  
34É importante destacar que, nesse período, séc.XIX, o movimento abolicionista era marcante. Diante 
da proibição do tráfico de escravos pela Inglaterra, sendo o Brasil um país cuja economia se baseava 
na mão de obra escrava, se fazia necessário o controle social daquela população, que representava 
uma ameaça ao poder instalado, especialmente com a independência negra do Haiti em 1791. 
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ratificada pela historiografia oficial, uma vez que tendeu a que minimizar, por exemplo, 

a importância do Quilombo dos Palmares, que apresentou durante sua existência uma 

resistência de quase um século.  

O mito da democracia racial,35 gestado na década de 1930, encobriu o passado 

violento da colonização brasileira. Pois, quando a questão das “três raças”36ganhou 

conotação positiva através do conceito da miscigenação, contribuiu para formulação 

de uma ideologia fundamentada na construção de uma   identidade nacional 

miscigenada, em que a escravidão aparecia como um processo de trabalho 

compulsório realizado de forma pacífica.  

Gomes (2015, p. 20) relembra que, após a abolição da escravidão, os quilombos 

deixaram de aparecer nos jornais e na documentação policial por não haver mais 

escravos, tampouco fugitivos, “contudo, eles não desapareceram, pelo contrário, eles 

continuaram a se reproduzir”. 

 
Não é difícil de imaginar como essas comunidades recriaram suas 
dimensões de suposta invisibilidade através de linguagens e culturas 
próprias, com festas que iam do jongo às congadas e outras 
manifestações de uma cultura rural de base étnica e familiar. O 
invisível passaria a ser isolado e depois estigmatizadoPopulações 
negras rurais – isoladas por falta de comunicação, transporte, 
educação, saúde e políticas públicas e outras formas de cidadania – 
foram estigmatizadas, a ponto de seus moradores recusarem a 
denominação de quilombolas ou ex-escravos.Porém nunca deixaram 
de existir lutas seculares no mundo agrário, parte das quais para 
defender territórios, costumes seculares e parentesco na organização 
social. (GOMES, 2015, p. 123). 
 

O conceito colonialista da palavra “quilombo” remete a um grupo de negros 

fugidos da escravidão e isolados no “meio do mato”; noção esta que permanece no 

imaginário popular. Esse tema é elaborado por diversos estudiosos em distintas  áreas 

do conhecimento, sendo identificadas três principais vertentes conceituais (REIS; 

GOMES, 2012b) no processo de ressemantização do termo “quilombo”. 

A primeira vertente é a do quilombo tradicional, histórico, com uma abordagem 

teórica culturalista, africanista37 e restaurativa, tendo como referências reconhecidas, 

 
35Atribuído à obra Casa grande e senzala, de Gilberto Freyre, ao retratar uma escravidão benevolente. 
36 A questão da raça e do racismo não será tratada neste trabalho com profundidade, pois merecem 
ampla e profunda discussão. Ainda assim, precisa ser mencionada por constituir um tema basilar na 
contextualização da sociedade brasileira. A pesquisa, por conseguinte, adotará a perspectiva da 
caracterização étnica das comunidades quilombolas. 
37 A abordagem africanista elabora o quilombo como uma tentativa de recriação do mundo africano no 
Brasil. 
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entre diversos autores, o escritor e etnólogo Roger Bastide, o sociólogo Edson 

Carneiro e o médico legista Nina Rodrigues. Em que se pesem as   abordagens 

distintas, tais teóricos investigam de modo geral “o mundo africano em nós”, 

identificando os quilombos a partir das referências do passado africano, como 

estruturas de resistência e reprodução cultural. 

Essa noção dos quilombos como mundos isolados e afastados da sociedade, 

estruturas do passado, criou uma visão culturalista no Estado, cuja atenção inicial se 

voltou à arqueologia e à preservação do patrimônio. Arruti (2003) contextualiza essa 

visão do Estado a partir da primeira instituição criada para preservação do patrimônio 

de matriz africana, a Fundação Pró-Memória,38 que posteriormente se desdobrou na 

Fundação Cultural Palmares. 39 Para Gomes (2015), essa visão culturalista, que 

ganhou força nos anos de 1930 a 1950, seria uma versão romantizada da recriação e 

idealização da África, homogênea, no Brasil (GOMES, 2015, p. 12). 

A segunda vertente, do quilombo moderno, por sua vez, a partir dos estudos 

sociológicos da década de 1960 e 1970, apresenta principalmente críticas à versão 

benevolente da escravidão. Além disso, reforça as características da resistência 

escrava, numa abordagem política de influência marxista, a fim de discutir sobre as 

diversas revoltas escravas no Brasil. 

Os quilombos apresentavam outras formas de ordenamento territorial e 

organização política, social e econômica. Diversos autores identificam princípios de 

autonomia e liberdade no acesso e uso da terra, com referências históricas, 

especialmente, no modelo palmarino 40  de luta pela emancipação negra e como 

alternativa ao sistema vigente, tendo na figura de Zumbi um símbolo da luta negra 

pela liberdade. Entre esses autores, se destacam o sociólogo Clóvis Moura, o 

professor sociólogo Florestan Fernandes e Abdias do Nascimento.  

Moura (2004 apud SANTANA FILHO, 2018) reconhece nos quilombos a maior 

expressão de resistência à escravidão no Brasil, ao identificar a conotação radical 

dessas estruturas advindas da negação da própria essência da sociedade escravista. 

Nessas condições, as pessoas não possuíam outra opção senão negá-la, rompendo 

 
38 “A Fundação Pró-Memória encaminhou os trabalhos que iriam resultar tanto no tombamento do 
Terreiro de Candomblé da Casa Branca (Salvador, BA), primeiro a ser considerado patrimônio histórico 
e cultural nacional, quanto nas discussões relativas ao tombamento da Serra da Barriga (União dos 
Palmares, AL) como sítio histórico.” (ARRUTI, 2003, p. 13). 
39 Adiante, na seção seguinte, será aprofundada a importância da Fundação Cultural Palmares. 
40 Referência ao Quilombo de Palmares. 
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radicalmente com a condição de “coisa” para a condição de homem livre. O quilombo 

assume, assim,  a metáfora da resistência política, reunindo a questão da resistência 

cultural ao fenômeno contra-aculturativo, sendo então o termo apropriado pelo 

movimento negro para o questionamento das relações de poder.  

Abdias do Nascimento no livro O genocídio do negro brasileiro: processo de um 

racismo mascarado, de 1980, expõe a questão da resistência da cultura negra 

contrapondo-a ao racismo institucionalizado no país. Como base na tese do 

quilombismo, o autor argumenta sobre a experiência quilombola enquanto um projeto 

de revolução histórico-humanista, não violenta. 

A relevância desse período para a ressemantização e ressignificação da 

palavra “quilombo”, assim como suas conexões com o movimento negro em 

associação com a resistência à opressão histórica sofrida pelos afrodescendentes, é 

reforçada por Gomes (2015). “A militância negra se apropriou do termo quilombo como 

representação política de luta contra a discriminação racial e valorização da cultura 

negra.” (GOMES, 2015, p. 127). 

De acordo com Gomes (2015), muitos quilombos se formaram após a abolição, 

a partir de inúmeras situações, entre as quais estão: a expulsão dos ex-escravos das 

fazendas, evento que promoveu a diáspora dos quilombolas pelo território; a 

permanência nas fazendas em arranjos e negociações com os antigos proprietários; 

o abandono ou a doação das terras dos antigos fazendeiros falidos aos escravos 

libertos; a venda da propriedade com a permanência dos “trabalhadores livres”, que 

permaneceram explorados em sua mão de obra; entre outras formas de permanência 

ou expulsão dessas comunidades do território. 

Dessa forma, a influência de diversos teóricos e a efervescência do momento 

político propiciaram ao Movimento Negro 41  do século XX as condições para o 

enfrentamento do Estado Brasileiro no reconhecimento “oficial” da questão do racismo 

institucionalizado no país. Assim, a tão necessária reparação foi reconhecida em 

âmbito internacional com a assinatura da Carta de Direitos Humanos da Organização 

das Nações Unidas (ONU) e a convenção internacional sobre a eliminação de todas 

as formas de discriminação racial em 1965, ratificada pelo Brasil em 1968. 

 
41“O Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial (mais tarde abreviado para MNU) 
propôs em 1978 uma data que marcasse o Dia Nacional da Consciência Negra. O que possibilitou uma 
nova geração de militantes negros, formados ao longo dos anos 1970, sob a influência predominante 
do movimento negro americano e dos primeiros Congressos de Cultura Negra das Américas.” (ARRUTI, 
2003, p. 11). 
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Por conseguinte, a terceira vertente, intitulada “quilombo contemporâneo”, 

apresenta João José Reis, Flávio Gomes, José Maurício Arruti, Alfredo Wagner de 

Almeida e Rafael Sanzio como as principais referências para a conceituação de 

quilombo– conceito esse, portanto, de grande pertinência para os estudos e pesquisas 

em  etnologia, geografia, arqueologia e a nova história.  

Dessa perspectiva, a diversidade da origem dos quilombos é tão vasta quanto 

a dimensão do território nacional. No período colonial, já se apresentavam relações 

distintas entre essas estruturas e a sociedade, variando entre os quilombos afastados, 

de grande extensão e referência de resistência, como Palmares, identificados no 

Nordeste; os pequenos quilombos efêmeros e as comunidades nômades. Em Minas 

Gerais, por exemplo, os quilombos eram menores e mais próximos das cidades, 

facilitados pela geografia, de forma que faziam parte da dinâmica econômica da 

colônia. Desse modo, essas estruturas não desenvolviam apenas relações de conflito 

e luta, mas também de acordos e alianças (REIS; GOMES, 1996b).  

No processo de redemocratização, diversos grupos sociais ganharam “voz e 

vez” quando, após 100 anos de omissão, o Estado brasileiro reconheceu o direito dos 

negros ao acesso à terra, legando “aos remanescentes das comunidades dos 

quilombos” a propriedade definitiva das suas terras, ao mesmo tempo em que 

reconheceu a diversidade cultural e étnica do país,42 constando nos ADCT da CF88: 

“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”. 

Arruti (2003) considera que o ato administrativo, além de responder à realidade, 

cria, em partes, um novo sujeito social, fixando uma identidade política com 

proporções mais amplas que as imaginadas: 

 
Esse novo artigo constitucional implica em uma inovação no plano do 
direito fundiário, mas também, no plano do imaginário social, da 
historiografia, dos estudos antropológicos e sociológicos sobre 
populações camponesas e no plano das políticas locais, estaduais e 
federais que envolvem tais populações. (ARRUTI, 2003, p.1).  
 

O autor ainda contextualiza que – naquele momento de efervescência social, 

em que diversos grupos reivindicavam seus direitos – a produção de novos sujeitos 

 
42 Nos artigos 49, 173 e 174 da CF88, abordados na seção seguinte. 
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políticos etnicamente diferenciados pelo termo “quilombola” teve início depois da 

ampla tomada de conhecimento dos novos direitos instituídos pelo artigo 68 

(ADCT/CF88). A partir daí,  o Movimento Negro organizado se apropriou do dispositivo 

jurídico  e foi  “o efeito da inesperada captura da lei pelo movimento social, que a 

transformou em ferramenta afiada na abertura de novos caminhos para a luta social, 

ao contrário do que sua formulação inicial pretendia” (ARRUTI, 2003, p. 1) tendo em 

vista que a legislação pressupôs apenas reminiscências de quilombos. 

Diante disso, Arruti (2003) afirma que, ao definir “remanescente das 

comunidades de quilombos”, o Estado não dimensionou a proporção de comunidades 

quilombolas existentes. Ao  definir “reminiscências” como referência apenas a um 

passado da formação de quilombos, anterior à abolição, baseada na vertente teórica 

dos quilombos tradicionais, o Estado brasileiro desconsiderou os diversos processos 

aos quais os afrodescendentes foram submetidos na busca por sua sobrevivência, 

estando hoje, mais do que nunca, presentes na sociedade brasileira. Nesse momento, 

após CF88, são reconhecidas a diversidade de formações de quilombos, inclusive 

urbanos, e a sua heterogeneidade étnica, com a expansão da compreensão do 

conceito a partir do aprofundamento da análise da realidade atual do país e de suas 

origens históricas.  

Em termos econômicos, Décio Freitas (1982 apud GOMES, 2015) identificou 

sete categorias principais de quilombos: os agrícolas, existentes em todas as partes; 

os extrativistas, na região amazônica e áreas de floresta; os mercantis, que realizavam 

trocas; os mineradores, prevalecendo em Goiás e Minas Gerais; os pastoris, na região 

do Rio Grande do Sul; os de serviço, destacados nos subúrbios das cidades; e ainda 

os predadores, identificados como pequenos quilombos itinerantes que viviam de 

saques.  

Nesse sentido, para Gomes (2015, p. 74), “[...] em função da diversidade, 

intensidade e frequência – espacial e temporal – dos quilombos brasileiros, uma 

tipologia poderia sugerir generalizações”. 

 
Determinar entre grandes, médios ou pequenos, formas de 
organização e estruturas sociais é complicado. Seriam necessárias 
mais e mais pesquisas arquivistas e etnográficas sobre as histórias de 
quilombolas no Brasil, no passado e no presente, como veremos, que 
escapam a qualquer modelo (GOMES, 2015, p. 74). 
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As categorias definidas por Freitas (1982 apud GOMES, 2015) são modelos da 

grande diversidade dos tipos de quilombos pelo viés econômico, que vislumbram um 

universo de pesquisa a avançar nas abordagens de usos e sentidos da memória, 

história, religiosidade e demais aspectos sócio-históricos.  

Ambos os autores, Arruti e Gomes, argumentam que os quilombos não foram 

formados apenas pelo processo de fuga e organização em locais isolados no período 

colonial, mas em diversas outras formações, especialmente após a abolição, em meio 

rural e urbano. 

As ocupações das terras pelas comunidades negras advêm de processos 

diversificados, não apenas de acordo com a região do país, mas também com cada 

caso específico de grupos e famílias de ex-escravos e da relação com o antigo 

proprietário e o território em questão. Alguns exemplos são os da permanência de “ex-

escravos” nas fazendas falidas ou doadas a escravos libertos; processos de expulsão 

relativa à substituição da sua mão de obra por imigrantes; relações de transição para 

o trabalho livre com as concessões de uso da terra por parte de seus antigos 

proprietários; e as diversas “diásporas dentro das diásporas”,43pelas quais muitos 

grupos eram obrigados a se mudar continuamente, deslocando-se pelo território em 

busca de trabalho e sobrevivência.  

Almeida (2011), por seu turno,  aprofunda a reflexão sobre a postura do Estado 

no que se refere às “terras de preto”: comunidades negras camponesas que fazem 

um “uso comum” do território e dos recursos naturais, como os corpos d’água, 

florestas, acessos, equipamentos e espaços coletivos,  com roças de trabalho familiar. 

Gomes (2015) e Almeida (2011) ressaltam a desatenção do Estado para com os ex-

escravos após a abolição, especialmente com relação a terra, que fomentou   a 

homogeneização da população rural na categoria camponesa.  Conforme explica 

Almeida (2011): 

 
Na legislação republicana nem aparecem mais, pois com a abolição 
da escravatura se imaginava que o quilombo automaticamente 
desapareceria ou que não teria mais razão de existir. Constata-se um 
silêncio nos textos constitucionais sobre a relação entre os ex-
escravos e a terra, principalmente no que tange ao símbolo de 

 
43 Observações no artigo “O quilombo andante – diásporas e territórios” do Professor Ricardo Ribeiro, 
da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-Minas), ao analisar o caso das comunidades 
quilombolas da região do Serro, que, na relação de concessão de uso de terras, eram continuamente 
expropriadas pelos patrões, no processo de expansão das fronteiras agropecuárias, e realocação de 
seus locais de cultivo. 
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autonomia produtiva representado pelos quilombos. E quando surge a 
menção na Constituição de 1988, cem anos depois, o quilombo já 
surge como sobrevivência, como ‘remanescente’. Reconhece-se o 
que sobrou, o que é visto como residual, aquilo que restou, ou seja, 
aceita-se o que já foi. (ALMEIDA, 2011, p. 64). 
 

O autor defende a reflexão sobre a categoria de quilombo considerando o 

momento presente – “não é discutir o que foi, mas sim discutir o que é e como esta 

autonomia está sendo construída historicamente”, não admitindo a categoria histórica 

acrítica com “uma definição fossilizada de 1740”, reforçando a necessidade de 

trabalhar o conceito com os deslocamentos ocorridos nessa definição e incluindo a 

representação dos agentes sociais envolvidos (ALMEIDA, 2011). 

Dessa forma, o termo “remanescente de quilombo” tende a simplificar a 

amplitude das comunidades quilombolas no Brasil, como se poucos quilombolas ainda 

restassem – as “reminiscências”. Reside nesse contraste a relevância do tema, que, 

segundo os estudiosos citados, deve ainda continuar a ser extensamente investigado, 

justamente pelo processo excludente que os negros sofreram e sofrem nos diversos 

processos de luta por sua sobrevivência e perpetuação de sua cultura. 

A noção de quilombo adotada pela presente pesquisa considera a interpretação 

científica da Associação Brasileira de Antropologia (ABA), que se apropria do termo 

“remanescentes de quilombo” aplicado na legislação e o expande enquanto um   

conceito sociológico e antropológico na perspectiva contemporânea dos processos   

históricos, sócio-culturais  e sobre as  distintas formações dessas comunidades, a 

partir   do conceito de grupos étnicos. Segundo Arruti (2003),  
 
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’ segundo a definição 
de Fredrick Barth (1969), mas cuja territorialidade seria 
substancialmente caracterizada pelo ‘uso comum’, pela ‘sazonalidade 
das atividades agrícolas, extrativistas e outras’ e por uma ocupação 
do espaço que teria ‘por base [os] laços de parentesco e vizinhança, 
assentados em relações de solidariedade e reciprocidade’. (ARRUTI 
2003 P. 17 APUD ABA, 1994). 
 

A definição de grupo étnico adotada é a do antropólogo Fredrik Barth (1997, p. 

189), que caracteriza grupos étnicos como “categorias de atribuição e identificação 

realizada pelos próprios autores”, em que a etnicidade seria o conjunto de 

características que os diferencia de outros.  
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Um dos aspectos relevantes da teoria de Barth, conhecida como teoria da 

etnicidade relacional, consiste em afirmar que a manutenção de aspectos culturais de 

determinado grupo não se dá pelo seu isolamento, mas sim pelos processos sociais 

de incorporação e exclusão de determinados valores – os chamados sinais diacríticos. 

Estes processos definem as suas fronteiras, sua alteridade com relação aos outros 

grupos, assim,  as fronteiras constituem o principal elemento de tensionamento social. 

Barth (1997, p.195 ) afirma que apenas os fatores socialmente relevantes 

tornam-se próprios para o pertencimento, não importando as diferenças entre os 

indivíduos: se eles “[...] dizem que são A em oposição a B, porque querem ser tratados 

e julgados como A, eles declaram sua sujeição a cultura compartilhada por A”. Sendo 

assim, a autoatribuição e autoidentificação são processos nos quais o indivíduo se 

identifica como parte daquele grupo, compartilhando valores e comportamentos, ao 

mesmo tempo em que é identificado pelo grupo. Desse modo, é definido o 

pertencimento àquele grupo. 

O que define as fronteiras, para Barth (1997), é a continuidade dos traços 

étnicos, que, mesmo mudando suas características ao longo do tempo, se distinguem 

dos outros grupos pela sua alteridade, definindo o atributo exclusivo de membro e não 

membro daquele grupo. O autor pontua ainda que a forma de organização social de 

um grupo é uma categoria étnica de autoatribuição, com a qual os indivíduos se 

identificam, uma vez que escolham manter e reproduzir os valores daquele grupo: 

 
Uma atribuição categórica é uma atribuição étnica quando classifica 
uma pessoa em termos de sua identidade básica mais geral, 
pressumivelmente determinada por sua orgiem e seu ambiente. Na 
medida em que os atores usam identidades étnicas para categorizar a 
si mesmos e outros, com objetos de interação, eles formam grupos 
étnicos nesse sentido organizacional. (BARTH, 1997, p. 193-194) 
 

As pesquisas históricas, antropológicas e sociológicas que apresentam a 

variedade e diversidade na formação e reprodução dos quilombos no Brasil 

contribuíram para a superação de uma visão arcaica sobre um grupo social “isolado”, 

resquício de uma cultura africana congelada no tempo. Arruti (2003) afirma que essa 

série de estudos antropológicos reinterpreta o percurso simbólico conflituoso do 

conceito de quilombo convertendo “reminiscência histórica em afirmação étnica”, ao 

adotar  a etnicidade como um elemento central de análise das comunidades 

quilombolas, complementado por Almeida (1996): 
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No lugar disso, propôe-se que se reconhecessem as ‘novas 
dimensões do significado atual de quilombos’, que ‘tem como ponto de 
partida, situações sociais específicas e coetâneas, caracterizadas 
sobretudo por instrumentos político-organizativos, cuja finalidade 
precípua é a garantia da terra e a afirmação de uma identidade 
própria’.(ALMEIDA, 1996, p.22).    
 

Arruti (2003), assim como Almeida (2011) e Gomes (2015), avalia a necessidade de 

pensar a etnicidade quilombola a partir de uma perspectiva propositiva, cuja relação 

estaria vinculada ao futuro e não ao passado, atribuindo-lhe uma noção sócio-política. 

Por conseguinte, de acordo a da perspectiva da Teoria da Etnicidade Situacional de 

Alberth Cohen (2001), um determinado grupo num momento conflito e tensão, diante 

de um fato dramático, pode assumir uma identidade étnica como forma de 

sobrevivência à sociedade mais ampla.   

A noção de autoatribuição, na qual os membros do grupo se identificam e são 

identificados, estaria associada à afirmação da identidade quilombola, na qual a 

etnicidade é relacional e constituída a partir do contraste pela diferença– na fronteira, 

segundo Barth (1997), com a sociedade englobante. O autor, desse modo, conclui 

que: 

 
o conceito de grupo étnico impõe uma definição de remanescentes de 
quilombos calcada em critérios subjetivos e contextuais, marcados 
pela idéia de contrastividade, por meio da qual um grupo se percebe 
e se define sempre pela oposição (no caso, o conflito fundiário) a um 
outro. O conceito de grupo étnico surge, então, associado à idéia de 
uma afirmação de identidade (quilombola) que é sintetizada pela 
noção de autoatribuição , como ocorre no caso indígena. (ARRUTI, 
2003, p.23). 
 
 

A noção de grupo étnico a partir da autoatribuição foi adotada pela Legislação 

Brasileira através da assinatura da Organização Internacional do Trabalho (OIT) em 

1989 e implementada pelo Decreto nº 4.887/2003, como elemento fundamental para 

o processo de regularização fundiária dos territórios quilombolas. 

Os conceitos que definem a etnicidade quilombola são multidimensionais e 

coexistem nas diversas formas em que a identidade do grupo se apresenta, sendo 

adotada pela pesquisa a perpectiva da etnicidade relacional de Fredrik Barth, onde o 

grupo se define pelo contraste com a sociedade englobante. 
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2.2 PRINCIPAIS POLÍTICAS PARA QUILOMBOLAS NO BRASIL 

 

Essa pesquisa parte do processo de ressemantização e ressignificação do 

conceito de quilombo, como principal modo de compreensão das diversas políticas 

públicas que se sucederam nas décadas seguintes à promulgação da Constituição 

Federal de 1988. Considera-se, assim, que tal processo contribuiu   para que políticas 

habitacionais específicas alcançassem essas comunidades. Entretanto, a alteração 

de padrões culturais arraigados na esfera governamental e na sociedade é, no 

contexto de avanço no reconhecimento por parte do Estado de sua responsabilidade 

na reparação aos descendentes de africanos escravizados, um processo social e 

político complexo e conflituoso.  

Desse modo, nesta subseção, serão brevemente enunciadas as políticas 

consideradas relevantes ao processo de reconhecimento desses grupos étnicos. Seja 

no que diz respeito às políticas quilombolas como parte das ações afirmativas,44 seja 

sobre o processo de regularização fundiária,45 fundamental para a perspectiva de 

implementação de programas habitacionais. Uma vez que a pesquisa tem como foco 

as comunidades quilombolas, compreende-se que, dentro do contexto maior, essas 

comunidades fazem parte dos povos e comunidades tradicionais, que compõem as 

matrizes multiétnicas brasileira. 

Arruti (2003, p. 2) afirma que o artigo 68 (ADCT/CF88) foi o ponto de partida 

para uma categoria política sociológica, na qual os remanescentes de quilombos, 

“estimados em algumas dezenas, hoje são identificados milhares”. A efetiva 

implementação desse artigo passou “por um longo processo de ressemantização e 

ressignificação do termo quilombo ao longo do século XX”, não apenas no meio 

acadêmico e jurídico, mas também no imaginário popular, quando toma novos 

contornos com os remanescentes de quilombo, de forma politicamente mais ativa e 

abrangente. 

 
44 De acordo com o Estatuto da Igualdade Racial, Lei nº 12.288/2010, Ações Afirmativas são 
“programas e medidas especiais adotadas pelo Estado e pela iniciativa provada para a correção das 
desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades”. 
45 “Regularização fundiária é o conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que 
visam à regularização de assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes, de modo a 
garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana 
e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado” (BRASIL, 2009). 
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O contexto social da redemocratização foi propício para o reconhecimento de 

diversos “novos” atores e agentes sociais, representantes da diversidade de grupos 

sociais, étnicos e minorias políticas. Nesse período, os movimentos sociais e 

populares ganharam força. Esse marco institucional cria o ambiente político e jurídico 

para que finalmente possam ser implementados e absorvidos pelo Estado os direitos 

dos diversos povos e comunidades que compõem a nação brasileira.  

O Brasil reforça o movimento de inclusão da base multiétnica nacional ao 

assinar a Convenção 169 da OIT em 1989, aprovada pelo Congresso Nacional 

Brasileiro no decreto Legislativo nº 142, em 20 de junho de 2002, tendo a 

autoidentificação46como um critério fundamental para a definição dos grupos aos 

quais se aplicam a Convenção, definidas em seu artigo 1º: 

 
1. a) povos tribais em países independentes cujas condições 

sociais, culturais e econômicas os distingam de outros 
segmentos da comunidade nacionale cuja situação seja regida, 
total ou parcialmente, por seus próprios costumes ou tradições ou 
por uma legislação ou regulações especiais; b) povos em países 
independentes considerados indígenas pelo fato de 
descenderem de populações que viviam no país ou região 
geográfica na qual o país estava inserido no momento da sua 
conquista ou colonização ou do estabelecimento de suas 
fronteiras atuais e que, independente de sua condição jurídica, 
mantêm algumas de suas próprias instituições sociais, 
econômicas, culturais e políticas ou todas elas. (OIT, 1989, p.15 
apud SANTANA FILHO, 2018, p. 134, grifo nosso). 
 

A convenção versa sobre o reconhecimento da necessidade de proteção por 

parte do Estado dos direitos humanos, liberdades fundamentais, valores e práticas 

sociais, culturais e religiosas dos povos indígenas e tribais, assim como o respeito à 

relação dos povos com as terras e territórios que ocupam e a garantia do direito à 

propriedade e posse– tradicionalmente ocupadas como instrumento de reprodução 

dos seus modos de vida. 

Nesse aspecto, se destaca na Constituição Federal de 1988, além do artigo 68 

(ADCT), os artigos 215 e 216 que reconhecem o direito a conservação e preservação 

do patrimônio histórico e cultural não apenas dos quilombolas, mas de todos os povos 

e territórios tradicionais do país. Conforme artigos abaixo: 

 
46“A auto identidade indígena ou tribal é uma inovação do instrumento ao instituí-la como critério 
subjetivo, mas fundamental, para a definição dos povos sujeito da Convenção, isto é, nenhum Estado 
ou grupo social tem o direito de negar a identidade a um povo indígena ou tribal que como tal ele próprio 
se reconheça.” (OIT, 1989, p. 8 apud SANTANA FILHO, 2018, p. 135) 
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Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos 
culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e 
incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.  
§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, 
indígenas e afrobrasileiras, e das de outros grupos participantes 
do processo civilizatório nacional.  
 [...] 
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de 
natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 
conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória 
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos 
quais se incluem:  
I - as formas de expressão;   
II - os modos de criar, fazer e viver;   
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;   
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais;   
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 
§ 1º O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá 
e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de 
inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de 
outras formas de acautelamento e preservação.   
[...] 
§ 5º Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de 
reminiscências históricas dos antigos quilombos.   
[...]. (BRASIL, 1988, grifo nosso). 
 

As ações afirmativas são conquistas sociais protagonizada pelo Movimento 

Negro, que agregam valor para toda a sociedade brasileira, através de medidas e 

programas de reparação social. Dessa maneira, as ações  visam a  ampliação de 

oportunidades para inclusão e defesa dos direitos humanos e liberdades fundamentais 

de diversas minorias oprimidas,47 com o objetivo mais amplo de buscar a igualdade 

racial no país. 

Na primeira década desse século, o Brasil vai se firmar com políticas públicas de 

combate ao racismo e à exclusão sócio-espacial da população negra e grupos 

minoritários e étnicos, reconhecendo que estes são vítimas do processo sócio-

histórico, com a criação de diversos órgãos e instâncias para efetivar essas ações. 

Conforme resumido por Ribeiro (2014, p. 215) citado por Machado e Oliveira (2018):  

 
47De acordo com Silva, Marçal e Trigo (2018), o argumento justificador da justiça social, amparado na 
fonte de direito difuso, concebe políticas de ação afirmativas para proteção e garantia de oportunidades 
para grupos e minorias historicamente discriminados e excluídos. Nesse âmbito incluem-se não apenas 
a população negra, mas as mulheres, as crianças, populações tradicionais e em situação de risco, entre 
outros. 
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No período de 1988 a 2003, houve a criação de diferentes organismos 
voltados para a questão racial: A Fundação Cultural Palmares/FCP 
(1988); o Grupo de Trabalho Inter-ministerial/GTI (1995), o Grupo de 
Trabalho para a Eliminação da Discriminação no Emprego e na 
Ocupação/GTDEO (1996); o Conselho Nacional de Combate à 
Discriminação/CNCD (2001); a Secretaria Especial de Política de 
Promoção da Igualdade Racial/Seppir (2003); o Conselho Nacional de 
Promoção da Igualdade Racial/CNPIR (2003). Ainda, como elementos 
estruturantes, passaram a existir o Plano Nacional da Igualdade 
Racial/Planapir (2009) e o Estatuto da Igualdade Racial (2010).( 
MACHADO; OLIVEIRA, 2018, p.50). 

 

O reconhecimento em âmbito internacional, ao assinar a Carta de Direitos 

Humanos da ONU e a convenção internacional sobre a eliminação de todas as formas 

de discriminação racial 48 , segundo Silva, Marçal e Trigo (2018), são eventos 

fundamentais para a quebra der certas resistências internas no Estado e na sociedade 

brasileira. Pois, ao assumir as desigualdades do país e comprometer-se a revertê-las, 

efetivamente as ações afirmativas passam a ganhar “corpo” e visibilidade.  

Assim, dentro do contexto das políticas com viés afirmativo, é fundamental 

destacar os avanços da Legislação Brasileira no reconhecimento da matriz africana 

no que diz respeito às  diretrizes da Educação Nacional– notadamente,  com a Lei nº 

10.639/2002 sancionada pelo Congresso Nacional, que trata das diretrizes básicas da 

educação nacional no Brasil, incluindo a temática história e cultura afro-brasileira. 

Posteriormente, o parecer do Ministério da Educação CBE/CEB nº 16/2012 definiu as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para educação escolar quilombola, com a 

resolução CNE/CEB nº 8/2012 com diretrizes curriculares para educação quilombola 

na educação básica, a partir das orientações nacionais gerais, que definem: 

 
A Educação Escolar Quilombola é desenvolvida em unidades 
educacionais inscritas em suas terras e cultura, requerendo 
pedagogia própria em respeito à especificidade étnico-cultural de 
cada comunidade e formação específica de seu quadro docente, 
observados os princípios constitucionais, a base nacional comum e os 
princípios que orientam a Educação Básica brasileira. Na estruturação 
e no funcionamento das escolas quilombolas, deve ser reconhecida e 
valorizada sua diversidade cultural. (BRASIL,2012, p. 42, grifo nosso). 
 

 
48 Destaque para a participação do Brasil na III Conferência Mundial de Combate ao Racismo, 
Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlatas realizada em 2001, na cidade de Durban na 
África do Sul (SANTANA FILHO, 2018). 
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Nesse contexto de fortalecimento das políticas voltadas para as comunidades 

quilombolas, foi lançado em 12 de março de 2004 o Programa Brasil Quilombola 

(PBQ), cuja linha temática orçamentária49foi organizada pela Secretaria Nacional de 

Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir)50 , que articulava mais de 11 

órgãos da administração pública em seu comitê gestor51 com ações transversais em 

diversos setores. Norteado pelos princípios definidos pelo Decreto nº 4.886 de 20 de 

novembro de 2003, que estabelece a Política Nacional de Promoção da Igualdade 

Racial, o PBQ se sustenta na tríade gestão descentralizada, transversalidade e gestão 

democrática, com ações divididas em: eixo 01: acesso à terra; eixo 02: infraestrutura 

e qualidade de vida; eixo 03: inclusão produtiva; eixo 04: direitos e cidadania. 

Dessa forma, com a finalidade de efetivar as estratégias e instrumentos 

políticos do Programa, o Governo Federal instituiu a Agenda Social Quilombola 

(Decreto nº 6.261/2007) como estratégia de avanço na articulação com diversas 

políticas setoriais, coordenada pela SEPPIR-PR. Como horizonte de ação, o objetivo 

é gerar melhorias das condições de vida com ampliação do acesso a bens e serviços 

nas comunidades e territórios. 

Arruti (2008) destaca a relevância desse programa na efetivação das ações 

destinadas às comunidades de quilombo, que, até então, eram executadas apenas 

pela Fundação Cultural Palmares (FCP). A partir de 200452,houve uma multiplicação 

de iniciativas e perspectivas de atuação, especialmente quanto ao orçamento 

destinado a esse grupo, cujas ações do Programa estão vinculadas ao Plano 

Plurianual com destaque no primeiro plano de 2004-200753.. 

 
49De acordo com Santana Filho (2018), o desenvolvimento do programa se dá pela cooperação técnica 
e financeira do Governo do Brasil no âmbito do Programa de Combate ao Racismo Institucional, com 
o Fundo de Desenvolvimento do Governo Britânico e agências da ONU. 
50A SEPPIR, vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos, foi criada em 2003, através do 
reconhecimento das lutas históricas do Movimento Negro brasileiro. Hoje a Secretaria é parte integrante 
do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 
51  Gestão Descentralizada do PBQ ocorre com a articulação dos entes federados, a partir da 
estruturação de comitês estaduais. Sua gestão estabelece interlocução com órgãos estaduais e 
municipais de Promoção da Igualdade Racial (PIR), associações representativas das comunidades 
quilombolas e outros parceiros não-governamentais. 
52 Em 2004 se destaca a promulgação do Decreto nº 4887 que regulamenta o artigo 68 da Constituição 
Federal, instituindo instrumentos jurídicos inovadores para o processo de regularização fundiária, que 
será detalhado na sessão seguinte. 
53 As avaliações das ações do Programa de acordo com os períodos dos planos plurianuais de 2004-
2007 e 2008-2011 são aprofundados nas publicações “Integração de dados do Programa Brasil 
Quilombola (PBQ)”, SEPPIR, 2013; e na “Criação de um modelo lógico do Programa Brasil Quilombola” 
do Ministério dos Direitos Humanos, 2019.  
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A institucionalização do Decreto nº 6.040, que institui a Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT) em 

2007, teve por objetivo promover o desenvolvimento sustentável dos povos e 

comunidades tradicionais, “[...] com ênfase no reconhecimento, fortalecimento e 

garantia dos seus direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais, com 

respeito e valorização à sua identidade, suas formas de organização e suas 

instituições” (BRASIL, 2007, p. 1). Tendo como definição afins a este Decreto: 

 
I - 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; 
II - Territórios Tradicionais: os espaços necessários a reprodução 
cultural, social e econômica dos povos e comunidades 
tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou 
temporária, observado, no que diz respeito aos povos indígenas e 
quilombolas, respectivamente, o que dispõem os arts. 231 da 
Constituição e 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
e demais regulamentações; e 
III - Desenvolvimento Sustentável: o uso equilibrado dos recursos 
naturais, voltado para a melhoria da qualidade de vida da presente 
geração, garantindo as mesmas possibilidades para as gerações 
futuras (BRASIL, 2007, p. 1, grifo nosso). 
 

Os conceitos de território e de desenvolvimento sustentável, aliados às políticas 

de regularização fundiária, vão respaldar não só a identificação, mas também o 

reconhecimento dos territórios étnicos. Essa lesgilação é, portanto, um marco de 

referência do reconhecimento da matriz pluriétnica e multicultural do país. 

O Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades 

Tradicionais de Matrizes Africanas, por sua vez, foi desenvolvido em janeiro de 2013; 

e em 2016 é instituído o Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais 

(CNPCT) 54 , estruturando enfim políticas públicas para a implementação dos 

programas governamentais no território tradicional.  

Na esfera do estado da Bahia, foi criada a Secretaria da Promoção da 

Igualdade Racial (SEPROMI)55,  em 2007. Com a reestruturação, em 2011, houve a 

 
54 Instituído em maio de 2016 a partir do Decreto nº 8.750 que revoga a comissão nacional de 
desenvolvimento dos povos e comunidades tradicionais, do decreto de 13 de julho de 2006. 
55 A Bahia é o único estado que possui uma secretaria de combate à desigualdade racial, os outros 
estados, como Ceará e Maranhão, possuem apenas uma coordenação. 
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inclusão da palavra “racial”, tendo por finalidade planejar e executar políticas de 

promoção da igualdade racial e proteção dos direitos individuais e dos grupos étnicos, 

no contexto mais amplo das Comunidades Tradicionais. 

A Secretaria em questão conta ainda com o Conselho de Desenvolvimento da 

Comunidade Negra (CDCN), com a Coordenação de Políticas para Povos e 

Comunidades Tradicionais (CPCT) e com a Comissão Estadual para a 

Sustentabilidade dos Povos e Comunidades Tradicionais (CESPCT)– esferas estas 

de articulação entre comunidades, órgãos públicos e diversos atores da sociedade 

civil, instâncias fundamentais para o desenvolvimento e implementação das políticas 

e programas voltados a esse público. 

Dessa forma, o Estado brasileiro se aprofundou cada vez mais na definição e 

reconhecimento das populações tradicionais; aproximando a escala, a nível estadual, 

com o Decreto Estadual nº 13.247/2011, que institui a CESPECT, a partir do Decreto 

nº 12.433 de 22 de outubro de 2010 fundamentada no Decreto nº 6.040/2007: 

 
Povos e Comunidades Tradicionais: aqueles que ocupam ou 
reivindicam seus Territórios Tradicionais, de forma permanente ou 
temporária, tendo como referência sua ancestralidade e 
reconhecendo-se a partir de seu pertencimento baseado na identidade 
étnica e na autodefinição, e que conservam suas próprias instituições 
sociais, econômicas, culturais e políticas, línguas específicas e relação 
coletiva com o meio ambiente que são determinantes na preservação 
e manutenção de seu patrimônio material e imaterial, através da sua 
reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando 
práticas, inovações e conhecimentos gerados e transmitidos pela 
tradição (BRASIL, 2007, p. 1, grifo nosso). 

 

No Art. 6º são consideradas comunidades tradicionais identificadas no estado 

da Bahia: povos indígenas, povos de terreiro, povos ciganos, comunidades 

remanescentes de quilombos, comunidades de fundo e fechos de pasto, comunidades 

de pescadores e marisqueiras, de extrativistas e de geraizeiros. Conformando, assim, 

uma gama de políticas públicas que fortaleceram a defesa e garantia da manutenção 

e reprodução dos territórios tradicionais. 

O Estatuto da Igualdade Racial na Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010, visa a 

efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, 

coletivos e difusos, além do combate das demais formas de intolerância étnica. Desse 

modo, o Estatuto fundamenta ações e programas, com o objetivo de promover 

igualdade de oportunidades para a população negra. Ao respaldar a criação e 
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efetivação de políticas e programas com viés afirmativo, o Estatuto é um marco na 

defesa dos direitos da população negra. Sobretudo, por abordar de forma ampla os 

direitos fundamentais à saúde, à educação, à cultura, ao esporte e lazer, o direito à 

liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos, do 

acesso à terra e à moradia adequada, ao trabalho e aos meios de comunicação.  

A implementação e aplicação dessas políticas é articulada por diversas 

secretarias, como a SEPPIR, no âmbito Federal, a Secretaria de Promoção da 

Igualdade Racial (Sepromi) e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), no 

âmbito estadual, entre outros órgãos e conselhos que se embasam no Estatuto. 

Esses órgãos atuam principalmente para promover a participação da população 

negra, em condição de igualdade de oportunidade, na vida econômica, social, política 

e cultural do país, a partir da inclusão nas políticas públicas de desenvolvimento 

econômico e social, adoção de programas e políticas de ação afirmativa– “inclusive 

mediante a implementação de incentivos e critérios de condicionamento e prioridade 

no acesso aos recursos públicos”, conforme diretrizes do artigo 4ᵒ do Estatuto 

(BRASIL, 2010, p. 2). 

O Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Sinapir), por 

conseguinte,  foi criado pelo Estatuto enquanto um  instrumento cuja  função é a de 

articular políticas do poder público nas diversas esferas para superar as 

desigualdades étnico-raciais, especialmente no que tange: 

 
I - promoção da igualdade de oportunidades em educação, emprego 
e moradia;  
II - financiamento de pesquisas, nas áreas de educação, saúde e 
emprego, voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população 
negra;  
III - incentivo à criação de programas e veículos de comunicação 
destinados à divulgação de matérias relacionadas aos interesses da 
população negra;  
IV - incentivo à criação e à manutenção de microempresas 
administradas por pessoas autodeclaradas negras;  
V - iniciativas que incrementem o acesso e a permanência das 
pessoas negras na educação fundamental, média, técnica e superior;  
VI - apoio a programas e projetos dos governos estaduais, distrital e 
municipais e de entidades da sociedade civil voltados para a promoção 
da igualdade de oportunidades para a população negra;  
VII - apoio a iniciativas em defesa da cultura, da memória e das 
tradições africanas e brasileiras. (BRASIL, 2010, p.1 ). 
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No que diz respeito a essa pesquisa, destaca-se no capítulo IV do Estatuto, em 

sua seção II “Da Moradia”, a responsabilidade do poder público na implementação de 

políticas públicas que visem assegurar o direito à moradia adequada e à qualidade de 

vida. Em seu parágrafo único do art. 35, está definido: 

 
Parágrafo único. O direito à moradia adequada, para os efeitos desta 
Lei, inclui não apenas o provimento habitacional, mas também a 
garantia da infraestrutura urbana e dos equipamentos comunitários 
associados à função habitacional, bem como a assistência técnica e 
jurídica para a construção, a reforma ou a regularização fundiária da 
habitação em área urbana. (BRASIL, 2010, p.7). 
 

O Estatuto propõe ainda, a ação de agentes financeiros públicos ou privados 

para viabilizar o acesso da população aos financiamentos habitacionais, além de  

definir, no art. 36, a participação de representantes da população negra nos conselhos 

constituídos para fins de aplicação do Fundo Nacional de Habitação de Interesse 

Social (FNHIS), no âmbito do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social 

(SNHIS). 

O Estatuto procura articular as políticas de acesso à terra e às atividades 

produtivas em âmbito rural, conforme artigos da seção I:  
 
Art. 27. O poder público elaborará e implementará políticas públicas 
capazes de promover o acesso da população negra à terra e às 
atividades produtivas no campo.  
Art. 28. Para incentivar o desenvolvimento das atividades produtivas 
da população negra no campo, o poder público promoverá ações para 
viabilizar e ampliar o seu acesso ao financiamento agrícola.  
Art. 29.  Serão assegurados à população negra a assistência técnica 
rural, a simplificação do acesso ao crédito agrícola e o fortalecimento 
da infraestrutura de logística para a comercialização da produção.  
Art. 30. O poder público promoverá a educação e a orientação 
profissional agrícola para os trabalhadores negros e as comunidades 
negras rurais.  
Art. 31.  Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que 
estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, 
devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.  
Art. 32. O Poder Executivo federal elaborará e desenvolverá políticas 
públicas especiais voltadas para o desenvolvimento sustentável dos 
remanescentes das comunidades dos quilombos, respeitando as 
tradições de proteção ambiental das comunidades (BRASIL, 2010, p. 
7, grifo nosso). 

 

A seguir, na próxima subseção, serão apresentadas as principais políticas para 

regularização fundiária, assim como os programas habitacionais que incluem as 
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comunidades quilombolas e  sua respectiva relação com a relevância do Estatuto da 

Igualdade Racial. 

 

2.2.1 Processos de Reconhecimento e Regularização do Território 
               Quilombola 
 

O processo atual de regularização fundiária dos territórios quilombolas é 

apresentado em estudos de autores como Arruti (2003), Germani Santana Filho 

(2018) e Almeida (2011) como a continuidade de uma “raiz conflituosa” entre 

quilombos, Estado e latifundiários oriunda da distribuição desigual de terras 

estabelecida  pelo sistema de sesmarias e ratificada pela Lei de Terras em 1850. 

A partir dessa Lei, a questão fundiária original56 se agrava e se instala um 

“quadro de tensões de maneira permanente” (ALMEIDA, 2011), no qual se mantêm 

os antagonismos na zona rural do período colonial, com a acentuação de conflitos. 

Tai tensões, desse modo, passam a envolver mais amplamente uma  categoria  de 

“camponeses”, que, no decorrer dos processos de organização social,  definiram 

posteriormente em grupos com características específicas. 

Conforme citado anteriormente, no período da abolição, as terras do Brasil 

estavam ocupadas de diversas maneiras, não apenas pelas atividades econômicas 

derivadas do processo de industrialização, dos latifúndios do período colonial e das  

grandes propriedades rurais, mas também por diversos povos e comunidades que 

faziam uso comum da terra, pequenos agricultores e camponeses, entre outras formas 

de uso produtivo da terra, que não foram reconhecidas. As formas de  ocupação 

dessas áreas tornaram-se focos de conflito, nos quais,  segundo Almeida (2011), 

 
As situações derivadas desta forma de desagregação e 
desmembramento não foram reconhecidas plenamente pela Lei de 
Terras de 1850 e persistiram como ‘foco de tensão social’.E este é um 
outro grande problema. Como o instituto da sesmaria termina em 
1824, o Brasil permaneceu de março de 1824 a setembro de 1850 sem 
um dispositivo legal para dirimir as questões agrárias. Além disto, 

 
56 Ao citar a questão fundiária original, Germani (2006) e Almeida (2011) se referem à distribuição 
desigual e concentração de terras do Brasil, priorizando os grandes proprietários, iniciada no sistema 
de sesmarias e perpetuada pela Lei de Terras. Esta representou um marco na institucionalização da 
propriedade pela compra e não mais pela posse, uso e ocupação, o que constituiu uma barreira para o 
acesso a propriedade da terra para os ex-escravos e trabalhadores pobres, situação que se reproduz 
desde então, acentuada pelos conflitos de sua “já existência” em diversos territórios e pela necessidade 
que se produzirá de ter acesso a mesma para o trabalho e sobrevivência dos que virão a se denominar 
“os sem-terra”. 
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parte significativa das sesmarias não foi confirmada. (ALMEIDA, 2011, 
p.66). 
 

No período que se segue, no século XX, a invisibilidade dos ex-escravos e 

quilombolas não atendidos por nenhuma política pública de reparação aos seus 

direitos como cidadãos resultou na referida homogeneização do contexto rural. Para   

Gomes (2015, p. 120), aprofundando sua análise do processo de formação dos 

quilombos, também no período após a escravidão., “[...] diante do não reconhecimento 

pelo Estado, os quilombolas foram transformados em caboclos, caiçaras, pescadores 

e retirantes”, entre outros.  

A ressemantização do termo quilombo, e sua ressignificação histórica, é parte 

de um processo dinâmico de transformações da sociedade, onde a apropriação do 

termo pelos “próprios sujeitos” que se auto identificam revela não apenas a 

diversidade de formações dos quilombos e suas respectivas histórias, até então 

desconhecidas, mas também a consciência da centralidade da questão racial nesse 

processo. A  organização política promovida pelo Movimento Negro assume um papel 

crucial nesse processo, conforme conclui Almeida (2011):  

 
Foi rompendo com o princípio do silêncio que emergiram as ‘terras de 
preto’. Colonos e posseiros em luta pela terra ameaçada pelos 
processos de modernização do século XX, ao identificarem-se 
primeiro como ‘pretos’ e depois como ‘quilombolas’,  tornaram-se 
sujeitos políticos coletivos. As metamorfoses sociais possíveis a tais 
atores estiveram, entretanto, firmemente ancoradas na associação 
entre identidade camponesa e memória do cativeiro, seja como 
reminiscência familiar ou estigma.(ALMEIDA, 2011, P.81).  
 

O ponto de partida da regularização dos territórios quilombolas é o artigo 68 da 

CF88, cuja responsabilidade inicial de identificação, delimitação, demarcação e 

titulação dos territórios quilombolas é da Secretaria da República, passando 

posteriormente para a FCP, e atualmente atribuída ao Incra e aos Institutos de Terras 

de cada estado57.Santana Filho (2018) expõe o conflito de interesses que a titulação 

dessas áreas apresenta no processo de definição das atribuições de cada órgão.  

A primeira determinação normativa de 1995, com a promulgação da Portaria 

30, atribui ao Incra a responsabilidade de concessão de títulos sobre as áreas públicas 

 
57 O Incra é o órgão responsável por titular as terras da União e promover a expropriação de terceiros, 
se necessário. Os institutos de terra são responsáveis pela titulação em áreas de terras devolutas do 
estado em questão. 
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federais58. Em 1999, através da Portaria nº 447, retorna ao Ministério da Cultura 

(MinC), atribuída a FCP a competência de titular terras quilombolas, além da 

competência de identificar e certificar as comunidades, mantida atualmente ( Santana 

Filho, 2018, p.133).  

Diversos autores, entre eles Arruti (2003), avaliam que a atenção do Estado 

aos quilombos tende a ser orientada pela cultura59. Assim sendo, o retorno a FCP, foi 

altamente criticado pelo movimento quilombola, por desviar o esforço de construção 

de uma regulamentação eficiente com a transferência da competência para um órgão 

sem técnicos especializados, pela falta de infraestrutura e competência especifica 

para operacionalizar a regularização fundiária60.  

Destaca-se a organização de movimentos de luta pela terra, que articularam--

se nacionalmente com o movimento da população negra quilombola através da 

Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas 

(CONAQ) 61 . A CONAQ, a propósito, foi  responsável pela construção e 

regulamentação do Decreto Presidencial nº 4887/2003, que revogou o Decreto 

Presidencial nº 3.912/200162;  o Comitê Gestor Intragovernamental (CIG), instituído 

pelo Decreto nº 4.887/2003, passou a ser, por sua vez,  o responsável pela 

estruturação dos planos de etno-desenvolvimento. 

O Decreto Federal nº 4.887, de 20 de novembro de 2003, é tido como um marco 

das relações entre a administração pública e a população quilombola, pois apresenta 

objetivos, princípios e conceitos inovadores, mantendo, contudo, os conflitos internos 

a esse processo63. 

 
58 Chassin (2009) e Santana Filho (2018) apresentam as contradições dentro do Estado, a partir dos 
dados que indicam a contestação e manifestação contrária a titulação dos territórios quilombolas, com 
diversos processos judiciais nos anos de 2004 a 2008, questionando as titulações realizadas nesse 
período. 
59 Baseada na vertente historicista de quilombo e do histórico de formação da FCP, criado a partir do 
desdobramento da Fundação Pró-Memória em defesa do patrimônio, vinculada ao MinC. 
60 IBID (SANTANA FILHO 2018 P.133-135 APUD CHASSI) - Essas mudanças expõem o conflito 
eminente e a fragilidade no processo de titulação das terras quilombolas.  
61 Foi criada em 1996, em Bom Jesus da Lapa na Bahia, após a realização da reunião de avaliação do 
I Encontro Nacional de Quilombos. 
62 Segundo Santana Filho (2018) O Decreto Presidencial Nᵒ 3912 de 10 de setembro de 2001, no 
governo FHC, posteriormente revogado pelo decreto Nᵒ 4887 no governo seguinte, é como um exemplo 
da inércia herdada do estado, pois “os incisos apresentam o verdadeiro conflito de interesse no que se 
refere a espacialidade, temporalidade, identidade e diferença socioespacial de organização dos 
territórios quilombolas no espaço.”  
63 Em 2005, o Partido Democratas (DEM) (antigo Partido Liberal Federal - PFL) entrou no Superior 
Tribunal Federal (STF) com a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 3239, reclamando a 
inconstitucionalidade do Decreto nº 4.887/2003. Demonstrando o conflito de interesses na 
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O destaque do referido Decreto está na regulamentação do processo de 

regularização fundiária das comunidades quilombolas, estabelecendo a titulação 

coletiva dos territórios a partir do princípio de autoidentificação e autoatribuição, 

previsto na Convenção 169-OIT. Conforme o primeiro e segundo artigos da mesma: 

Art. 1o  Os procedimentos administrativos para a identificação, o 
reconhecimento, a delimitação, a demarcação e a titulação da propriedade 
definitiva das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos 
quilombos, de que trata o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, serão procedidos de acordo com o estabelecido neste Decreto.   
Art. 2o  Consideram-se remanescentes das comunidades dos 
quilombos, para os fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais, 
segundo critérios de auto-atribuição, com trajetória histórica própria, 
dotados de relações territoriais específicas, com presunção de 
ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica 
sofrida.  
`§1o  Para os fins deste Decreto, a caracterização dos remanescentes das 
comunidades dos quilombos será atestada mediante autodefinição da 
própria comunidade.  
`PAR` 2o  São terras ocupadas por remanescentes das comunidades 
dos quilombos as utilizadas para a garantia de sua reprodução física, 
social, econômica e cultural.  
PAR` 3o Para a medição e demarcação das terras, serão levados em 
consideração critérios de territorialidade indicados pelos 
remanescentes das comunidades dos quilombos, sendo facultado à 
comunidade interessada apresentar as peças técnicas para a instrução 
procedimental.(grifo nosso). 
 

Arruti (2003, p.20) identifica uma inovação no Decreto por “[...] inserir uma 

perspectiva comunitarista ao artigo constitucional, tornando-o o direito da coletividade 

e não de indivíduos”. O princípio da autoatribuição coloca os sujeitos como agentes 

condutores do processo, tendo no grupo étnico a força de identificação e delimitação 

de seu próprio território; além de atribuir à noção de terra a dimensão conceitual do 

território, no qual a terra é definida pela ocupação para a garantia da reprodução física, 

social e cultural. Os critérios de territorialidade indicados pela comunidade interessada 

seguem a regulação presente nos parágrafos 2 e 3 do artigo segundo. 

Essa relação denota que a terra não é concebida apenas como um espaço 

ocupado, mas um espaço constituído social e simbolicamente, levando em conta 

usos, costumes, tradições e recursos ambientais– o que acaba por afirmar a dimensão 

étnica e política promovida pela autoatribuição ao “ser quilombola”. 

 
regularização de territórios quilombolas no cenário nacional, conforme cita Santana Filho (2018). Em 8 
de fevereiro de 2018 o STF aprovou por maioria a improcedência da ADI. Ver mais informações em: 
www.stf.jus.br/portal/ cms/verNoticiaDetalhe.asp?id Conteudo=369187. 

http://www.stf.jus.br/portal/%20cms/verNoticiaDetalhe.asp?id%20Conteudo=369187
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O artigo 3ᵒ define, então, as atribuições do Incra como órgão responsável por 

todas as etapas: identificação, delimitação, reconhecimento e titulação do território 

quilombola, e a FCP a expedição da certidão de auto-reconhecimento como 

Comunidade Remanescente dos Quilombos (CRQ) e inscrição no Cadastro Geral, 

conforme trecho abaixo: 

 
Art. 3o Compete ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio 
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, a 
identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação 
das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos 
quilombos, sem prejuízo da competência concorrente dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.  
` § O INCRA deverá regulamentar os procedimentos 
administrativos para identificação, reconhecimento, delimitação, 
demarcação e titulação das terras ocupadas pelos 
remanescentes das comunidades dos quilombos, dentro de 
sessenta dias da publicação deste Decreto. [...] 
§ 4o A autodefinição de que trata o `PAR` 1o do art. 2o deste Decreto 
será inscrita no Cadastro Geral junto à Fundação Cultural Palmares, 
que expedirá certidão respectiva na forma do regulamento (BRASIL, 
2003, grifo nosso). 
 

A FCP 64  ficou, assim, responsável em promover a certificação das 

Comunidades Quilombolas. Os critérios definidos pela Portaria nº 98, de 26 de 

novembro de 2007, instituem o cadastro geral de remanescentes das comunidades 

dos Quilombos, tendo na autodefinição da identidade étnica e ancestralidade comum, 

segundo origem presumida, como prerrogativa para o reconhecimento e identificação, 

de acordo com o trecho da portaria abaixo: 

 
Art. 3° Para a emissão da certidão de autodefinição como 
remanescente dos quilombos deverão ser adotados os seguintes 
procedimentos:   
I - A comunidade que não possui associação legalmente 
constituída deverá apresentar ata de reunião convocada para 
específica finalidade de deliberação a respeito da autodefinição, 
aprovada pela maioria de seus moradores, acompanhada de lista de 
presença devidamente assinada;   
II - A comunidade que possui associação legalmente constituída 
deverá apresentar ata da assembléia convocada para específica 
finalidade de deliberação a respeito da autodefinição, aprovada 

 
64 A Fundação Cultural Palmares criada em 1988, pela Lei Federal nº7.668, de 22 de agosto de 1988 
na condição de autarquia vinculada ao MinC – primeira instituição pública voltada para a promoção e 
preservação da arte e da cultura afro-brasileira, fruto da transformação da Fundação Pró-Memória que 
iniciou os processos de tombamento do Terreiro da Casa Branca em Salvador (BA) e da Serra da 
Barriga (União de Palmares – AL) como sítio histórico. 
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pela maioria absoluta de seus membros, acompanhada de lista de 
presença devidamente assinada;   
III- Remessa à FCP, caso a comunidade os possua, de dados, 
documentos ou informações, tais como fotos, reportagens, estudos 
realizados, entre outros, que atestem a história comum do grupo ou 
suas manifestações culturais;   
IV - Em qualquer caso, apresentação de relato sintético da 
trajetória comum do grupo (história da comunidade);   
V - Solicitação ao Presidente da FCP de emissão da certidão de 
autodefinição. (FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES, 2007, p. 2, grifo 
nosso).  
 

As instruções normativas que regulamentam o processo de identificação, 

reconhecimento, delimitação, demarcação, desintrusão, titulação e registro pelo Incra 

sofreram contínuas e constantes adaptações e complexificações diante da contínua 

contestação dos títulos emitidos. Chassi (2009) destaca a exigência, a partir de 2005 

, segundo a Instrução Normativa (IN) 20, do relatório antropológico de caracterização 

histórica, econômica e sócio-cultural da comunidade quilombola.65. 

Os procedimentos administrativos realizados pelo Incra, com base na IN 51 a 

vigente em 2018, são ilustrados pela Figura 3, desenvolvida por Santana Filho (2018). 

O autor apresenta na figura a complexificação desse processo no órgão e propõe uma 

projeção estimativa de 60 dias por etapa, sugerindo que dentro desse cenário cada 

título poderá ser concedido em uma média de sete anos66.  

 
65A normativa anterior exigia, conforme Decreto nº 4887/2004, apenas um relatório conciso com as 
seguintes peças: levantamento geral de informações cartográficas, geográficas, agronômicas, 
socioeconômicas, históricas e afins junto a instituições públicas e privadas; uma planta e memorial 
descritivo do perímetro do território; cadastramento das famílias quilombolas e não quilombolas; e 
levantamento da cadeia dominial e de outros documentos inseridos no perímetro do território 
quilombola. “A exigência imposta por essa nova instrução normativa foi justificada pelo próprio INCRA 
através da alegação de que o relatório anterior definia poucos critérios para a identificação do território, 
dando margem a possíveis ações judiciais de contestação ao processo” (CHASSI, 2009, p. 171). 
66 A pesquisa não se aprofundará na relação do Incra e o processo de titulação, focando no estudo de 
caso que trata de uma área de terras devolutas, responsabilidade do instituto de terras do estado, no 
caso da Bahia a CDA. 
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Figura 3:Fluxograma do procedimento administrativo para regularização do território 
quilombola pelo INCRA. 

 

 
Fonte: Santana Filho (2018, p.172). 
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De acordo com o autor, uma das etapas que apresenta um grande entrave ao 

andamento da titulação é a elaboração e publicação do Relatório Técnico de 

Identificação e Demarcação (RTID). Não apenas pelo tempo de elaboração, mas em 

função “da carência de antropólogos dedicados à elaboração dessa peça do processo, 

bem como a falta de infra-estrutura nas superintendências do INCRA de modo geral” 

(CHASSI, 2009, p. 172), o que, entre outras questões, implicaria muitas vezes na 

paralisação dos procedimentos. 

A Figura 4 apresenta um esquema simplificado do processo de titulação dos 

territórios quilombolas, os principais agentes, órgãos e Legislações: 

 
Figura 4: Fluxograma com apresentação esquemática da titulação quilombola 

 
Fonte: elaborada pela autora, 2019. 
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A constituição do estado da Bahia de 1989, em seu artigo 51 das disposições 

transitórias, ratifica o artigo 68 da Constituição Federal. A partir do Decreto Estadual 

nᵒ 11.850/2009, se institui a Política Estadual para Comunidades Remanescentes de 

Quilombo pelo qual a Coordenação de Desenvolvimento Agrário (CDA); parte da 

Secretaria de Agricultura Irrigação e Reforma Agrária (Seagri) atua na competência 

das terras devolutas do Estado e na garantia do direito dos remanescentes de 

comunidades de quilombo a suas terras, conforme nota técnica do órgão: 

 
Isto posto, coube no âmbito do Estado, através da CDA (Coordenação 
de Desenvolvimento Agrário), órgão vinculado a SEAGRI (Secrataria 
da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária), formular projetos para 
que as áreas Devolutas do Estado utilizadas por remanescentes de 
comunidades Quilombolas sejam objeto de regularização fundiária 
atráves do procedimento descriminatório administrativo, 
objetivando assim, contribuir para o desenvolvimento sustentável das 
comunidades negras da Bahia, reconhecendo seus direitos, 
resgatando a injustiça praticada contra os negros ao longo da nossa 
história. (BAHIA. 2010, p. 3, grifo nosso). 
 

A partir da Lei Estadual nᵒ 3038/72 e da regulamentação do Decreto Estadual 

nᵒ 23.401/73 se instituem os procedimentos para discriminatória administrativa rural, 

e a Portaria nᵒ 13/2009 institui à CDA a regularização fundiária através do Núcleo de 

Ações em Quilombos (NAQ). 

A Ação Administrativa Discriminatória ocorre em etapas semelhantes às do 

Incra, promovendo a abertura do processo junto a CDA, pelo Núcleo de Povos e 

Comunidades Tradicionais, onde se organiza o NAQ. A comunidade então apresenta 

a CRQ emitida pela FCP e os documentos da Associação Quilombola, solicitando a 

regularização fundiária. De acordo com a nota técnica da CDA: 

 
Discriminar significa separar as áreas de domínio particular das 
áreas de terras devolutas do Estado, podendo ser de dois tipos: 
administrativa ou judicial. 
A discriminatória tem por finalidade, além de dotar os ocupantes das 
áreas de terras devolutas dos seus respectivos títulos de 
propriedade, proporcionar-lhes condição de buscar créditos nas 
instituições financeiras oficiais e não oficiais, para fins de 
instalações de pequenas agroindústrias, ampliação ou melhoria 
habitacional e construção de suas moradias garantindo aos 
beneficiários, melhores condições de vida e progresso. Quantos aos 
proprietários de imóveis rurais detentores de títulos definitivos de 
propriedade ou escritura publica de pleno direito se reconhecem o 
domínio. (BAHIA, 2010, p.102,grifo nosso). 
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É deflagrada, desse modo, uma ação discriminatória à administrativa rural e 

aberto um processo pela CDA, que publica em Diário Oficial do Estado (DOE) uma 

portaria de abertura do processo em questão. Consecutivamente, são realizadas 

visitas a campo, cadastro, reconhecimento e desenvolvimento dos relatórios técnicos, 

com a delimitação e caracterização da área em questão. A discriminatória é publicada 

pela CDA no DOE em dois editais com 60 dias de prazo para convocação de 

interessados nas terras. Após a discriminatória, a CDA titula a comunidade quando se 

trata de terras devolutas do estado da Bahia, ou encaminha para o Incra, no caso de 

terras da união ou de terceiros para a desapropriação, publicando a homologação do 

título no DOE e entregando a titulação oficial a comunidade quilombola.67 

 
A deflagração imediata desses processos de Discriminatórias visa dar 
celeridade à regularização das áreas devolutas utilizadas pelas 
comunidades quilombolas, facilitando o posterior reconhecimento do 
domínio (titulação) pelo INCRA ou mesmo pelo Estado, caso venha a 
ser encaminhada solução legal para este fim. (BAHIA, 2010, p. 50). 
 

O Grupo Inter-setorial para Quilombos (GIQ), ao qual se integra o NAQ/CDA, 

foi formalizado pelo Decreto citado anteriormente e propõe a implementação da 

Política Estadual para Comunidades Remanescentes de Quilombos da Bahia a partir 

de ações articuladas dos diversos órgãos da administração direta e indireta. 

Santana Filho (2018) analisa os territórios quilombolas titulados na Bahia, 

ressaltando a importância de diversas estruturas organizacionais, entre elas, a 

Sepromi e o CDCN, além do GIQ, como fundamentais para o processo de afirmação 

e garantia dos direitos das Comunidades Negras na Bahia.   

A Comissão Pastoral da Terra (CPT), junto ao Movimento Negro Unificado 

(MNU) foram importantes para a mobilização, reconhecimento, identificação, 

delimitação, demarcação e titulação dos primeiros territórios quilombolas registrados 

na Bahia68. 

 
67 Informações retiradas da Ação Discriminatória Administrativa Rural nᵒ 880100030012 do Território  
Quilombola Mocambo da Cachoeira, complementada por informação oral obtida na entrevista com 
George Bispo, cientista social que trabalha no NAQ. 
68 De acordo com Santana Filho( 2018,p.157-58), os primeiros territórios titulados da Bahia foram o 
Território Quilombola de Mangal e Barro Vermelho, em 30/01/1999 e 14/07/2000, respectivamente, no 
município de Sitio do Mato, a partir da cooperação técnica entre o Instituto de Terras da Bahia (Interba) 
e a FCP. 
O território de Barra do Brumado, em 22/12/1999, no município de Rio de Contas , também pela 
cooperação técnica entre CDA (que substituiu o Interba) e a FCP, e em 14 de julho de 2000 o território 
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A Tabela 1 apresenta os dados nacionais detalhados por estado, com o número 

de certidões emitidas pela FCP69 para comunidades quilombolas, sendo um total de 

2.547 certidões para 3.051 comunidades emitidas até 201870. Das certidões emitidas, 

210 foram tituladas, englobando 241 comunidades. O Incra possui 1.533 processos 

que deram entrada no órgão, dos quais foram publicados 208 RTID71. 

O estado da Bahia se destaca com 619 certidões para 740 comunidades, junto 

ao Maranhão com 690 certidões para 699 comunidades e o Estado de Minas Gerais 

com 255 certidões para 328 comunidades quilombolas certificadas pela FCP. 

Tabela 1: Certidões emitidas pela FCP até o ano de 2018 por estado e o número de 

títulos expedidos organizado pelo Incra.

 
Fontes: Base de dados INCRA, 2015; FCP, 2018     Elaboração: Autora, 2018.   

 
Quilombola de Rio das Rãs, em Bom Jesus da Lapa, totalmente pela FCP, sendo um dos territórios 
considerados muito importante na luta pela regularização fundiária, um dos primeiros a ser reconhecido 
e receber a certificação CRQ. 
69 Dados do acessados no site da fundação Palmares em 29 jan 2018: 
http://www.palmares.gov.br/?page_id=37551 
70 Muitas comunidades possuem certidões conjuntas, nas quais em uma CRQ são reconhecidas mais 
de uma comunidade – apesar de que, o número de comunidades é maior que o de certidões. Dessa 
forma foram consideradas as certidões emitidas por estado para realizar a comparação com o número 
de títulos, que considera o número relativo ao território como um todo e não o número de comunidades, 
que é maior. 
71 Diante dos dados nacionais disponibilizados pelo INCRA serem do ano de 2015 a comparação com 
os dados da FCP, foi realizado em mesma escala nacional, por estado. Os dados específicos da Bahia, 
com o complemento da CDA, atualizados no ano de 2018, serão apresentados na seção “O 
reconhecimento do território quilombola”. 

ESTADO SIGLA

CERTIDÕES DE 
COMUNIDADES 

REMANESCENTES 
DE QUILOMBO 

2018

TÍTULOS 
EMITIDOS   

2015
ESTADO SIGLA

CERTIDÕES DE 
COMUNIDADES 

REMANESCENTE
S DE QUILOMBO 

2018

TÍTULOS 
EMITIDOS   

2015

Acre AC 0 0 Paraíba PB 36 0
Alagoas AL 67 0 Pernambuco PE 140 10

Amazonas AM 8 0 Píaui PI 81 5
Amapá AP 40 3 Parana PR 35 0

Bahia BA 619 19 Rio de 
Janeiro RJ 38 9

Ceára CE 48 0 Rio Grande 
do Norte RN 24 8

Espirito Santo ES 35 0 Roraima RO 8 1
Goiás GO 46 3 Rondonia RR 0 0

Maranhão MA 511 39 Rio Grande 
do Sul RS 125 12

Minas Gerais MG 255 2 Santa 
Catarina SC 13 4

Mato Grosso 
do Sul MS 22 5 Sergipe SE 31 20

Mato Grosso MT 70 1 São Paulo SP 56 7
Pára PA 199 62 Tocantins TO 38 0

TOTAL - 2545 210

CERTIDÕES (CRQ) E TÍTULOS EXPEDIDOS PARA COMUNIDADES QUILOMBOLAS POR ESTADO

http://www.palmares.gov.br/?page_id=37551
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Os dados apresentados na Tabela 1, relativos à Bahia, apontam que, das 740 

comunidades reconhecidas, apenas 19 foram tituladas até aquele ano72, sendo seis 

pelo Incra e 13 pelo Instituto de Terras/CDA/SPU. Os dados acima validam a projeção 

de Santana Filho (2018) quanto ao longo tempo necessário para a conclusão do 

processo de titulação dos territórios quilombolas junto ao Incra. O autor reforça ainda 

a relevância da criação da SEPROMI em 2007 e o Decreto Estadual nᵒ 11850 de 

2009, para a ampliação do número de comunidades quilombolas tituladas no estado. 

Tal contexto será tratado em maior profundidade na seção 3 desse trabalho, 

“Reconhecimento do território”, na qual serão apresentados os dados específicos da 

Bahia e do Território de Identidade do Estudo de Caso, o da Chapada Diamantina. 

 

2.3     POLÍTICAS HABITACIONAIS: DO URBANO AO RURAL 
 

A atenção do Estado brasileiro para a questão da habitação se inicia de acordo 

às mudanças das dinâmicas dos ciclos econômicos no processo de industrialização 

do país, ocorrido no início do século XX. Ainda naquele período, o processo de 

urbanização é iniciado e marcado pelo massivo êxodo rural com as grandes 

migrações do campo à cidade, aumentando as demandas por habitação e trabalho 

nos centros urbanos.  

A produção habitacional se limitava aos investimentos privados de produção de 

moradia para aluguel e vilas operárias, onde a população desenvolvia estratégias de 

permanência nas cidades. A atuação do Estado visava práticas higienistas e ações 

de controle tanto das condições sanitárias quanto da moral e dos bons costumes–com 

foco na saúde e erradicação da propagação de doenças e na intervenção em casas 

de cômodos, mocambos e cortiços73. 

As diretrizes que nortearam o país no processo de expansão e consolidação 

espacial urbana e rural priorizaram o viés da economia agroexportadora, que, no 

processo de industrialização, definiu o “urbano” como prioridade para investimentos e 

 
72 A Tabela 1 apresenta um comparativo nacional, relacionando dados da FCP do ano de 2018 com os 
 do INCRA de 2015. No capítulo 02, o reconhecimento do território quilombola” serão apresentados 
 dados da CDA relativos apenas a Bahia aumentando o número de territórios quilombolas titulados no 
 estado até o ano de 2018. 
73 Essas moradias abrigavam um alto número de ocupantes por unidade, sendo bastante insalubres, 
com banheiros coletivos ou inexistentes, tornando o ambiente propício a várias epidemias. Elas 
constituíam a única opção para essa população recém-chegada na cidade, sem nenhuma alternativa 
por parte do Estado (FREIRE, 2010). 
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atenção do Estado. A cidade, desse modo, é tida como referência material e 

ideológica, perspectiva que se refletiu no desenvolvimento das políticas públicas que 

posteriormente serão reproduzidas no campo74. 

Nesse momento, são identificadas as raízes da segregação espacial promovida 

pela estruturação da cidade a partir da lógica do capitalismo industrial, que “tende a 

ampliar-se de forma desigual e combinada no tempo e espaço, [...] sem perder a 

essência da desigualdade social, lida nas diversas formas de moradia” (SOUZA, 2008, 

p. 25). A análise de Souza (2008) sinaliza, por conseguinte, a origem da configuração 

atual das cidades brasileiras, cuja população permaneceu, desde então, constituindo 

moradias em ocupações informais, periferias e locais de difícil acesso. Análise esta 

ratificada por Bonduki (2004) que complementa: 
 

O problema da habitação popular no final do século XIX é 
concomitante aos primeiros indícios de segregação espacial. Se a 
expansão da cidade e a concentração dos trabalhadores ocasionou 
inúmeros problemas, a segregação social do espaço impedia que os 
diferentes estratos sociais sofressem da mesma maneira os efeitos da 
crise urbana, garantindo à elite áreas de uso exclusivo, livres de 
deterioração, além de uma apropriação diferenciada dos 
investimentos públicos.(BONDUKI,  2004, p. 20). 
 

As primeiras instituições públicas a produzir habitação popular foram os 

Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAP), criados em 1933, durante o governo de 

Getúlio Vargas. Como parte das estratégias desenvolvimentistas do Estado Novo, a 

casa própria torna-se um símbolo de reconhecimento dos direitos do trabalhador, 

diante de um contexto populista75 favorável à mudanças da condição de moradia, 

anteriormente de aluguel, por subsídios para financiamento da casa própria. 

A noção de que o problema de habitação era uma questão de política pública 

e social é introduzida com a Fundação da Casa Popular76– o primeiro órgão em âmbito 

nacional voltado à população de baixa renda. Castañeda Rodríguez (2016) destaca 

no Decreto da Fundação a construção, reparação ou melhoramento das habitações 

 
74 Moreira (2017, p. 49-50) reforça essa questão ao apresentar os investimentos do estado no 
embelezamento e melhorias dos grandes centros urbanos, como Rio de Janeiro, em comparação a 
falta de infra-estrutura proporcionada as colônias de imigrantes, que em alguns casos, foram obrigados 
a migrar para as cidades, em busca de subsistência e trabalho. 
75 O regime autoritário populista tem por mote uma nova postura do governo com relação aos setores 
populares, através de uma política urbanizadora, se estabelecendo a construção da representação de 
Vargas como o pai dos pobres (FREIRE, 2010). 
76 Decreto-Lei nº 9.218 (ou n º 9.777) em 1 de maio de 1946, no governo de Eurico Gaspar Dutra. 
Durante o período de sua atividade, até 1964 a FCP construiu 19 mil unidades. 
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na zona rural “de arquitetura simples e de baixo custo, mas que atendam aos 

requisitos mínimos de higiene e conforto, bem como suprimento de energia elétrica” 

(BRASIL, 1946 apud CASTAÑEDA RODRÍGUEZ, 2016, p. 41). 

No período que se segue, a abertura da economia para o capital internacional 

acelera o processo de industrialização e urbanização do país, que, entre outros 

fatores, aumentaram a pressão social e a instabilidade política. A crise urbana e 

habitacional se aprofundou, evidenciando assim a urgência de se estruturar uma 

política habitacional e de planejamento urbano, onde o tema da habitação de interesse 

social, ganha força junto aos movimentos pela reforma urbana. Consequentemente, a 

habitação e reforma urbana se tornaram temas de diversos seminários, dentre os 

quais, o SHRU77: produção importante e semente de diversas iniciativas que seriam 

implementadas 20 anos depois. 

O golpe militar de 1964, entretanto, instala uma outra ordem no país e as 

iniciativas propostas pelo SHRU são parcialmente apropriadas na transformação do 

setor habitacional e urbano com a criação do Banco Nacional de Habitação (BNH)78e 

do Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (SERFHAU). 

O BNH inseriu um novo modelo de políticas públicas para a questão de moradia 

no país através do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), tendo como fonte de 

recurso a Caderneta de Poupança e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), prevendo o atendimento de três faixas distintas do mercado79. Foram criadas 

as Companhias de Habitação (COHAB), agentes executores nos estados, 

responsáveis pela construção e comercialização dos projetos habitacionais 

padronizados80. 

 
77Entre as propostas do Seminário de Habitação e Reforma Urbana (SHRU) estava a criação de uma 
nova estrutura institucional, com um órgão central encarregado da questão urbana e habitacional, e 
fontes específicas de recursos a serem concentradas num Fundo Nacional de Habitação,  investidos 
de acordo com os critérios estabelecidos nos planos nacionais (BONDUKI, 2010). 
78 “A instituição do BNH, pela Lei 4.380 de 1964, como órgão central da política habitacional tinha como 
objetivo de coordenar a ação dos órgãos públicos e orientar a iniciativa privada, estimulando a 
construção de moradias populares, financiar a aquisição da casa própria, melhorar o padrão 
habitacional, eliminar favelas, estimular o investimento da indústria e da construção civil.”(Rodrigues, 
2003 apud FREIRE, 2010, p. 30).  
79 O mercado Popular (até três salários mínimos); o Mercado Econômico (três a seis salários) e o 
Mercado Médio (renda superior a três salários mínimos).  
80Bonduki (2014) pontua que apesar da numerosa produção habitacional do BNH, a crítica amplamente 
feita à política reside na falta de qualidade arquitetônica e na sua desarticulação com as questões 
urbanas, criando nesse momento o divórcio entre a produção habitacional e a arquitetura. Afirma que 
se perdeu uma oportunidade de articular o planejamento e a expansão urbana à massiva produção 
habitacional, que se dissociou da arquitetura ignorando relações com o entorno, topografia e diferenças 
culturais, reproduzindo tipologias iguais em diferentes regiões do país, descoladas do pensamento 
urbanístico de produção de cidades. 
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As ações do Estado no campo mantinham o foco no desenvolvimento agrícola 

e na modernização do grande latifúndio, com a implementação de políticas voltadas 

para o crescimento e ocupação produtiva do território, através da  construção de 

grandes empreendimentos como obras de barragens e irrigação promovidos pelo 

Departamento Nacional Obras Contra as Secas (DNOCS) e Companhia Hidrelétrica 

do São Francisco  (CHESF). A habitação no campo era vinculada aos 

empreendimentos, com a construção de casas para alocação de trabalhadores nos 

núcleos de colonização desenvolvidos nesse período81. Germani e Moreira (2016) 

comentam a falta de integração dos projetos dos núcleos ao contexto local: 

 
Ao mesmo tempo em que se propunha a ocupação da Amazônia com 
funções agrícolas, negava-se o modo de vida rural e tradicional. Como 
exemplo, pode-se citar que várias comunidades indígenas perderam 
seus territórios neste momento, sendo completamente 
desconsideradas pela política de colonização.   
Além disso, é difícil de se encontrar, talvez porque não existam, 
exemplos de projetos de colonização deste período que tenham tido 
êxito.(GERMANI; MOREIRA, 2016, p. 5). 
 

Ainda em âmbito rural, foram realizadas melhorias sanitárias e construção de 

banheiros com objetivos sanitários e de saúde executados pela Fundação SESP, além 

de pequenos núcleos habitacionais nas periferias e em meio rural promovidos pelo 

programa PROMORAR, executados pela URBIS vinculado ao recurso do BNH. 

O Instituto Nacional de Imigração (INIC), que se desdobrará no atual Incra, era 

o órgão responsável pelos projetos e núcleos de colonização; o INIC lidava ainda com 

a questão da reforma agrária, debate que se mantêm em meio ao acirramento dos 

conflitos no campo. Moreira (2017) sintetiza o histórico do órgão:  

 
A lei nº 2.163/54 formalizou o Instituto Nacional de Imigração e 
Colonização (INIC). Em 1955, com a lei nº 2.613/55, foi criado o 
Serviço Social Rural (SSR), autarquia vinculada ao Ministério da 
Agricultura. A Lei Delegada nº 11 de 1962, viabilizou a criação da 
Superintendência de Política Agrária (Supra), absorvendo as 
atribuições do INIC e do SSR. O Estatuto da Terra, lei nº 4.504/64, 
criou o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA) e o Instituto 
Nacional de Desenvolvimento Rural (INDA).Em 1970, o Decreto-lei nº 
1.110/70 cria, finalmente, o Instituto Nacional de Colonização e 

 
81 A obra mais emblemática, de acordo com Gemani e Moreira (2016), foi a construção da rodovia 
Transamazônica, a BR230, instaurando a reflexão sobre o urbanismo rural e atenção mais específica 
aos projetos de colônias agrícolas de imigrantes e trabalhadores. 
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Reforma Agrária (INCRA), absorvendo as atribuições do IBRA e do 
INDA.(MOREIRA, 2017, p. 42). 
 

José Geraldo da Cunha Camargo82, arquiteto do Incra, afirma a necessidade 

de desenvolver um planejamento e urbanização rural83, como forma de manter os 

trabalhadores no campo e permitir um crescimento integrado, justificando que muitas 

colônias sofriam evasão e não conseguiam se desenvolver, especialmente, pelo 

“senso comum” da cidade como lócus de possibilidades e desenvolvimento, em 

detrimento do  campo, visto  como local de ignorância e atraso tecnológico, 

materializados no espaço pela clara hierarquia  que se define na dualidade campo e 

cidade (MOREIRA, 2017, p. 59). 

As décadas de 1970 e 198084 foram o ponto de inflexão da população rural 

para a urbana. Como resultado da migração dessas décadas, o aumento de 20% da 

população urbana em uma média de 30 milhões de pessoas por década nas cidades 

resultou, no início dos anos 1990, em um país majoritariamente urbano, com 76% da 

população definida como urbana. Conforme Tabela 2.  

 
Tabela 2: Evolução da população urbana e rural no Brasil (em milhões) 

 
Fonte: Bonduki (2014, p. 42). 

 
82 “Arquiteto e Urbanista, com uma atuação profissional intensa no INCRA até 1975, quando pediu 
exoneração para se dedicar exclusivamente a vida acadêmica”.  (MOREIRA (2017, P.59). 
83 O conceito adotado por Camargo de urbanismo rural, baseava-se no planejamento integrado, 
considerando-se elementos da área social, econômica e física do meio rural. O planejamento espacial, 
determinava zoneamentos com áreas e usos, que deveriam ganhar autonomia econômica gerando 
uma espécie de rede urbano-rural autossustentável socioeconomicamente. MOREIRA (2017). 
84 A mecanização no campo e a revolução verde criaram precedentes para processos de esvaziamento 
do campo e inchaço urbano, delineando relações sociais e econômicas “diversas e perversas”, com 
grandes massas de trabalhadores desempregados, ou em condições de extrema precariedade atraídos 
pelo sonho capitalista de possibilidades e consumo que a “cidade grande” oferece.  

ANO POPULAÇÃO 
RURAL % POPULAÇÃO 

URBANA % TOTAL

1920 23 82% 5 18% 28
1940 28 68% 13 32% 41
1950 33 63% 19 37% 52
1960 38 54% 32 46% 70
1970 41 44% 52 56% 93
1980 38 32% 81 68% 119
1990 35 24% 111 76% 146
2000 30 18% 140 82% 170
2010 28 15% 162 85% 190
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Essa situação é crítica para o adensamento urbano não planejado. O aumento 

de demandas por serviços, políticas públicas, moradia e trabalho aumenta 

consequentemente a violência urbana, o desemprego e as ocupações informais, 

ampliando, assim, a desigualdade social que se materializa nos assentamentos 

precários nas áreas periféricas, favelas e as mais variadas formas que essa população 

encontrou para permanecer próxima aos centros urbanos, cujas consequências são 

refletidas nas cidades hoje. No processo de redemocratização pós-ditadura, a questão 

urbana ganhou novos ares e novos sujeitos com os movimentos sociais organizados, 

exigindo transformações estruturais, em especial, da reforma urbana. A crescente 

crise habitacional se transforma no foco de debates nacionais, que envolve os 

ministérios e o Instituto dos Arquitetos em torno da reformulação do Sistema 

Financeiro de Habitação: 

 
Vivia-se o clima da luta pelas eleições diretas para Presidente e pela 
Constituinte, com grande mobilização popular, e a oposição ao BNH 
se inseria no combate à ditadura. Neste contexto, organizou-se, por 
um lado, o movimento de moradia (urbano) e dos sem-terra 
(rural),que reunia os que não conseguiam ter acesso a um 
financiamento da casa própria e, por outro, o Movimento Nacional dos 
Mutuários que agregava mutuários de baixa renda e classe média, 
incapacitados de pagar a prestação da sonhada casa própria. Ambos 
criticavam o caráter financeiro do SFH e pediam mudanças. 
(BONDUKI, 2014, p. 64 , grifo nosso). 
 
 

Com alto índice de desaprovação popular em 1986, o BNH foi extinto 

abruptamente pelo governo de José Sarney85e, por conseguinte, teve suas atividades 

transferidas para a Caixa Econômica Federal (CEF), banco comercial público. A CEF, 

por sua vez, acabou por herdar as questões de inadimplência do seu antecessor, 

comprovando, assim, a desarticulação institucional, além da falta de estratégias para 

enfrentar a questão substancial dos problemas de habitação. 

No contexto rural, Moreira (2017) e Castañeda Rodríguez (2016) apresentam 

as prerrogativas que contribuiriam para o desenvolvimento futuro de programas para 

 
85Bondouki (2014, p. 82) pontua que a extinção do órgão não apresentou resistência da sociedade civil 
ou opinião pública, tendo em vista que o BNH era uma das instituições mais odiadas pelo país diante 
da crise do modelo econômico do regime militar e a grande inadimplência: “os saldos devedores e 
prestações dos mutuários, por força dos mecanismos de correção monetária, cresciam mais do que os 
salários, submetidos no período a um forte arrocho”. A extinção do BNH permitia também ao Governo 
o direcionamento do SFH.  
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habitação rural, tais como,  o Programa Nacional de Política Fundiária,86 que em seu 

artigo 3, aborda a construção e melhoria habitacional para o trabalhador rural, 

“estabelecendo a alocação de recursos do Banco Nacional de Habitação (BNH) para 

esta finalidade”, e a Política Agrícola, Lei nº 8.171 de 17 de janeiro de 1991, nos artigos 

87 a 89 do capítulo XX87: 

 
Art. 87. É criada a política de habitação rural, cabendo à União destinar 
recursos financeiros para a construção e/ou recuperação da habitação 
rural.  
§ 1o Parcela dos depósitos da Caderneta de Poupança Rural será 
destinada ao financiamento da habitação rural.  
Art. 88. Vetado  
Art. 89. O poder público estabelecerá incentivos fiscais para a 
empresa rural ou para o produtor rural, nos casos em que sejam 
aplicados recursos próprios na habitação para o produtor rural  
(BRASIL, 1991 apud MOREIRA, 2016, p. 92).  

 

Contudo, ambos os autores sinalizam que essas políticas não tiveram 

repercussões significativas na produção de habitação rural. A propósito das iniciativas 

decorrentes desse período, Moreira (2017, p. 64) argumenta que: “a prosperidade 

advinda da produção agrícola não se concretizou e a degradação ambiental 

desenfreada é uma triste consequência desse processo”.  

O 1ᵒ Plano Nacional de Reforma Agrária é lançado apenas em 1985, em 

decorrência da unificação do Incra, que promoveu a produção de assentamentos da 

reforma agrária junto com habitações, até o início dos anos 1990, a Lei nº 8.171/1991. 

Tal Lei,  dispõe especificamente sobre Política Nacional de Reforma Agrária88.  

A habitação nos projetos de assentamento de Reforma Agrária estava 

vinculada ao crédito de instalação concedido aos beneficiários89 ; esta, passou por 

 
86 Decreto nº 87.700 de 12 de outubro de 1982. 
87 Moreira (2017, p.92) detalha a informação sobre a Política Agrícola e o artigo 87 da referida Lei, que 
encaminhou o Projeto de Lei nº 6129-A/90, com diretrizes para uma Política Nacional de Habitação 
Rural, no ano de 1990, em tramitação no Congresso Nacional e parado desde 2008 na Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). 
88 As referências utilizadas sobre as políticas habitacionais rurais abordam assentamentos de reforma 
agrária. Contudo, apesar de ambos tratarem do contexto rural a dinâmica de apropriação, ocupação e 
regularização do território, assim como instrumentos de disputa são distintos entre as comunidades 
tradicionais e os movimentos “sem terra”, não sendo discutido no recorte da dissertação o tema 
específico da reforma agrária nesse formato, mas a questão fundiária no contexto mais amplo. 
89 Os recursos para a construção da habitação eram oferecidos em conjunto com os de alimentação e 
fomento, sem o estabelecimento de valor específico para cada um. Assim, os assentados escolhiam 
quanto do recurso total seria investido na habitação. Somente em 1988, é que foram disciplinados os 
valores para cada modalidade de crédito, sendo criados alguns dispositivos para sua concessão. 
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diversas melhorias normativas que incluíram assistência técnica e controle mais 

efetivo do Incra para garantir a qualidade das habitações.  

As décadas de 1980 e 1990, de acordo com Bonduki (2014), foram períodos 

de utopia, em função da consolidação da democracia e da emergência de diversos 

atores com reconhecimento social e político. Durante essas décadas, o país 

experimentou diversas e variadas iniciativas no campo das políticas urbanas e da 

produção habitacional, “um período fértil e de grande vitalidade, contudo, repleto de 

conflitos e contradições” (Bonduki (2014, p.79). Tais contradições foram notáveis, por 

exemplo, na transição do órgão responsável pela habitação por diversas secretárias 

e em mais de sete ministérios diferentes nesse período. Desde a extinção do BNH, 

em meados dos anos 1980, inexistia no país uma estrutura pública de financiamento 

para as políticas habitacionais. Assim, esse período foi marcado pela desarticulação 

e descredibilização da política habitacional, sobretudo, no âmbito federal.90 

No que lhe diz respeito, a Constituição Federal atribui a questão habitacional 

aos três níveis de governo: municipal, estadual e da união.  O que, na ausência de 

uma estratégia nacional mais ampla e aliada à pressão dos movimentos sociais91por 

moradia, demandou uma maior participação do poder público local.  

Em vista disso, é possível destacar iniciativas do movimento social organizado 

que, junto a diversos setores da sociedade, como a universidade92 e as organizações 

de assessoria popular93– através da assessoria técnica e com o apoio das 

administrações municipais94–, introduziram novos programas e formas participativas 

de gestão.  Segundo Bonduki (2014, p. 81), tais programas e modelos de gestão 

 
90Segundo a análise de Angela Gordilho, em seu livro Limites do Habitar (2008), a criação e extinção 
de diversas secretárias e órgãos, além de programas e projetos, onde o setor responsável pela gestão 
dessa política esteve subordinado a mais de 7 diferentes Ministérios, refletiu-se na produção das 
condições de  habitação,   demonstrando assim o não enfrentamento da questão. - 
91Bonduki (2014) sinaliza a força do movimento social que, nesse momento, adveio do Movimento 
Nacional da Reforma Urbana; o Movimento foi, desse modo, fortalecido pelas emendas de iniciativa 
popular inseridas na Constituição Federal. Nesse momento, o país vivenciava a atuação de, diversos 
movimentos sociais cujos objetivos estavam alinhados com a democracia, com a conquista de diversos 
direitos sociais e nos primórdios da luta pelo que viria a se chamar “direito a cidade”– diante de uma 
perspectiva de cidadania mais ampla. 
92 Bonduki (2014) destaca os trabalhos do Laboratório de Habitação da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP), chamado Lab-Hab, criado em 1982, que já 
prestava assessoria a projetos alternativos ao BNH. 
93 Nesse período também estavam fortalecidas as Associações de Bairro e as Comunidades Eclesiais 
de Base (BONDUKI,2014, p. 85). 
94Merece destaque ainda a prefeitura de São Paulo, que conseguiu implementar instrumentos da 
reforma urbana, com uma política de desapropriação de vazios urbanos integrada a política de 
produção habitacional; subvertendo, assim,  as antigas práticas de conjuntos habitacionais nas 
periferias, ao optar por empreendimentos menores projetados com a participação dos futuros 
moradores, definidos previamente em fóruns regionais de habitação (BONDUKI, 2014,p. 91). 
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incentivaram a proposição de um projeto de iniciativa popular, que visava a criação de 

um fundo nacional de moradia para subsidiar a produção de habitação de interesse 

social. Esse processo resultou, décadas depois, na aprovação do Estatuto das 

Cidades, em 2001. 

O governo Collor, por sua vez,  desenvolveu ações sem grande expressão 

nos resultados, muito pelo contrário, diversificou os agentes promotores e passou a 

incluir empresas da construção civil, ao desarticular a habitação popular do 

saneamento e infraestrutura urbana (FREIRE, 2010).Após o impeachment, o vice-

presidente Itamar Franco ajusta alguns parâmetros nos programas de habitação 

popular. Estes, passaram a exigir a participação dos conselhos comunitários; 

compostos de representantes da sociedade civil e por   representantes do governo 

local, além de uma contrapartida destes aos investimentos da união. Os programas 

Habitar Brasil e Morar Município visavam, dessa forma, atender municípios com mais 

de 50 mil habitantes. 

No governo seguinte, presidido por Fernando Henrique Cardoso, segundo 

Freire (2010) e Bondouki (2014), inaugurou-se uma nova forma de pensar e de 

produzir habitação por parte do Estado. Nessa gestão consolidou-se, por exemplo, o 

processo de reurbanização de favelas enquanto uma política pública, notadamente, 

inspirada na diversidade de experiências da produção habitacional desse período, 

que, mesmo fragmentadas, apresentaram avanços nas legislações devido a 

mobilização e organização dos movimentos sociais. Se reconhece, enfim, a “cidade 

real” onde a maior parte da população de baixa renda do país trabalha e habita 

informalmente, reforçando a necessidade do aumento do controle social na gestão 

dos programas, através de iniciativas que contribuíram como “sementes” para as 

políticas que seriam implementadas no governo seguinte. 

Entre 1995 e 1998, a Secretaria de Política Urbana (Sepurb) vinculada ao 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão foi a responsável pelo setor 

habitacional para a formulação e implementação da Política Nacional de Habitação. 

Esta, baseada no Sistema Financeiro de Habitação, foi lançada em 1996 no âmbito 

dos Programas de governo Brasil em ação (1994-1997) e Avança Brasil (1998-2001), 

tendo como premissas:  

 
1. Universalização do acesso à moradia, por meio de soluções 
adequadas à natureza da demanda, considerando-se as 
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características regionais e as condições sócio-econômicas dos 
diversos grupos sociais; 
2. Articulações das ações governamentais com a atuação da 
sociedade civil, especialmente o setor privado e as populações 
beneficiárias; 
3. Democratização da gestão dos programas habitacionais, 
institucionalizando-se mecanismos de participação e de controle 
social; 
4. Promoção do desenvolvimento institucional das entidades que 
atuam no setor habitacional. (FREIRE, 2010, p. 39). 

 

Outras diversas alternativas de programas no campo da habitação foram 

desenvolvidas nesse período, com destaque para o Programa Habitar – Brasil95, com 

foco na reurbanização de assentamentos precários, áreas degradadas e melhorias 

habitacionais para famílias com até três salários mínimos; o Pró-Moradia, que tinha 

os mesmos objetivos do Habitar Brasil, contudo, com recursos do FGTS, exigindo 

contrapartidas e exigências especificas aos estados e municípios; oHabitar Brasil/BID, 

com o mesmo objetivo e mesmo público, cujo  financiamento era proveniente, além 

do Orçamento Geral da União (OGU) e FGTS, também do BID, com intervenções em 

infraestruturas urbanas, entre outros.  

Esses programas financiaram um número reduzido de intervenções em vários 

municípios e estados, como, por exemplo, o Viver Melhor em Salvador-BA, com 

intervenções significativas nos bairros da Gamboa de Baixo e em Alagados.  

No âmbito Federal, o Programa de Arrendamento Residencial (PAR) e o 

Programa de Subsídio Habitacional (PSH) instituíram a perspectiva de financiamento 

de imóveis por Cartas de Crédito, individuais e associativas a partir de recursos do 

FGTS, recurso este utilizado também no âmbito rural. Os recursos que advinham do 

Programa Carta de Crédito para políticas de habitação rural, inicialmente, eram parte 

do acordo de parceria entre a CEF e o Incra para a cooperação e, posteriormente, em 

2004, para o modelo de operações coletivas em parceria com entidades 

organizadoras.  

O Programa de Subsídio a Habitação (PSH)96 existente desde 1999 é adaptado 

do modelo urbano para o rural, em 2003.  Com sua implementação, e como resultado 

da articulação entre o Incra, a CEF e o MST, firmou-se um convênio entre o Ministério 

 
95 Com recursos do OGU ao governo local, a fundo perdido, sem contrapartida da população. 
96O PSH utiliza-se de recursos do OGU e destina-se a oferecer acesso à moradia adequada por 
intermédio da concessão de subsídios, para a construção e aquisição de habitações, novas ou usadas, 
para famílias de baixa renda – rendimento familiar mensal inferior a três salários mínimos (MOREIRA, 
2017, p. 91). 
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das Cidades (Mcidades) e o Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA)97 para o 

financiamento e subsídio habitacional para os trabalhadores rurais sem terra e os 

pequenos agricultores.  

Merece destaque particular nesse processo a criação do Estatuto da Cidade, 

em 2001, pela Lei nº 10.257/01. Esse instrumento é um marco de todos os esforços 

na luta não apenas pela reforma urbana, mas pela função social da propriedade e pelo 

direito mais amplo a cidade, tendo como principal objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, de acordo 

com as diretrizes gerais abaixo 

 
I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito 
à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura 
urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, 
para as presentes e futuras gerações; 
II – gestão democrática por meio da participação da população e de 
associações representativas dos vários segmentos da comunidade na 
formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e 
projetos de desenvolvimento urbano [...]. 
(BRASIL, 2001, p.1) 

 

O Estatuto da Cidade se configura, assim, como uma conquista e um grande 

avanço a nível legislativo, especialmente por regulamentar o Plano Diretor– 

instrumento de planejamento local que estabelece instrumentos de gestão 

democrática e regulação do uso da propriedade urbana. Está definido no artigo 182, 

da Constituição Federal, que todos os municípios com mais de 20 mil habitantes têm 

por obrigatoriedade aprovar o Plano Diretor na câmara municipal, como instrumento 

básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. E, conforme avalia Batista 

(2016), grande parte dos municípios brasileiros não é exclusivamente urbano, 

observando que: 

 
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, osplanos diretores 
tradicionalmente limitaram sua abrangência ao perímetrourbano, 

 
97A criação do MDA em 1999 e a sua articulação com ao Mcidades, criado em 2003 permitiu a 
articulação de diversas políticas e programas para o público rural. Como, por exemplo, o programa de 
cisternas rurais vinculado ao PNHR, que será mostrado na tabela na seção sobre o Programa. 
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sendo a produção rural do espaço pautada pela gestão federal e 
estadual. (OLIVEIRA, 2011 apud BATISTA2016, p.141). 

 

O artigo 2ᵒ inciso VII “a integração e complementaridade entre as atividades 

urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do Município e 

do território sob sua área de influência”, corrobora, portanto, a análise de Batista 

(2016). Uma vez que reafirma a responsabilidade e o papel indispensável da gestão 

municipal na relação com os povos e comunidades da zona rural; além  da “adoção 

de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão urbana 

compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica do 

Município e do território sob sua área de influência”, tal qual  definido no inciso em 

questão. 

O Plano Diretor, diferentemente do esperado, não se configura como um 

instrumento condutor do processo de ocupação territorial em longo prazo.  Tendo em 

vista, sobretudo, que as práticas de governo – a partir de contextos políticos e 

econômicos externos ao plano – terminam por definir o direcionamento das diversas 

políticas e programas98. 

A partir da criação do Mcidades, em 2003, foram criados diversos órgãos, que 

buscaram estruturar no Estado uma perspectiva de ação mais eficiente em relação 

tanto ao planejamento urbano e a habitação, quanto as Secretarias de Habitação, 

Saneamento, Mobilidade Urbana entre outros. 

Em 2004, é instituída a Política Nacional de Habitação (PNH) que considera a 

moradia como um direito do cidadão– direito humano básico previsto na declaração 

universal de direitos humanos e na constituição de 1988. Em caráter mais amplo,a 

PHN deve garantir um padrão mínimo de habitabilidade e acesso a equipamentos e 

infraestrutura urbana, tais como transporte, educação, saúde, saneamento, entre 

outros. 

A PNH é subdividida no Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social 

(SNHIS), através da Lei nº 11.124/05, e tem como objetivo  implementar investimentos 

 
98A pesquisa não aprofundará a crítica sobre as variadas aplicações do Plano Diretor Municipal nos 
diversos contextos dos estados e municípios. Contudo, reforça sua relevância como instrumento de 
aplicação em escala local, como síntese potencial de um longo histórico da luta pelo direito a cidade e 
o planejamento urbano.Bonduki (2014) pontua que, apesar da instância de organização e 
implementação prática das normativas ser a municipal, os variados conflitos e divergências dos poderes 
locais transformam os debates participativos em torno do Plano em uma arena de disputa de poderes, 
ao  apresentar diversas dificuldades à sua implementação de acordo a jurisdição do Estatuto das 
Cidades, especialmente no que tange a questão fundiária e o uso do solo. 
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e subsídios advindos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), a 

fim de  viabilizar o acesso à moradia digna e sustentável às populações de menor 

renda e no subsistema de Financiamento à Habitação de Mercado– renda acima de 

cinco salários mínimos. A criação do SNHIS colabora desse modo para o 

fortalecimento das políticas públicas de promoção da habitação em todo o país e, 

como consequência quase direta, começam a ser elaborados, em diversos municípios 

, os Planos Locais de Habitação de Interesse Social. 

No que diz respeito ao Plano Nacional de Habitação (PlanHab), este, foi um 

esforço realizado pela Secretaria Nacional de Habitação, previsto na PNH, em propor 

um plano estratégico para o equacionamento das necessidades habitacionais do país 

no período de 15 anos. O Planhab foi lançado em 200899com horizonte para 2023, 

Bonduki reforça a importância desse plano nos seguintes termos: 

 
Um dos grandes avanços do PlanHab foi reconhecer e incorporar a 
diversidade da rede urbana brasileira, além de incorporar as 
particularidades da zona rural, superando a homogeneidade com que a 
questão habitacional, em nível nacional foi tratada no passado. Assim, suas 
propostas, estratégias, ações e metas levaram em conta a diversidade do 
problema em todas as suas variáveis, as diferentes categorias de municípios, 
as especificidades regionais e os diferentes olhares para cada seguimento 
social. (BONDUKI, 2014, p.116, grifo nosso). 

 

No segundo semestre de 2008, quando seria lançado o plano, a conjuntura 

econômica de crise internacional gerou incertezas e paralisia no setor imobiliário 

nacional, que outrora estava em pleno processo de aceleração da produção. A 

decisão governamental, por conseguinte,  foi a de priorizar o investimento público no 

setor habitacional, com o objetivo explícito de evitar o aprofundamento da crise no 

mercado, através de um programa formulado pelo Ministério da Fazenda com a 

participação de entidades empresariais na ação emergencial anticíclica 100 , que 

buscava  evadir-se da recessão e do aumento do desemprego.  

 
99 Destaca-se nesse período a criação da Lei nº 11.888/2008,que “assegura às famílias de baixa renda, 
de áreas urbanas ou rurais, assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de 
habitação de interesse social, como parte integrante do direito social à moradia”.(BRASIL, 2008) 
100 “O Minha Casa Minha Vida foi concebido pelos ministérios de “primeira linha” – Casa Civil e Fazenda – em 
diálogo com o setor imobiliário e da construção civil, e lançado [...] em março de 2009, como uma forma 
declarada de enfrentamento da chamada crise dos subprimes americanos que recentemente tinha provocado a 
quebra de bancos e impactado a economia financeira mundial. “(CASTANEDA 2016, P.51 APUD Santo Amore,; 
Shimbo e ; Rufino (2015, p. 15).101 Aprovado pela Medida Provisória nº 459 (25 de março de 2009), e 
posteriormente convertida em Lei pela Lei nº 11.977 (7 de julho de 2009). 
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A Secretaria Nacional de Habitação do Mcidades, lastreada pelo PlanHab e 

respaldada pela Casa Civil, interferiu no desenvolvimento do programa, inserindo um 

caráter mais social ao mesmo. Dos quatro eixos de atuação do PlanHab – 

financiamento e subsídio, arranjos institucionais, cadeia produtiva da construção civil 

e política urbana, fundiária e ambiental – Bonduki (2016) menciona que, na 

implementação do programa, apenas um dos eixos foi levado em consideração, qual 

seja, o de operacionalização de financiamento e subsídio.  

O Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), lançado em 2009101, a partir 

das diretrizes do Programa de Aceleração de Crescimento (PAC), por sua vez   se 

subdivide em Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU) e Programa Nacional 

de Habitação Rural (PNHR). Com vistas a instituir modalidades para famílias com 

renda de até três salários mínimos; de três a dez salários mínimos e a modalidade 

entidades.  

A principal crítica desse novo programa refere-se ao grande aporte financeiro 

na produção de novas habitações– desarticulado, portanto, da estratégia prevista no 

PlanHab– e desperdiçando a oportunidade de equacionamento da questão 

habitacional e redução significativa do déficit.  

Diversos autores avaliam o programa em função da relação quantitativa x 

qualitativa da produção de unidades habitacionais– no que se refere  à baixa qualidade 

dos projetos com tipologias padronizadas e às dimensões reduzidas distantes dos 

serviços de infra-estrutura–,  que promoveu a falta de articulação urbana desses 

empreendimentos, reproduzindo erros cometidos pelo BNH. Ao assumir como mote 

principal uma perspectiva quantitativa, o PMCMV fortaleceu essa tradição, preterindo 

aspectos de qualidade arquitetônica e legando aos municípios os impactos urbanos e 

sociais da produção habitacional.  

Tal quadro representa um retrocesso no nível da desintegração com o 

planejamento urbano, pois promoveu, contraditoriamente, a segregação socioespacial 

dos empreendimentos. Uma atuação mais efetiva no direcionamento por parte dos 

municípios para o atendimento das diretrizes, já instituídas nos planos de habitação e 

no plano diretor, poderia minimizar os impactos negativos do programa e promover o 

fortalecimento e a qualidade no que tange ao planejamento habitacional e urbano. 

Como afirma Bonduki (2014): 

 
101 Aprovado pela Medida Provisória nº 459 (25 de março de 2009), e posteriormente convertida em Lei 
pela Lei nº 11.977 (7 de julho de 2009). 
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A questão da localização dos projetos depende muito dos municípios 
e de seus planos diretores e habitacionais – no direcionamento dos 
instrumentos urbanísticos para estimular a implantação de novos 
empreendimentos em locais mais adequados que gerem menor custo 
urbano, social e ambiental – fator que poderia ser induzido pelo 
governo federal com medidas de direcionamento de recursos para 
subsídios que atendam determinadas premissas.(BONDUKI, 2014, 
p.120).  

 

A articulação urbana e rural está diretamente dependente de cada município e 

suas restrições legislativas com relação ao uso e à ocupação do solo, código de obras 

e demais parâmetros urbanísticos. A responsabilidade é, portanto, compartilhada 

quanto à qualidade e à localização dos empreendimentos. Bonduki (2014) sinaliza que 

a questão fundiária permanece sendo uma questão conflituosa no programa, pois a 

implementação do programa de produção habitacional desarticulado de ações 

concretas do município e do governo federal, na garantia da função social da 

propriedade, resultou no efeito inverso de um mercado aquecido com uma disputa 

territorial mais aguerrida. 

No âmbito rural, especificamente na Bahia, a precariedade da estrutura 

municipal dos pequenos municípios, quanto a recursos, secretarias e escassez de 

técnicos especializados, torna difícil a implementação tanto desses instrumentos, 

quanto do relativo  acompanhamento e  garantias de sua aplicação– especialmente 

na zona rural, cujo acompanhamento e fiscalização de obras são distantes da sede.  

Os dados da produção habitacional do PMCMV102 para os programas urbanos 

(empresas, entidades e MCidades) e o rural são apresentados na Tabela 2, 

detalhando a quantidade de unidades habitacionais contratadas por ano. Na Tabela 3 

estão sistematizados os dados por fase MCMV1 (2009 a 2011), MCMV 2 (2011 a 

2014) e MCM3 (2015 a 2018) e a relação de unidades contratadas e construídas. 

Na análise da proporção de unidades contratadas, Tabela 3, o urbano possui 

34% do total na faixa 1,54% ,na faixa 2 e 12% na faixa 3; o Entidades possui 1% das 

contratações e o Rural 4%. Dados que confirmam a maior atuação e investimento de 

recursos na Faixa 2, de mercado, não priorizando a Faixa 1 com o maior déficit. Com 

relação às unidades construídas, o rural apresenta 4% do total, com índice de 71% de 

conclusão das unidades contratadas, equivalente ao índice do urbano nas Faixas 1 e 

 
102 Dados fornecidos pela Caixa Econômica Federal, GIDUR/BA, com o balanço do PMCMV até 
dezembro de 2018. 
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2. Os dados apontam ainda para a continuidade do histórico de priorização do urbano 

com relação ao rural, também nos investimentos do PMCMV. Ressalta-se, contudo, a 

semelhança no índice de conclusão no setor rural que se equipara ao urbano da Faixa 

2103, superior ao das entidades urbanas, o que indica uma atuação equilibrada entre 

as empresas urbanas e as entidades organizadoras do setor rural quanto à 

capacidade de implementação do programa104.  

 

Tabela 3: Dados PMCMV por ano 
 

 
Fonte: CEF,2018. 

Tabela 4: Análise dos Dados PMCMV por Fase 

 
Fonte: CEF,2018, editada pela autora, 2019. 

Antes do PNHR, a construção e as melhorias habitacionais rurais não eram 

destinadas a esse público específico; tendo ações realizadas na Bahia principalmente 

pelo Incra, Funasa, CAR, Sedur e prefeituras dos municípios, através de diversos 

 
 103O PNHR será aprofundado apenas em âmbito estadual, com foco no Estudo de Caso em questão.  
104 Observação com critério restrito a dados numéricos, cabendo avaliar as entidades organizadoras e 
empresas contratadas e o contexto do estado/região em que foi implementado para uma crítica 
fundamentada, sendo, desse modo,  apenas uma observação. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

FAIXA 1 143.894 338.847 104.311 389.073 557.961 175.260 16.890 36.858 222.222 111.037 1.896.353
Empresas 143.484 260.644 83.358 306.847 419.940 107.670 1.188 5.824 22.180 76.555 1.427.690
Entidades 
Urbanas 309 7.715 2.988 7.751 16.382 18.737 6.638 11.776 0 6.790 79.086

Abaixo de 50 mil 
(MCidades) 0 63.772 5.670 32.751 64.740 -68 0 0 0 0 166.865

Rural 101 6.716 12.295 41.724 56.899 48.921 9.064 19.258 42 27.692 222.712

FAIXA 2 98.593 277.171 325.953 311.965 288.708 289.715 344.729 282.083 422.879 372.520 3.014.316

FAIXA 3 43.818 102.805 77.945 97.711 93.799 37.607 40.526 68.235 48.984 44.941 656.371
TOTAL 

MCMV/ANO 286.305 718.823 508.199 798.749 940.468 502.584 402.145 387.176 494.085 528.498 5.567.032

FAIXA/FASE MCMV1 MCMV2 MCMV3
Total 

Contratado
Unidades 
Entregues

Perc. de und. 
Construidas/ 

total

Perc. de und. 
Coontratada/ 

total

Percentual de 
construida/ 
contratada

FAIXA 1 482.741,00 1.226.605,00 187.007 1.896.353 1.395.149 34% 34% 74%
Empresas 404.128,00 917.815,00 105.747 1.427.690 1.107.457 27% 26% 78%
Entidades 
Urbanas

8.024,00 45.858,00 25.204 79.086 17.872 0% 1% 23%

MCidades 63.772,00 103.093,00 0 166.865 111.221 3% 3% 67%
Rural 6.817,00 159.839,00 56.056 222.712 158.599 4% 4% 71%

FAIXA 2 375764 1216341 1.422.211 3.014.316 2.304.447 56% 54% 76%
FAIXA 3 146623 307054 202.686 656.363 388.032 9% 12% 59%

TOTAL FASE 1.005.128,00 2.750.000,00 1.811.904 5.567.032 4.087.628
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programas, convênios e recursos aplicados de forma desconexa e descontinua. 

Mesmo apresentando limites e críticas semelhantes ao PMCMV, Germani e Moreira 

(2016) afirmam que as ações governamentais mais efetivas quanto ao 

equacionamento do déficit habitacional do rural vêm sendo observadas com a 

implantação desse subprograma do PMCMV. 

De acordo com os dados da Fundação João Pinheiro de 2015105,conforme 

Gráfico 1 e a Tabela 5, o maior déficit habitacional encontra-se em áreas urbanas, 

com 88% do déficit nacional estimado em 5,572 milhões de unidades habitacionais, 

destacando-se a região Sudeste. O déficit habitacional rural, 12% do total, estimado 

em 783 mil unidades, se destaca na região nordeste com déficit de 529.166 unidades 

habitacionais, destas 93.071 na Bahia. 

 
Gráfico 1: Distribuição do déficit habitacional, por situação de domicílio, segundo regiões 

geográficas – Brasil 2015 

 
Fonte: Fundação João Pinheiro, 2015 

 
105 “Déficit habitacional no Brasil 2015”. Publicado pela Diretoria de Estatística e Informações da 
Fundação João Pinheiro em 2018. Os dados do déficit são produzidos a partir dos dados das Pesquisas 
Nacionais por Amostra de Domicílio (PNAD) 2015, elaborados pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
Estatística (IBGE). O conceito separa as vertentes de déficit habitacional e inadequação de domicílios, 
sendo o primeiro referente à produção de novas moradias e o segundo a adequação com melhorias e 
reformas (na casa e/ou na infraestrutura). (FJP, 2018, p.13). 
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A Tabela 5 integra os dados mais atualizados do déficit habitacional 

brasileiro106 de 2015, com os dados da produção do PNHR (nas três fases) por estado 

e região até dezembro de 2018, disponibilizados pela Caixa Econômica107.  

Destaca-se o déficit e a produção habitacional no âmbito rural 108 , onde o 

Nordeste possui 68% do deficit rural nacional, seguido pelo Norte com 18% e as 

demais regiões com menos de 6%. De de acordo com da produção habitacional do 

PNHR, nas três etapas do MCMV foram contratadas em âmbito rural 166.877 

unidades habitacionais, destas, uma média de 35% são no Nordeste, 35% no Sul, 

13% no Sudeste , 10% no Norte e 4% no Centro-Oeste. O que tende a indicar  que a 

aplicação do recurso não está relacionada ao déficit. 

No quadro comparativo pode-se observar que a atuação do programa na 

redução do indice relativo ao déficit é representativa109 em nível nacional com apenas 

20%,  com destaque para alguns estados, especialmente, na região Sul e Sudeste110. 

O Nordeste possui o maior índice de déficit rural do país, com 27% do total, recebendo 

35% da produção habitacional das três fases do MCMV e do recurso destinado ao 

PNHR. 

  

 
106 Apesar dos dados comparados possuírem temporalidades distintas, ambos são os mais recentes 
em cada área, sendo, portanto, adotados para a análise comparativa dessa pesquisa. 
107 Dados disponibilizados pela GIDUR/BA, com o balanço da produção do programa até dezembro de 
2018.  
108 A análise do déficit habitacional se deterá ao contexto rural, mais precisamente, ao estado da Bahia 
com foco no estudo de caso e na especificidade da implementação em contexto de Comunidades 
Tradicionais. Os dados urbanos são apresentados como informativos no nível de simples comparação 
numérica, possibilitando futuras análises e aprofundamentos com relação a esse tema. 
109O cálculo percentual de redução do déficit foi realizado de maneira simplificada, a partir das novas 
unidades produzidas sobre as unidades necessárias para suprir o déficit rural, em valores absolutos. 
Os dados não permitem o aprofundamento da localização dos empreendimentos e unidades 
habitacionais construídas por região e categoria de déficit (novas moradias e inadequadas). O que pode 
ser aprofundado em outras pesquisas diante da perspectiva do programa em subsidiar melhorias e 
reformas . 
110 Ao realizar o cruzamento dos dados do déficit habitacional do FJP e da CEF foram encontrados 
variados percentuais de resposta ao déficit rural, com expressões de superação do mesmo no quesito 
numérico. Contudo, não cabe a nessa pesquisa aprofundar tal investigação em outros estados ou a 
relação de análise da produção realizada versus a população (faixa) ou região necessitada. 



ESPECIFICAÇÃO TOTAL URBANA RURAL
TOTAL 

RELATIVO

PERC. 
DE 

DÉFICIT 
RURAL

PERC. DE 
DÉFICIT 
URBANO 

ORDEM DE 
COLOCAÇÃO 

DOS ESTADOS 
POR  U.H. 

PRODUZIDAS 
NO PNHR.

TOTAL DE U.H. 
PRODUZIDAS 
NO PNHR POR 

ESTADO

PER. REDUÇÃO 
DO DÉFICIT 

RURAL (UND. 
CONSTRUÍDA/ 

NECESSIDADE)

Norte 645.537 504.966 140.570 12,6 18% 9% 15.954,00 11%

Rondônia 50.924 46.284 4.640 8,6 9ᵒ 6.952,00 150%

Acre 27.238 19.906 7.332 11,7 20ᵒ 936,00 13%

Amazonas 151.658 134.950 16.707 14,5 27ᵒ 70,00 0%

Roraima 22.101 20.075 2.026 14,2 26ᵒ 156,00 8%

DADOS DO DÉFICT HABITACIONAL DA FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 
SEGUNDO REGIÕES GEOGRÁFICAS, UNIDADES DA FEDERAÇÃO E 

REGIÕES METROPOLITANAS DO BRASIL 2015

PERCENTUAL DO 
DÉFICIT DA REGIÃO 

SOBRE O TOTAL 
NACIONAL.

ANÁLISE DOS DADOS A PARTIR DA PRODUÇÃO 
HABITACIONAL DO PNHR NAS FASES 1, 2 E 3 DO 

PMCMV (CEF, 2018)

Tabela 5: Análise dos dados do déficit habitacional (FJP, 2015) com relação a produção de U.Hs. do PNHR (CEF, 2018) por Estado e Região.

Pará 314.643 217.128 97.515 13,3 8ᵒ 7.030,00 7%

RM Belém 101.835 99.434 2.400 15,3 -

Amapá 29.248 27.556 1.692 14,2 23ᵒ 238,00 14%

Tocantins

Nordeste
49.726 39.068 10.658 9,9 21ᵒ 572,00 5%

Nordeste 1.971.856 1.442.690 529.166 11,0 68% 26% 57.735,00 11%

Maranhão 392.308 172.333 219.975 20,0 4ᵒ 14.616,00 7%

Piauí 104.215 74.410 29.805 10,9 11ᵒ 5.546,00 19%

Ceará 302.623 224.740 77.883 10,7 14ᵒ 3.620,00 5%

RM Fortaleza 147.111 144.057 3.055 12,3 -

Rio Grande do 

Norte
115.558 97.833 17.724 10,6 12ᵒ 4.331,00 24%

Paraíba 123.358 109.275 14.083 9,8 18ᵒ 1.994,00 14%

Pernambuco 285.251 240.811 44.440 9,6 10ᵒ 5.909,00 13%

RM Recife 130.142 127.299 2.843 10,2 -

Alagoas 96.669 79.829 16.840 9,2 17ᵒ 2.067,00 12%

SergipeSergipe

Bahia
90.173 74.829 15.344 12,8 6ᵒ 11.374,00 74%

Bahia 461.700 368.630 93.071 9,2 7ᵒ 8.278,00 9%

RM Salvador 139.173 137.016 2.158 10,1 -

Sudeste 2.482.855 2.435.307 47.548 8,4 6% 44% 21.267,00 45%

Minas Gerais 575.498 540.722 34.776 8,1 5ᵒ 14.109,00 41%

RM Belo Horizonte 158.839 158.396 443 9,0 -

Espírito Santo 109.535 107.358 2.177 8,0 15ᵒ 3.312,00 152%

Rio de Janeiro 460.785 459.063 1.721 7,8 24ᵒ 206,00 12%

RM Rio de Janeiro 340.083 340.083 0 7,7 -

São Paulo 1.337.037 1.328.164 8.874 8,8 13ᵒ 3.640,00 41%

RM São Paulo 639.839 638.763 1.076 8,9 - 0%

Sul 734.115 684.502 49.613 7,0 6% 12% 57.793,00 116%

Paraná 290.008 273.179 16.829 7,5 2ᵒ 16.838,00 100%

RM Curitiba 76.305 71.663 4.641 6,2

Santa Catarina 204.648 190.369 14.279 8,4 3ᵒ 15.332,00 107%

Rio Grande do Sul 239.458 220.953 18.505 5,8 1ᵒ 25.623,00 138%

RM Porto Alegre 96.614 94.831 1.783 6,3 -

Centro-Oeste 521.381 505.235 16.145 10,0 2% 9% 5.850,00 36%

Mato Grosso do Sul 88.054 83.961 4.093 9,7 19ᵒ 1.896,00 46%

Mato Grosso 90.299 82.863 7.435 8,1 22ᵒ 572,00 8%

Goiás 210.125 206.874 3.251 9,4 16ᵒ 3.206,00 99%

Distrito Federal 132.903 131.537 1.366 13,5 25ᵒ 176,00 13%

Brasil 6.355.743 5.572.700 783.043 9,3 12% 88% 166.877,00 21%

Total das RMs 1.829.941 1.811.542 18.400 8,9

Demais áreas 4.525.802 3.761.158 764.643 9,5

Base de Dados: FJP, 2015 e CEF 2018. Fonte: Elaboração OLIVEIRA, 2018

Obs. O cálculo percentual de redução do déficit foi realizado de maneira simplificada, a partir do quantitativo de novas unidades produzidas pelo Programa sobre 

o número de unidades necessárias definido no déficit.
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O foco da pesquisa está na produção da Bahia, que apresenta 8.278 das 

57.735 unidades habitacionais produzidas no Nordeste. Estes,  apesar de serem 

considerados números significativos por Germani e Moreira (2016),    apresenta um 

baixo índice de desempenho, se comparado a produção de outros estados do país, 

uma vez que  a Bahia ocupa a  7ᵒ posição na ordem de quantidade de unidades 

habitacionais contratadas111. Na próxima sessão, por conseguinte,  será aprofundado 

o detalhamento da estrutura do PNHR e sua implementação no Estado. 

 

2.4  O PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL (PNHR) 

 

Lançado como um subprograma do PMCMV, o PNHR busca garantir subsídio 

financeiro para a produção de moradia aos agricultores familiares e trabalhadores 

rurais com renda familiar bruta anual máxima de R$60.000,00 112 , mediante 

documentação comprobatória113. O programa adota a definição de agricultor familiar 

definida no artigo 3ᵒ da Lei nᵒ 11.326, que institui Política Nacional da Agricultura 

Familiar, em que cita:  

 
Art. 3º: Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e 
empreendedor familiar ruralaquele que pratica atividades no meio 
rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: 
I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos 
fiscais; 
II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas 
atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; 
III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades 
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma 
definida pelo Poder Executivo;  
IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.  
[...] 
§ 2o São também beneficiários desta Lei: 

 
111 Em entrevista com a autora, durante o período de campo, os técnicos que trabalham com a 
implementação do programa na Bahia informaram sobre a dificuldade das Entidades Organizadoras 
(EO) do estado em acessar os recursos, devido, sobretudo,  aos baixos  índices de  escolaridade e a 
falta de experiência em gestão de obras– informações estas que se refletem nos dados das unidades 
contratadas por região. 
112 Valor definido no Decreto n º 7.499, de 16 de junho de 2011. Esse valor é subdividido em três grupos 
de faixas de renda distintos, organizados para repasse ou financiamento de recursos para construção 
das casas. 
113 A documentação comprobatória referida é a Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP) - no caso 
de agricultores familiares ou Carteira de trabalho ou contrato de trabalho ou declaração em papel 
timbrado de cooperativa/sindicato/associação de que o proponente participa ou declarada pelo 
empregador com firma reconhecida em cartório ou por comprovante de proventos do INSS, se 
aposentado de caráter permanente – se trabalhador rural. (CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 2012). 
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I - silvicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos 
de que trata o caput deste artigo, cultivem florestas nativas ou exóticas 
e que promovam o manejo sustentável daqueles ambientes; 
II - aqüicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos 
de que trata o caput deste artigo e explorem reservatórios hídricos com 
superfície  total de até 2ha (dois hectares) ou ocupem até 500m³ 
(quinhentos metros cúbicos) de água, quando a exploração se efetivar 
em tanques-rede; 
III - extrativistas que atendam simultaneamente aos requisitos 
previstos nos incisos II, III e IV do caput deste artigo e exerçam essa 
atividade artesanalmente no meio rural, excluídos os garimpeiros e 
faiscadores; 
IV - pescadores que atendam simultaneamente aos requisitos 
previstos nos incisos I, II, III e IV do caput deste artigo e exerçam a 
atividade pesqueira artesanalmente. 
V - povos indígenas114que atendam simultaneamente aos requisitos 
previstos nos incisos II, III e IV do caput do art. 3º 
VI - integrantes de comunidades remanescentes de quilombos115 
rurais e demais povos e comunidades tradicionais que atendam 
simultaneamente aos incisos II, III e IV do caput do art. 3º (BRASIL, 
2006, p. 1, grifo nosso).  
 

A Figura 5 apresenta um esquema da estrutura de operacionalização do PNHR. 

Os dados considerados para a composição do fluxograma são provenientes de 

cartilhas116 da Caixa Econômica do ano de 2012, tal estrutura mantida até hoje. Será 

realizada uma apresentação das portarias e normativas que regularizam o programa 

de acordo com o presente estudo de caso, a execução do PNHR na Comunidade 

Quilombola de Mocambo e Cachoeira, que iniciou o processo de aprovação em 2012 

e a execução da obra em 2013117. 

 

 
  

 
114 A Lei nº 12.512, de 2011 institui o Programa de Apoio à Conservação Ambiental e o Programa de 
Fomento às Atividades Produtivas Rurais; assim, altera as Leis nº 10.696, de 2 de julho de 2003, 
10.836, de 9 de janeiro de 2004, e 11.326, de 24 de julho de 2006, e insere os povos indígenas como 
beneficiários do programa. 
115 Foram incluídos pela mesma legislação que os povos indígenas, a Lei nº 12.212 de 2011. 
116 Foram disponibilizadas pela Sedur duas cartilhas informativas sobre a estrutura do programa, seu 
público alvo e informações gerais, fornecidas ao público: Programas Minha Casa Minha Vida [Cartilha 
orientativa do Programa Nacional de Habitação Rural e Programa Nacional de Habitação Rural: Manual 
do Programa: Apresentação de Propostas. 
117 Dessa forma são considerados e apresentados os dados das Portarias nᵒ 229 de 28 de maio de 
2012 e a Portaria nᵒ 580 de 3 de dezembro de 2012 que regulamentam a lei e decreto supracitados no 
período em questão. A propósito, serão pontuadas ao final da sessão as atualizações das portarias 
consideradas relevantes até o ano de 2018, a partir das considerações dos agentes que atuam nos 
órgãos que implementam essa política e suas perspectivas de avanço institucional para efetivação do 
programa e para o atendimento do público alvo. 
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Figura 5: Fluxograma do funcionamento operacional do PNHR 

 
 

Fonte: CEF, 2012 – elaborada pela Autora, 2019. 
 

O Ministério da Fazenda é o responsável pelo repasse dos recursos financeiros 

do OGU e FGTS118 para a aplicação no Programa. O Mcidades, por sua vez, é o 

gestor da aplicação de recursos e, portanto, o responsável por estabelecer os 

parâmetros operacionais do Programa, acompanhar e avaliar os resultados da 

aplicação dos recursos. O repasse é realizado para o Agente Operador (AgO) e o 

Agente Financeiro (AgF). 

A Caixa Econômica é o Agente Operador e Financeiro e, a partir de 2013, o 

Banco do Brasil também passa a ser Agente Operador Financeiro; ambos são os  

responsáveis por acompanhar a execução orçamentária do programa, definir e 

divulgar os procedimentos operacionais, receber e analisar as propostas119, realizar 

os contratos com os beneficiários120, liberar e acompanhar o andamento das obras. 

 
118 Informações retiradas dos Decretos 6.962/2009 e 7499/2011. 
119 A Caixa (AgO/AgF) é responsável por analisar e acompanhar as propostas de intervenção 
habitacional sob os aspectos jurídico, cadastral, econômico-financeiro e técnicos de arquitetura, 
engenharia e trabalho social. 
120 A renda bruta familiar anual e o enquadramento dos agricultores familiares no Grupo I, II ou III será 
aferida pela Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(DAP). 
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Dessa forma, os beneficiários estão categorizados em três grupos, de acordo com o 

artigo segundo da Portaria Interministerial nº 229 de 2012: 

Art. 2º Serão beneficiários do PNHR os agricultores familiares e 
trabalhadores rurais assim qualificados:  
I - Grupo 1: agricultores familiares e trabalhadores rurais cuja renda 
familiar anual bruta não ultrapasse R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 
II - Grupo 2: agricultores familiares e trabalhadores rurais cuja renda 
familiar anual bruta seja superior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e 
inferior ou igual a R$ 30.000,00 (trinta mil reais); e  
III - Grupo 3: agricultores familiares e trabalhadores rurais cuja renda 
familiar anual bruta seja superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e 
inferior ou igual a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) (BRASIL, 2012). 
 

Os beneficiários, assim, são as pessoas indicadas pela Entidade Organizadora 

(EO), e que se enquadram nas condições estabelecidas pelo programa, que tem como 

prioridade o atendimento das famílias: 

 
I - residentes em áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido 
desabrigadas, comprovado por declaração do ente público;  
II - com mulheres responsáveis pela unidade familiar, comprovado por 
autodeclaração; e 
III - de que faça(m) parte pessoa(s) com deficiência, comprovado com 
a apresentação de atestado médico.(BRASIL, 2012). 

 

O Programa concede o subsidio com recursos do OGU para os beneficiários 

do Grupo I– precisamente onde situa-se o estudo de caso a ser analisado nesse 

trabalho, – e financiamento pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS para 

os demais segmentos.  

De acordo com as citadas Portarias, a nº 580, de dezembro de 2012, dá nova 

redação a nº 229 de maio do mesmo ano, no que se refere ao valor de custo para as 

intervenções na UH, “[...] o custo de edificação da unidade habitacional, limitado a R$ 

28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais) ou custo de reforma da unidade 

habitacional, limitado a R$ 17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais)”121 (BRASIL, 

2012).  

A assistência técnica é definida como parte da composição de custos do 

programa pela Lei nº 11.977/2009 e tem o seu valor atualizado pelas portarias. Em 

2012, os valores estipulados para assistência técnica em arquitetura e engenharia 

 
121 A Portaria nº 366, de 7 de junho de 2018, atualiza os valores para 34.200,00 (trinta e quatro mil e 
duzentos reais) nova unidade habitacional ou até R$ 20.700,00 (vinte mil e setecentos reais), custo de 
reforma da unidade habitacional. 
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(elaboração de projeto e orientação relativa à execução da obra) é o de R$600,00 e 

para o trabalho social (mobilização, orientação e participação dos beneficiários) 

R$400, por contrato firmado relativo a cada unidade habitacional (BRASIL, 2012)122. 

Cabe à EO indicar e contratar os profissionais técnicos responsáveis. 
A EO é a pessoa jurídica sem fins lucrativos que firma o contrato com a Caixa 

para a viabilização e execução do empreendimento. E pode ser representada por 

cooperativas, associações, sindicatos ou poder público (Estados, Municípios e Distrito 

Federal). A Entidade participa como a interveniente nos contratos firmados entre os 

beneficiários e a Caixa123 e integra o investimento em recursos financeiros, bens e/ou 

serviços quando necessário. 

Cabe a EO elaborar e apresentar todos os documentos do estudo prévio de 

viabilidade e da proposta de intervenção habitacional (empreendimento), obedecendo 

ao limite de no mínimo quatro UH e no máximo 50. A proposta do empreendimento 

contempla a proposta de Assistência Técnica (ATEC)124 e do Projeto de Trabalho 

Técnico e Social (PTTS)125; sendo a EO responsável por acompanhar os profissionais 

técnicos na elaboração e execução do ATEC e PTTS, realizar a gestão dos recursos, 

prestação de contas, garantindo a boa execução do empreendimento, juntamente com 

as comissões definidas. 

A fim de garantir o acompanhamento da qualidade da obra e prestação de 

contas, o programa propõe duas comissões do empreendimento, a Comissão de 

Representantes do Empreendimento (CRE) e a Comissão de Acompanhamento de 

Obras (CRO); ambas votadas por maioria com registro em ata de eleição. As 

atribuições das comissões CRE e CRO estão listadas, respectivamente, abaixo:  
 
 
Comissão de Representantes do Empreendimento CRE 
a) Acompanhar as atividades de compra, recebimento e distribuição 

de material de construção; 

 
122 Informações do ANEXO 1 da Portaria Interministerial nº 229, de 28 de maio de 2012. No ano de 
2018 a Portaria nº 366 atualiza os valores para R$1.000,000 para assistência técnica em arquitetura e 
engenharia e R$700,00 para o trabalho social. 
123 A EO precisa garantir regularidade jurídica da entidade, licenças, atestados e documentações sobre 
regularização fundiária. 
124 O Responsável Técnico de Arquitetura e Engenharia, deverá ser responsável pela execução da obra 
e prestar Assistência Técnica às pessoas que estiverem participando da construção das unidades 
habitacionais, orientando-as tecnicamente sempre que necessário. Deve ter experiência na área e 
apresentar registro no conselho, assim como a anotação de responsabilidade técnica. 
125 O Responsável Técnico pelo Trabalho Social, deverá comprovar graduação em uma das áreas: 
Pedagogia, Sociologia, Serviço social ou Psicologia e experiência em trabalho comunitário, podendo 
ser considerado o estágio curricular. 
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b) Acompanhar a emissão de notas fiscais pelas lojas de material de 
construção; 

c) Emitir, mensalmente, declaração a ser entregue à CAIXA 
ECONOMICA (ou AgF/AgO) conforme modelo pré-estabelecido; 

d) Declarar, junto à CAIXA/AgF/AgO, a destinação dos recursos 
liberados para pagamento da mão de obra utilizada no 
empreendimento; 

e) Solicitar, à CAIXA/AgF/AgO, conforme normas do PNHR, a 
liberação dos recursos mantidos sob a gestão da CAIXA; 

f) Declarar, junto à CAIXA/AgF/AgO, sua responsabilidade conjunta 
com a entidade ACQRBV, com relação aos eventuais débitos 
existentes junto ao(s) fornecedore(s). 

Comissão de Acompanhamento de Obras CRO 
a) Acompanhar a evolução das obras; 
b) Acompanhar as atividade de recebimento e distribuição de 

material de construção; 
c) Declarar, junto à CAIXA/AgF/AgO, a aplicação dos materiais de 

construção; 
d) Encaminhar à CAIXA/AgF/AgO, sempre que solicitado, 

informações referente à evolução do empreendimento, 
RECURSOS DA OGU. (CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 2013a). 
 

As modalidades de intervenção podem ser a partir da aquisição de material de 

construção; novas UH ou para conclusão, ampliação ou reforma. Todas as UH 

precisam ser organizadas no mesmo regime construtivo. No caso da zona rural, em 

geral, as unidades são pulverizadas, podendo estar localizadas no máximo em até 

três municípios distintos, desde que vizinhos. São permitidos os seguintes regimes de 

construção:  

 
» Autoconstrução assistida: a construção é executada pelo 
beneficiário com o auxílio de assistência técnica especializada 
(engenheiro, mestre de obras, pedreiro, eletricista);  
» Mutirão assistido: a construção é executada pelos beneficiários, 
reciprocamente, com o auxílio de assistência técnica especializada 
(engenheiro, mestre de obras, pedreiro, eletricista); 
» Administração direta: a construção é executada pelos funcionários 
da Entidade Organizadora ou por mão-de-obra a ela vinculada;  
» Empreitada global: a construção é executada por uma construtora, 
que administra os recursos humanos, financeiros e materiais 
necessários para execução do empreendimento.(CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL, 2012). 
 

A EO é o agente articulador e integrador das ações, sendo o responsável por 

integrar as ações e relações entre os agentes envolvidos. Como atribuição, deve 

apresentar mensalmente aos Agentes Operadores e Financeiros a documentação 

comprobatória do andamento do empreendimento para comprovação do 

gerenciamento dos recursos.  
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A primeira parcela dos recursos é limitada a 10% do valor total e a última a 5%. 

O repasse das demais parcelas do recurso é feito de acordo com o acompanhamento 

das obras e do trabalho técnico social, onde a EO apresenta mensalmente relatórios 

à Caixa referentes aos seguintes documentos:  

 
» Planilha de Levantamento dos serviços executados – PLS;  
» Mapa de evolução das obras;  
» Fotografias coloridas de cada unidade que atingir 25%, 50%, 75% 
ou 100%; 
» Relatório de acompanhamento e avaliação do Trabalho Técnico 
Social; 
» Declaração da Comissão de Representantes do Empreendimento e 
EO. (CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 2012). 
 

O Agente Operador da Caixa é regional e centraliza a validação e aprovação 

das documentações para liberação de recurso.  O setor de habitação, a Gerência de 

Desenvolvimento Urbano e Rural GIDUR/FS, no caso em específico  do estudo de 

caso do território de Mocambo e Cachoeira, em Seabra, se localiza em Feira de 

Santana (BA); já o Agente Financeiro responsável pela liberação do recurso financeiro 

é local, precisamente a agência da Caixa de Seabra, onde a EO abre duas contas 

exclusivas para o empreendimento, uma para a associação, (para pagamento do 

trabalho técnico e social) e outra da engenharia (para pagamento da mão de obra e 

materiais de construção).  

Após a aprovação e assinatura dos contratos, o prazo da execução da obra é 

de 4 a 24 meses. Ademais, “quando houver atraso superior a 90 dias na execução 

das obras, a EO deverá encaminhar à CAIXA justificativa e apresentar novo 

cronograma físico-financeiro global da obra” (CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 2012, 

p. 12).  

As Portarias são atualizadas anualmente, com a definição do valor unitário da 

UH e a previsão da meta física de unidades habitacionais previstas para o processo 

seletivo do PNHR naquele ano, a partir do orçamento da união previsto para habitação 

de interesse social. Consta nas portarias a previsão do percentual de distribuição por 

região a partir da estimativa do déficit habitacional rural. 

O Quadro 1, enumera a legislação do PNHR desde o seu lançamento em 2009 

até o ano de 2018, indicando as legislações que foram utilizadas como referência na 

pesquisa e as que atualmente estão em vigor. 



EM VIGOR 2018 EM VIGOR 2013 - PNHR Mocambo e Cachoeira

REVOGADAS DESTACADAS

MINISTÉRIO ANO DECRETO/ LEI/ PORTARIA DESCRIÇÃO

Presidência da República 2009
Lei 11.977_07 de julho de 

2009
Dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV e a regularização 

fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas.

Presidência da República 2009
Decreto 6.819_13 de abril de 

2009

Regulamenta as Seções II, III e IV do Capítulo I da Medida Provisória no 459, 

de 25 de março de 2009, que dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha 

Vida - PMCMV, a regularização fundiária de assentamentos localizados em 

áreas urbanas, e dá outras providências. Publicada no DOU de 13 de abril de 

2009, edição extra, páginas 1 e 2.

Ministérios das Cidades e 

da Fazenda 
2009

Portaria interministerial 326_31 

de agosto de 2009

 Dispõe sobre o Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR, integrante do 

Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV. Publicada no DOU de 2 de 

setembro de 2009, seção 1, páginas 79 a 80.

Presidência da República 2009
Decreto 6.962_17 de 

setembro de 2009

Regulamenta as Seções I, II, III e IV do Capítulo I e o Capítulo II da Lei no 
11.977, de 7 de julho de 2009, que dispõe sobre o Programa Minha Casa, 

Minha Vida - PMCMV, e dá outras providências. Publicado no DOU de 18 de 

setembro de 2009, seção 1, páginas 31 a 32.

Ministérios das Cidades e 

da Fazenda 
2009

Portaria interministerial 462_14 

de desembro de 2009

 Dá nova redação à Portaria Interministerial nº 326, de 31 de agosto de 2009, 

que dispõe sobre o Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR, integrante 

do Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV. Publicada no DOU de 15 de 

dezembro de 2009, seção 1, páginas 130 a 131.

Ministérios das Cidades e 

da Fazenda 
2010

Portaria interministerial 181_19 

de abril de 2010

Dá nova redação à Portaria Interministerial nº 326, de 31 de agosto de 2009, 

que dispõe sobre o Programa Nacional de Habitação Rural - PNHR, integrante 

do Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV. Publicada no DOU de 22 de 

abril de 2010, seção 1, página 110.

Presidência da República 2011
Decreto 7.499_16 de junho de 

2011
Regulamenta dispositivos da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, que dispõe 

sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida, e dá outras providências.

Ministérios das Cidades, 

Fazenda, Planejamento, 

Orçamento e Gestão 

2011
Portarias interministeriais 

395_26 de agosto de 2011

Dispõe sobre o Programa Nacional de Habitação Rural - PNHR, integrante do 

Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, para os fins que especifica. 

Publicada no DOU de 29 de agosto de 2011, seção 1, páginas 118 a 119.

Ministérios das Cidades, 

Fazenda, Planejamento, 

Orçamento e Gestão 

2011
Portaria ministério das cidades 

406_02 de setembro de 2011

Regulamenta o Programa Nacional de Habitação Rural - PNHR, integrante do 

Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, para os fins que especifica. 

Publicada no DOU de 5 de setembro de 2011, seção 1, páginas 92 a 94.

Mcidades 2012
Portaria ministério das cidades 

593_13 de dezembro de 2012

Altera a Portaria Nº 406, de 02 de setembro de 2011, do Ministério das 

Cidades, que regulamenta o Programa Nacional de Habitação Rural - PNHR, 

integrante do Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, para os fins que 

especifica. Publicada no DOU de 19 de dezembro de 2012, seção 1, página 80 

a 82.

Ministérios das Cidades, 

Fazenda e Planejamento, 

Orçamento e Gestão 

2012
Portaria interministerial 229, 

28 de maio 2012
Dispõe sobre o PNHR. Publicada no DOU de 29 de maio de 2012, seção 1, 

páginas 95 e 96.

Quadro 1: Legislação PNHR

LEGENDA

Fonte: CEF, 2011 e 2012

Elaboração: Autora, 2018



EM VIGOR 2018 EM VIGOR 2013 - PNHR Mocambo e Cachoeira

REVOGADAS DESTACADAS

MINISTÉRIO ANO DECRETO/ LEI/ PORTARIA DESCRIÇÃO

Ministérios das Cidades, 

Fazenda e Planejamento, 

Orçamento e Gestão

2012
Portaria interministerial 580, 

03 de dezembro de 2012

Dá nova redação à Portaria Interministerial nº 229, de 28 de maio de 2012, que 

dispõe sobre o PNHR. Publicada no DOU de 4 de dezembro de 2012, seção 1, 

página 40.

Ministérios das Cidades, 

Planejamento, Orçamento e 

Gestão e de 

Desenvolvimento Agrário 

2013
Portaria interministerial 78, 08 

de fevereiro de 2013

Inclui os agricultores familiares beneficiários do Programa Nacional de 

Reforma Agrária (PNRA) entre os possíveis beneficiários do PNHR. Publicada 

no DOU de 13 de fevereiro de 2013, seção 1, página 58.

Mcidades 2013
Portaria nº 194 de 30 de abril 

de 2013

Regulamenta o PNHR. Publicada no DOU de 2 de maio de 2013, seção 1, 

páginas 65 a 67; Organiza e define melhor parâmetros e diretrizes do 

programa.

Ministérios das Cidades e 

de Desenvolvimento Agrário 
2013

Instrução Operacional n 01/ 

2013/DHAB/SNH/MCIDADES/ 

CISTERNAS

Serão admitidas propostas de construção de cisternas de placas de 

argamassa armada e de ferrocimento, conforme definição do Ministério do 

Desenvolvimento Scoail e Combate à Fome - MDS no âmbito do Programa de 

Cisternas, nas modalidades de construção e de reforma de unidades 

habitacionais do PNHR, conforme definido nos anexos do Termo de 
Cooperação celebrado entre o Ministério das Cidades e o Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS, em 27 de agosto de 

2012.

Mcidades 2014
Portaria n. 21_22 de janeiro de 

2014 

Aprova manual de instruções do trabalho social para todos os programas e 

acoes do ministério das cidades (PAC e MCMV em todas as modalidades).

Mcidades 2014
Portaria nº 318, 12 de junho de 

2014

Dispõe sobre o uso de madeira na construção e reforma de habitação, no 

âmbito do PNHR. Publicada no DOU de 13 de junho de 2013, seção 1, 

páginas 45 e 46.

Mcidades 2014
Portaria nº 618, de 29 de 

setembro de 2014

 Dá nova redação ao art. 10 e ao Anexo II, e revoga o Anexo III, da Portaria nº 

194/2013, que regulamenta o PNHR. Publicada no DOU de 1º de outubro de 

2014, seção 1, página 59.

Mcidades 2014
Portaria nº 821, de 30 de 

dezembro de 2014

Altera a Portaria nº 194 do Ministério das Cidades, de 30 de abril de 2013, que 

regulamenta o Programa Nacional de Habitação Rural - PNHR, integrante do 

Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, para os fins que especifica. 

Publicada no DOU de 31 de dezembro de 2014, seção 1, páginas 134 a 135.

Ministérios das Cidades e 

de Desenvolvimento Agrário 
2015

Portaria interministerial 345, de 

25 de junho de 2015

Inclui os agricultores familiares beneficiários do Fundo de Terras e da Reforma 

Agrária, do Programa Cédula da Terra e Banco da Terra entre os beneficiários 

do PNHR. Publicada no DOU de 26 de junho de 2015, seção 1, páginas 29 a 

30.

2016
Portaria 172_10 de maio de 

2016

2016
Portaria 235_09 de junho de 

2016

Mcidades 2017
Portaria 268, de 22 de março 

de 2017

Regulamenta o PNHR. Publicada no DOU de 24 de março de 2017, seção 1, 

páginas 115 a 118. Organiza em duas etapas o processo de aprovação do 

PNHR com a habilitação prévia das Entidades Organizadoras.

Mcidades 2018

ajuste portaria 176 – 10 de 

maio de 2016 (atos normativos 

do gestor operacional)

Mcidades 2018
Portaria n 366, 07 de junho 

de 2018

Regulamenta o Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), integrante do 

Programa Minha Casa, Minha Vida, para os fins que especifica.

Mcidades 2018
Portaria n 368, 07 de junho 

de 2018

Regulamenta o Processo de seleção de propostas para participação no 

Programa Nacional de Habitação Rural, integrante do Programa Minha Casa, 

Minha Vida.

Fonte: CEF, 2011 e 2012

Elaboração: Autora, 2018

Quadro 1: Legislação PNHR (Continuação)

LEGENDA
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De acordo com Rafael Cordeiro126, responsável pelo setor de Povos e 

Comunidades Tradicionais na Sedur, onde desempenha ações de orientação e 

capacitação dos municípios para que possam acessar os recursos, houve avanços 

significativos com a Portaria nº 194 de abril de 2013, que apresenta uma mudança na 

organização e detalhamento das normatizações, além  de orientações operacionais 

que incluem questões referentes ao domínio do imóvel e ocupação da terra127. A 

Portaria nº 21 de janeiro de 2014, por outro lado,  define a aprovação do manual de 

instruções para o trabalho social que instrumentaliza as comunidades em como 

organizar e executar o planejamento E, por sua vez,  a Portaria nº 268 de março de 

2017 separa a aprovação do programa em duas etapas,quais sejam,  uma etapa 

prévia de aprovação e validação da EO e outra para recebimento da documentação 

dos beneficiários– com vistas a  evitar frustrações aos beneficiários no caso da 

Entidade estar irregular, para além  de orientá-los melhor sobre as documentações 

específicas de cada etapa.  

Destaca-se ainda a Instrução Operacional nº 1 (Ministério das Cidades e de 

Desenvolvimento Agrário) por propor um termo de cooperação para construção de 

cisternas nas unidades habitacionais; e a Portaria nº 78 de fevereiro de 2013 junto a 

Orientação Operacional nᵒ 03 que inclui agricultores familiares assentados da reforma 

agrária. É importante destacar que esse aspecto é questionado por Paula Adelaide128 

,do Incra, por avaliar que, para os assentados, a inclusão no programa não apresentou 

benefícios129. De tal forma que, em 2016, a responsabilidade de produção habitacional 

para Assentamentos de Reforma Agrária retornou para o Incra. 

 

 

 

 
126 Rafael Cordeiro Concedeu 03 entrevistas: em 5 de março, em 25 de junho de 2018 e no dia 27 de 
fevereiro de 2019. Integrante da GIC e CESPECT. 
127 O art. 5*, 6* e 7* detalham as possibilidades de atendimento às condições jurídicas de ocupação 
das terras pelas famílias, como a de posseiros de boa fé. Não será aprofundado esse tema na pesquisa, 
mas devido a regularização fundiária ser um assunto relevante no contexto rural, é importante citar o 
avanço nas portarias com o objetivo de ampliar a perspectiva de atuação do programa sob a 
apresentação de documentações comprobatórias da posse. 
128Paula Adelaide Mattos Santos Moreira é arquiteta e urbanista, analista de reforma e desenvolvimento 
Agrário no INCRA. Doutora em arquitetura pela UFBA, atua no grupo de Pesquisa Geografar e 
professora colaboradora da RAU+E. Concedeu a entrevista no dia 06 de junho de 2019. 
129 Paula observa que, anteriormente, o recurso para a habitação dos assentamentos estava vinculado 
a implantação do assentamento de reforma agrária, proporcionando uma política integrada. Com a 
saída da gestão desse recurso  do INCRA , o processo para  a construção das casas se complexifica, 
fragilizando assim uma política que já estava em andamento.  
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2.4.1  Estrutura dos órgãos e programas rurais na Bahia 
 

Na Bahia, os principais agentes interlocutores do PNHR são a Sedur, o Incra e 

a Companhia de Desenvolvimento Regional (CDR),– esta última vinculada à 

Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR). Todas essas secretarias dialogam e se 

articulam com a Sepromi para o atendimento de povos e comunidades quilombolas e 

tradicionais. 

A Sedur é a responsável estadual pela articulação de políticas habitacionais, 

coordenadas pela superintendência de habitação. Sendo responsável pelo 

planejamento, acompanhamento e articulação e implementação de diversos 

programas e políticas a nível urbano e rural.  

De acordo com Adalva Tonhá130, coordenadora da Sedur, no estado da Bahia, 

não há um fundo de recursos específico para habitação rural, como em outros 

estados. Em geral, utiliza-se recursos federais e de outras fontes, como o Fundo de 

Combate à Pobreza (Funcep), na complementação ou contrapartida de ações 

específicas, mas que, no entanto, carece de fôlego para uma atuação continuada. A 

partir do lançamento do PNHR, o setor de Povos e Comunidades Tradicionais da 

Sedur promoveu no período de 2012-2014, diversas oficinas de capacitação para as 

comunidades tradicionais, com apoio da Sepromi para acessarem o recurso.  

Antes do PNHR as ações do estado para a promoção de habitação rural 

variavam com a conjuntura política e a perspectiva de articulação entre os órgãos do 

Estado para viabilizar recursos a partir dos fundos disponíveis como, por exemplo, o 

FUNCEP do Estatuto da Igualdade Racial em conjunto com a ação orçamentária 5576 

entre Sedur e a CAR. 

Especificamente, no estado da Bahia, houve em primeiro lugar  a inserção do 

público rural através do Programa Dias Melhores131,criado em 2007 com o objetivo de 

absorver os programas habitacionais previamente existentes, operados com recurso 

estadual. Posteriormente, em 2008, com maior importância política, foram lançadas 

as diretrizes da Política Estadual de Habitação de Interesse Social (PEHIS), e a ação 

da Coordenação de Projetos Especiais (CPE) vinculada à Sedur, através da 

 
130 Adalva Tonhá é diretora de Políticas e Planejamento Regional da SEDUR, entrevistada no dia 05 
de março de 2018. Em 2019, foi substituída por Gustavo Dias Campos. 
131 “Com a implantação da Política Estadual de Habitação de Interesse Social (PEHIS), em 2008, 
passou a se chamar, Casa da Gente”. (MOREIRA, 2017, p. 91). 
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Superintendência de Habitação e, da Diretoria de Programas e Projetos Habitacionais. 

Moreira (2017) detalha nos  seguintes termos os objetivos e a organização da CPE: 

 
A ação da CPE, que operou entre 2008 e 2011, interagia com os 
princípios do SNHIS/FNHIS. Assim, teve como marco, a articulação 
direta com as comunidades tradicionais rurais, público prioritário de 
sua ação, conjuntamente com a busca de se ampliar o rol de parcerias 
para a efetivação da produção habitacional para estas.  
Neste sentido, a CPE envolveu, além da CONDER e Prefeituras, 
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos, órgão públicos e 
cooperativas habitacionais. A forma de efetivação de sua ação foi a 
Chamada Pública, visto que no conteúdo, as propostas da CPE 
superavam o que se colocava em prática para o público rural:  
Ela visava o atendimento as demandas específicas das 
comunidades tradicionais rurais, entendendo-as não apenas a 
partir da melhoria material das casas, mas, também, da promoção 
de ações que garantissem a sustentabilidade econômica, social 
e ambiental da intervenção, respeitando a pluralidade existente 
nas diferentes culturas e modos de vida. Por propor algo inovador, 
de cunho social de grande abrangência, nunca tratado de forma 
específica no seio do Governo do Estado, a CPE teve grande 
dificuldade de efetivar seus objetivos e, não teve tempo, nem espaço 
político para adquirir expertise. Isto porque, ela não conseguiu se 
manter no segundo mandato do, então governador, Jaques Wagner. 
(MOREIRA, 2017, p. 97, grifos nosso). 
 

Essa iniciativa, à vista disso, merece destaque pela forma inovadora de abordar 

a questão habitacional para as comunidades tradicionais, pois propôs ações 

diferenciadas dentro do estado, fato que repercutirá nas comunidades envolvidas132 

especialmente por promover a participação e capacitação popular no processo. Após 

a extinção da CPE, a coordenação voltada ao público rural na Sedur reduziu sua 

equipe a apenas um técnico do citado setor de Povos e Comunidades Tradicionais.  

Com o estabelecimento do PNHR, como política habitacional de larga escala 

para o público rural, todos os órgãos– o Incra, a CDA, a CAR e as prefeituras 

municipais– passaram a ter seu público submetido a este programa, fato que vem 

gerando, em conjunto com as articulações dos movimentos sociais e das entidades 

envolvidas, uma nova perspectiva de articulação. Na escala do ConCidades (BA), foi 

implantado um grupo de trabalho de habitação rural, vinculado a Câmara Técnica de 

Habitação, que vem periodicamente organizando ações e fazendo debates em torno 

do tema.  

 
132 Os desdobramentos da CPE na região de Seabra, que se relacionam ao estudo de caso, serão 
abordados na seção 4. 
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A Companhia de Ação Rural (CAR) faz parte da Secretaria de Desenvolvimento 

Rural (SDR), como agente executor das políticas da SDR, com premissa de atuação 

no desenvolvimento dos territórios rurais. De acordo com Guilherme Rodrigues, 

coordenador de Habitação de Interesse Social133 o órgão atua buscando articular as 

políticas de desenvolvimento produtivo com a atuação no setor habitacional.  

A CAR coordena os programas Bahia Produtiva e Pró Semiárido de incentivo à 

produção agrícola e agropecuária. A partir da articulação de convênios de fundos 

estaduais e federais, a CAR executa habitações no campo em parceria com o Incra,  

a Sedur e a Funasa, atendendo assentados, comunidades tradicionais, agricultores 

familiares e trabalhadores rurais.  

Habilitada como entidade pública, a CAR participa como EO na implementação 

do PNHR no estado, atuando com o complemento de recursos próprios na execução 

dos empreendimentos. Guilherme Lima Rodrigues justifica que a atuação do 

programa é positiva por se direcionar a esse público específico; contudo, o recurso é 

limitado para viabilizar a execução das casas em zonas rurais afastadas e sem 

infraestrutura, o que necessita de complemento para que sejam concluídas com 

qualidade. 

Dessa forma, a atuação do órgão junto a comunidades tradicionais é articulada 

em conjunto com a Sepromi, 134 a fim de definir as demandas prioritárias a partir da 

identificação das comunidades mais vulneráveis, junto aos atendidos pelos programas 

de desenvolvimento produtivo da CAR.  De modo que o estado possa promover o 

desenvolvimento integrado das comunidades, ao focar em qualidade de vida, 

direcionando os recursos e programas para que não atuem de forma fragmentada135. 

 

  

 
133 Guilherme Lima Rodrigues é coordenador de habitação de interesse social, sub coordenação do 
Setor de Projetos que atua com Comunidades Tradicionais na CAR. Entrevistado em 25 de julho de 
2019. 
134 A Sepromi atua na articulação das políticas habitacionais entre diversos órgãos e secretarias e na 
organização de demandas das comunidades mais vulneráveis para viabilização de convênios e fundos 
necessários para a execução das habitações nas comunidades. Não será aprofundada as articulações 
da Sepromi que possuem uma diversidade de convênios com universidades como a UFBA pela 
Residência em Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social, além de articulações com a 
CAR, SEDUR e outros órgãos para execução de habitações pelo FUNCEP. 
135 Informação concedida por Guilherme Lima Rodrigues. 
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2.4.2  Dados do PNHR na Bahia 
 

A Tabela 6 apresenta os dados do PNHR na Bahia136 com o número total de 

contratos realizados entre 2012 e 2018, sistematizados por categorias de beneficiários 

indicando o número total de contratos assinados, unidades habitacionais e situação 

da obra. 

 
Tabela 6:Resumo dos contratos do PNHR na Bahia 

 
Fonte: SEDUR, 2018 - Elaboração: Autora, 2019 

 

Do total de 401 contratos, são listados os Agricultores Familiares com 70% do 

total com 281 contratos, os Assentados da Reforma Agrária com 7% do total com 27 

contratos, 16% quilombolas com 66 contratos, 6% com 25 contratos para indígenas e 

apenas 2 contratos para pescadores, além dos diversos outros povos e comunidades 

tradicionais que não tiveram acesso ao recurso. Conforme gráfico 2. 

Gráfico 2:Categoria de beneficiários atendidos pelo PNHR na Bahia. 

Quanto a conclusão das 

obras, 60% ainda se encontram 

em andamento, 35% foram 

concluídas e apenas 5% estão 

paralisadas. De acordo com 

Rafael Cordeiro, da Sedur, o 

acompanhamento da situação 

das obras depende das 

informações disponibilizadas 

pelos agentes operadores 

(CEF e BB). 

 
136 As informações são sistematizadas pela Sedur que organiza os contratos do PNHR realizados pelo 
Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal, disponibilizando o banco de dados para pesquisa. 

CATEGORIAS CONTRATOS 
ASSINADOS

UNIDADES 
CONTRATADAS

OBRAS EM 
ANDAMENTO

OBRAS 
CONCLUIDAS

OBRAS 
PARALISADAS

Agricultores Familiares 281 9169 172 94 12
Assentados do PNRA 27 1004 23 2 2
Quilombolas 66 2572 24 41 1
Pescadores 2 61 2 0 0
Indígena 25 1029 19 2 4
Total 401 13835 240 139 19
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Gráfico 3:Situação das Obras do pelo PNHR na Bahia. 

 
 

Os dados apontam para um diferencial significativo no atendimento da 

categoria organizada como agricultores familiares com relação às demais categorias, 

onde se destaca a organização do segmento quilombola. 

Pode-se refletir ainda que o viés produtivo, que caracteriza o público alvo, se 

expressa no que diz respeito aos em resultados onde as entidades de agricultores 

familiares conseguem uma organização e acesso a política de forma expressiva. Em 

escala nacional, segundo os  dados apresentados na Tabela 6, o estado da Bahia 

aparece com 7º na ordem de unidades habitacionais produzidas por estado, assim 

mesmo, com número significativamente reduzido diante dos seis primeiros137, com 

destaque para os estados da região sul, estados que possuem historicamente uma 

tradição em organizações e sindicatos rurais. 

A coordenadora da Caixa, Eleonora Mascia 138atribuiu uma maior demanda 

pelo programa em estados com tradição em organização por cooperativas de 

trabalhadores e agricultores rurais, o que facilita não apenas o acesso ao recurso, 

mas também a sua gestão.  

Tendo em vista as entrevistas realizadas com os técnicos e com lideranças 

quilombolas, é possível atribuir a esse quadro algumas questões: 

A primeira se refere a grande demanda das entidades organizadoras habilitadas 

sem capacidade de gestão na fase inicial do programa, que pleitearam a execução de 

 
137 Em primeiro lugar estão os três estados que compõem a região Sul: RS com 25.623 UH, o PR com  
16.838 UH, e SC com 15.332 UH produzidas. Em seguida o MA com 14.616 UH, MG com 14.109 UH 
e SE com 11.374 UH. 
138 Eleonora Lisboa Mascia é coordenadora na Gerência Executiva de Habitação da Caixa Econômica 
Federal - GIHAB/Salvador. Concedeu a entrevista no dia 21 de dezembro de 2018 e em 21 de maio 
de 2019. 
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habitações rurais sem o conhecimento adequado do contexto, o que resultou em um 

grande número de obras ainda em andamento, 60% do total. 

A segunda diz respeito a dificuldade de organização e gestão de obras por parte 

das associações quilombolas (e das outras comunidades tradicionais), diante da 

necessidade jurídica de uma entidade capacitada para execução de obras com 

experiência comprobatória. 

E, por fim,  a terceira relaciona-se ao recurso limitado para viabilização da 

execução apenas das unidades habitacionais,  desconsiderando os variados terrenos 

e contextos, especialmente nas comunidades indígenas e pescadoras, em terrenos 

arenosos, de massapê;  cujo transporte de material muitas vezes precisa ser realizado 

em barcos, o que inviabiliza a conclusão da obra com recurso disponibilizado. 

Em alguns casos, as secretarias citadas, como a CAR e a Sedur, buscam 

articular o complemento com recursos de outras fontes, mas, ainda assim, o resultado 

da implementação do programa no estado é considerado baixo. 

Pode-se inferir, portanto, que as comunidades tradicionais estão inseridas no 

programa, mas não configuram como público alvo do mesmo– uma vez subordinados 

à categoria de organização produtiva de agricultores familiares e trabalhadores rurais. 

A ausência de parâmetros e diretrizes étnicas para a produção das habitações supõe 

uma concessão da inserção dessas comunidades no programa, mas não 

necessariamente um incentivo ao seu fortalecimento a partir dessa política. No estudo 

de caso, aprofundaremos o reflexo dessa relação entre a habitação produzida e as 

características étnicas dessa comunidade quilombola. 

Os técnicos entrevistados, por seu lado, avaliam a estrutura do programa como 

continuamente em evolução, além de pontuar as melhorias apresentadas no quadro 

01. Não obstante, ressaltam pontos interessantes sobre os entraves encontrados para 

o acesso das comunidades a esses recursos, sendo o principal deles a questão 

fundiária: na qual as comunidades poderiam se articular com o município e/ou com 

empresas e entidades, mas a maioria não possui a regulamentação da mesma. Essa 

realidade é a que se apresenta em contexto rural e urbano para a população de baixa 

renda e para a habitação de interesse social, ao qual a Faixa 1 do PNHR atende. 

Assim, retoma-se a questão básica para a produção habitacional no campo que 

diz respeito  a segurança do território e do acesso e uso livre da terra que, para esse 

público, é o princípio para a garantia a reprodução dos seus modos de vida. 
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 Em 2019, o Mcidades foi absorvido pelo Ministério do Desenvolvimento e o 

Ministério da Agricultura. A Seppir, instância nacional de promoção da igualdade 

racial, foi extinta e absorvida ao Ministério dos Direitos Humanos da Mulher. Além do 

quê,  a nível estadual,  diversas mudanças foram notadas nas coordenações da Sedur 

(e dos outros órgãos). 

 

2.5  A CONQUISTA DOS DIREITOS QUILOMBOLAS E A NECESSIDADE DE 

         UMA ABORDAGEM ÉTNICA NA POLÍTICA HABITACIONAL 

 

Essa seção apresentou um breve histórico da relação entre as comunidades 

quilombolas e o Estado brasileiro, além da contextualização das principais políticas 

relacionadas à organização dos movimentos sociais, urbano e rural, no longo percurso 

até a conquista de uma política habitacional que incluiu esse público específico. 

Embora o objetivo dessa pesquisa seja a análise da implementação do PNHR 

no território quilombola de Mocambo e Cachoeira, considera-se fundamental 

apresentar os elementos que orbitam a questão quilombola e o seu processo contínuo 

de luta, para então se compreender os reflexos históricos dessa relação no território. 

A relação entre comunidades quilombolas e políticas habitacionais percorre um 

árduo caminho, sobretudo, por inter-relacionar fragilidades e políticas recentemente 

construídas na sociedade brasileira. Desse ponto de vista, se sobressaem a 

reparação histórica devida aos segmentos sociais longamente excluídos de seus 

direitos como cidadão brasileiros e a busca de políticas e programas que efetivem 

esses direitos. Soma-se, ainda, um fator determinante na perpetuação da 

desigualdade social e étnico-racial brasileira que é a questão fundiária estruturada em 

função da renitente concentração de terras e os processos de regularização territorial, 

– fator esse essencial ao se abordar habitação, seja em contexto rural ou urbano.  

Dessa forma a palavra “luta” se refere ao esforço contínuo da população negra 

na busca de políticas públicas de viés afirmativo, que se somam à luta pela terra das 

comunidades rurais e urbanas, no caminho da regularização fundiária de 

comunidades quilombolas, evidenciado na já citada contradição permanente do 

Estado brasileiro139. 

 
139 É importante pontuar que, em 2019, ano da conclusão dessa dissertação, o governo em gestão, até 
a presente data, não havia confirmado o orçamento específico para o programa PMCMV, apesar da 
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É possível observar a breve temporalidade dessa política habitacional diante 

da gradativa redução de investimentos no setor, e certa “dificuldade” dos governos 

brasileiros em perpetuar políticas e programas habitacionais em longo prazo. Tal 

aspecto se reflete, por conseqüência, na intermitência desses programas e ações, que 

se efetivam de acordo com cenários políticos e econômicos, internos e externos. 

Nesse contexto, é fundamental que seja destacada a relevância de um 

programa habitacional como o PNHR, com foco específico para comunidades rurais e 

que proporciona a permanência das comunidades no campo.  Contudo, o PNHR 

apresenta diversas limitações e reflexos das contradições históricas, tanto na relação 

urbano versus rural, quanto a relação com grupos étnicos diferenciados –as 

comunidades tradicionais– de certa forma, invisibilizados aos serem inseridos no 

contexto de trabalhadores rurais e agricultores familiares pelo programa. 

Os programas e políticas voltados à zona rural e a sua respectiva população 

apresentam, por sua vez, um viés agrário de incentivo à economia agrícola, 

articulando todas as ações em torno desse eixo. Conforme, inclusive, o 

direcionamento do próprio PNHR no qual a DAP está definida como a principal 

documentação para o acesso ao programa.  

As diretrizes dos órgãos que implementam a política habitacional no estado da 

Bahia possuem como critérios para seleção de demandas a articulação com 

programas de inserção produtiva, com o objetivo de produzir um desenvolvimento 

integrado entre os programas do estado. Esse fato está expresso no resultado da 

implementação do PNHR na Bahia, onde a maior parte dos beneficiários a acessar os 

recursos para a produção habitacional está categorizada como agricultor familiar.  

Nessa perspectiva de associação da produção da habitação à atividade 

econômica, se questiona a efetividade do programa quanto à inclusão da diversidade 

produtiva das comunidades atendidas, em especial as comunidades tradicionais que 

fazem um uso diferenciado da terra.  

 
divulgação de diversas notícias, oficialmente verificou-se a previsão orçamentária de apenas 28,40 
milhões para o setor de Habitação. Disponível: http://www.portaltransparencia.gov.br/funcoes/16-
habitacao?ano=2019. Acesso em 28 ago 2019.  
Os ajustes realizados nas secretarias e ministérios reproduzem o histórico de priorização dos grandes 
latifúndios e das atividades econômicas voltadas para a exportação agrícola e exploração dos recursos 
naturais, manifestando, portanto, características contrárias ao contexto das comunidades tradicionais. 
Onde o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento passa a ser o responsável pela 
regularização fundiária de terras indígenas e o Ministério das Cidades passa a categoria de secretaria 
subordinada ao Ministério da Integração Nacional, parte do superministério do Desenvolvimento 
Regional. 

http://www.portaltransparencia.gov.br/funcoes/16-habitacao?ano=2019
http://www.portaltransparencia.gov.br/funcoes/16-habitacao?ano=2019
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A vinculação à atividade econômica da produção habitacional tende a 

selecionar comunidades que se adéquem ao modo de produção proposto pelo estado. 

Aspecto este sobre o qual se poderia inquirir quanto à definição dos grupos étnicos, 

que, em geral, se organizam de forma diferenciada da sociedade englobante, como é 

o caso de comunidades quilombolas e indígenas. 

Essas comunidades realizam o uso comum de grande parte de suas terras, 

sendo esta uma das premissas para a titulação de seus territórios coletivos. Dessa 

forma, não está incluído, no viés desse programa, outros potenciais econômicos além 

do agrícola para o desenvolvimento sustentável dessas comunidades e sua 

diversidade em cada região do país, reproduzindo assim a relação histórica de 

subordinação do campo à cidade, como área de produção desprovida de outras 

características economicamente autônomas. 

As referências urbanas da política habitacional tendem a um modus operandi 

padronizado, reproduzindo desse modo um padrão urbano às habitações rurais, 

seguindo uma pretensa lógica de eficiência na produção. Esse aspecto supõe uma 

redução em número de unidades do déficit habitacional, mas que, no entanto, denota 

o seguinte questionamento: a casa construída proporciona uma continuidade da 

reprodução dos modos de vida daquela comunidade ou, ao contrário, impõe um novo 

modelo ao cotidiano daquelas pessoas? 

Considerando o histórico de lutas populares pelo direito à habitação e a atenção 

do estado para esse tema, um programa habitacional em âmbito federal voltado para 

a população rural, em primeira instância é considerada uma conquista. A inclusão dos 

povos e comunidades tradicionais nesse programa é, notavelmente,  uma conquista, 

mas também propõe uma reflexão acerca da articulação do mesmo com relação às 

diretrizes das políticas afirmativas – tais quais o estatuto da igualdade racial - e  as 

políticas urbanas, como os planos diretores, na perspectiva de que a promoção da 

qualidade de vida almejada pelas políticas habitacionais seja efetivada, também na 

ampliação do direito a cidade140 e do direito ao campo141, e não apenas na construção 

da habitação. 

 
140 Referência ao direito à cidadania e políticas públicas mais amplas. 
141 Paula Adelaide propõe a reflexão do “direito ao campo” como um paralelo ao “direito a cidade”, onde 
o Estado precisa garantir não apenas a habitação, mas infra-estrutura, transporte, acesso à serviços e 
políticas mais amplas que promovam a qualidade de vida no campo. 
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A questão étnica e a sua diversidade na sociedade brasileira, por sua vez, como   

fios condutores dessa pesquisa, são elementos de análise da relação do grupo com a 

terra e com o território, cuja etnicidade expressa as articulações internas e os 

processos sócio-históricos e culturais inerentes a determinada comunidade. A 

afirmação da importância da autoidentificação e da autoatribuição são aspectos que 

podem ser melhor abordados e incluídos na promoção de políticas que se propõem a 

atender a esse público. 

Em seguida serão apresentadas as características identificadas no Território 

Quilombola das Comunidades de Mocambo e Cachoeira e a relação dos seus 

moradores com as casas construídas pelo PNHR e alguns aspectos da etnicidade do 

grupo com relação ao seu território.  
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3 O RECONHECIMENTO DO TERRITÓRIO QUILOMBOLA 
 

3.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS CONCEITOS DE TERRITÓRIO 

 
A aproximação com o território quilombola se apresenta na complexidade 

inerente à sobrevivência e perpetuação cultural que esses espaços apresentam e 

representam na sociedade e no território brasileiro. De acordo com o geógrafo Rogério 

Haesbaert (2007, p. 45), em suas análises sobre a multiterritorialidade, no contexto 

atual os conceitos de territórios se sobrepõem, uma vez que não há uma visão 

conceitual universal. O autor propõe que a vertente conceitual de território se defina a 

partir da perspectiva do pesquisador, para que a produção científica se mantenha 

aberta às transformações sociais, onde os conceitos antigos não abrangem as 

inúmeras possibilidades de realidades e individualidades. 

Haesbaert (2004, p. 95-96) apresenta a dupla conotação do território,quais 

sejam, a  material e simbólica, enquanto  instâncias coexistentes. Assim,   “[...] imerso 

em relações de dominação e/ou de apropriação sociedade-espaço, desdobra-se ao 

longo de um continuum que vai da dominação político-econômica mais ‘concreta’ e 

‘funcional’ à apropriação mais subjetiva e/ou ‘cultural-simbólica”, visto  que o território 

se define a partir das relações de poder que o conformam.  

Essa perspectiva   é enfatizada por Souza (1995), em O território: sobre espaço 

de poder, autonomia e desenvolvimento, texto no qual o autor correlaciona o uso do 

poder142 com a dominação e controle territorial, ao expor os conflitos e contradições 

sociais inseparáveis da conceituação de território. 

 De tal forma, Souza (1995) questiona   a definição de território em função do 

conceito de território nacional, que encontraria na. figura do Estado o seu gestor. 

Segundo o autor, embora comumente aceita, esta seria uma conceituação 

reducionista do termo, na qual o Estado se referencia culturalmente a de Estado 

Nação143. 

 
142 Sobre poder, Souza (1995, p. 80) se refere à conceituação de Hannah Arendt: “O poder corresponde 
a habilidade humana de agir, em comum acordo. [...] pertence ele a um grupo e existe apenas enquanto 
o grupo se mantiver unido. Quando dizemos que alguém ‘está no poder’ estamos na realidade nos 
referindo ao fato de encontra-se esta pessoa investida de poder, por um certo número de pessoas, para 
atuar em seu nome”. 
143 A ideia de Estado-Nação considera a homogeneização dos grupos sociais dentro do mesmo 
território, pressupondo valores culturais idênticos, uniformes, compartilhados por todos. 
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 Para o autor o que definiria o território nacional, como “fundamento coerente 

do Estado e único testemunho palpável e indestrutível de sua unidade” (RATZEL, 

1974 apud SOUZA, 1995, p.86) seria a base material, o solo onde se apoia a 

organização política a partir de limites e fronteiras geográficos. 

De acordo com o mesmo (SOUZA 1995, p.84), “[...]  a primeira definição de 

território adotada é a do espaço concreto em si, a terra, apropriada e ocupada por um 

grupo social, onde a ocupação do território é vista como algo gerador de raízes e 

identidade”.  Na medida em que a ação do grupo social transforma o espaço natural, 

esse espaço transformado constitui seu território. 

Essa definição propõe desse modo a reflexão sobre território não apenas a 

partir dos limites geográficos definidos pelas fronteiras de um país– na perspectiva e 

escala do Estado Nacional–, mas, sob o olhar da apropriação material dos recursos 

naturais, o território seria motivado igualmente por questões econômicas. Ao olhar 

para o território, sob a ótica de apropriação material dos recursos e na perspectiva 

cultural dos variados grupos sociais que compõem esse território maior – que é o país– 

se amplia a compreensão sobre o território e a confluência das diversas 

territorialidades a ele relacionadas.  

Para Haesbaert (2004), a territorialidade, além de incorporar a dimensão 

política, diz respeito às relações econômicas e culturais, ligadas ao modo como as 

pessoas utilizam a terra, se organizam e dão significado ao lugar. 

Souza (1995), desse ponto de vista, dialoga com Haesbaert (2004; 2007), pois 

ambos os autores trazem  a questão da apropriação do território no sentido mais 

concreto da dominação e propriedade privada, no sentido  do valor de troca. 

Haesbaert (2004) argumenta ainda junto à perspectiva da apropriação 

simbólica, posto que “carregada das marcas do vivido” e igualmente concreta e 

funcional, além de vinculada ao valor de uso. Assim, a definição de território traz 

diferentes combinações funcionais e simbólicas, já que, “enquanto ‘espaço-tempo 

vivido’, o território é sempre múltiplo, ‘diverso e complexo’, ao contrário do território 

‘unifuncional’ proposto pela lógica capitalista hegemônica”144 (HAESBAERT, 2004, p. 

2). 

Desta maneira, em seu estudo de caso, a presente pesquisa adota, assim, o 

conceito de território étnico em contraste ao de território nacional homogeneizante.  

 
144 Haesbaert (2004) correlaciona o valor de troca e valor de uso do território na perspectiva de analise 
marxista do capitalismo e a sua ação sobre o território, e a terra, transformando-a em mercadoria. 
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Assentindo, portando, com a perspectiva do campo de forças que atua em diversas 

escalas na configuração do território, seus atores e os diferentes níveis de apropriação 

material e simbólica. 

Rafael Sanzio dos Anjos (2011, p. 16) em sua pesquisa aprofundada sobre 

territórios quilombolas, define território étnico como “[...] o espaço construído, 

materializado a partir das referências de identidade e pertencimento territorial, 

geralmente a sua população tem um traço de origem comum”. O autor elabora a 

relação das comunidades com o seu território na perspectiva de que os traços culturais 

que os unem e reproduzem em seus modos de vida reafirmam o pertencimento à 

aquela terra e a sua alteridade com relação a sociedade englobante. Assim:  

 
O território é uma condição essencial porque define o grupo humano 
que ocupa onde estão localizados e porque estão naquele espaço 
(historicidade). A terra – o terreiro - não significa apenas uma 
dimensão física, mas antes de tudo, é um espaço comum, ancestral, 
de todos que tem os registros da história, da experiencia pessoal e 
coletiva do seu povo, enfim uma instância do trabalho concreto e das 
vivencias do passado e do presente. (ANJOS, 2011, p.19). 

 

Nesse sentido, a territorialidade é especifica de cada comunidade e é expressa 

nas formas distintas como que se relacionam com o seu território, com a sua base 

física, com a sua terra.  

As comunidades quilombolas, pelas suas características históricas, 

apresentam uma relação com a terra e sua organização social, vinculada à 

necessidade de defesa e afirmação de uso daquele espaço. Na perspectiva dos 

territórios quilombolas, Anjos (2006) argumenta que: 

 
A terra constitui a base geográfica fundamental da manutenção da 
comunidade e da coletividade. Neste sentido a territorialidade se 
apresenta como o esforço coletivo do grupo social para firmar a sua 
ocupação, pra manter o seu ambiente e ter definido o seu território. 
(ANJOS, 2006, p. 8). 
 
 

Anjos (2006) afirma que historicamente os territórios quilombolas tiveram 

conflitos com o sistema dominante, nas quais demandas históricas imprimiram a 

essas “[...] estruturas espaciais exigências de organização e a instituição de uma 

autoafirmação política, social, econômica e territorial” (ANJOS, 2009, p. 8). 
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O território quilombola tem sua origem na negação por parte do Estado, tanto 

da sua existência material, quanto da sua reprodução simbólica, através do processo 

de escravização e aculturamento. Dessa forma, ao olhar para os territórios 

quilombolas no Brasil é fundamental compreender a dimensão da luta e da resistência 

desses grupos em condições adversas, que de uma forma ou outra conseguiram 

sobreviver e perpetuar a sua cultura. 

A instância da terra, a base material da reprodução, tem para a maior parte 

dessas comunidades, especialmente as rurais, uma relação umbilical, onde a 

sobrevivência depende diretamente dos recursos da natureza. A reprodução social 

pode estar     relacionada com as estações do ano, o regime de chuvas (plantio, 

colheita etc.) e também a referências religiosas e ancestrais encontradas em lugares 

e elementos da natureza que fazem parte da memória e historicidade desses grupos. 

 
‘No Brasil, as comunidades negras tradicionais, os remanescentes de 
quilombos, mocambos, comunidades negras rurais,  quilombos 
contemporâneos, comunidades quilombolas ou terras de preto – 
referem-se a um mesmo patrimônio territorial e cultural inestimável, 
que apenas recentemente passaram a ter atenção do Estado 
[...]’.Muitas dessas comunidades mantêm ainda tradições e 
tecnologias que seus antepassados trouxeram da África, como a 
agricultura, a medicina, a religião, a mineração, as técnicas de 
arquitetura e construção, o artesanato e utensílios de cerâmica e 
palha, os dialetos, a relação sagrada com o território, a culinária, a 
relação comunitária com a terra e outras formas de expressão cultural 
e tecnológica de referências tropicais. (ANJOS, 2011, p. 18). 
 

A relevância no olhar para as comunidades quilombolas no Brasil, para Anjos 

(2011), é uma das questões estruturais da sociedade brasileira, uma vez que, além 

da falta de visibilidade territorial e social, essa questão é agravada pelo esquecimento 

histórico verificado no processo educacional.  

 
Mesmo passados mais de um século da sanção da Lei Áurea pelo 
regime imperial, a historiografia e o sistema brasileiro ainda continuam 
associando a  população afro-brasileira a uma imagem de escravidão, 
uma mentalidade social de que os negros melhoraram, mas ainda são 
inferiores,  se referindo aos quilombos sempre no passado – como um 
fato encerrado – como e se não construíssem um fato da nossa 
historicidade e territorialidade contemporânea. (ANJOS, 2011, p. 18). 

 

Anjos (2011) aponta a matriz africana presente no país como a principal 

referência cultural e étnica da formação de nossa população (independentemente do 
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sistema dominante europeu), expondo que o seu reconhecimento e valorização são 

emergenciais no reconhecimento da própria identidade nacional, multiétnica. 

A garantia do território constitui, ao mesmo tempo, uma questão política de 

justiça social e reparação do Estado não apenas com relação ao direito à terra, mas 

também no direito à manutenção e reprodução de sua cultura, de sua etnicidade. 

Nesse sentido, a conquista do direito à terra e a regularização do território são 

premissas na luta pelo direito à cidadania dessas comunidades, necessárias para a 

garantia por parte do Estado do acesso aos direitos dessas pessoas às políticas 

públicas, em particular, as políticas de habitação. 

 

3.2      COMUNIDADES QUILOMBOLAS NA BAHIA 

 

Assim como na maioria das áreas rurais do Brasil, as relações de poder nas 

zonas rurais da Bahia estão diretamente vinculadas ao acesso à terra. A concentração 

de terra como condicionante histórica da concentração de poder econômico e político, 

tem como uma de suas consequências a segregação social de boa parte das 

populações de zona rural– assim como, as diferenças de gênero, raça e cor como 

mecanismos estruturantes de aumento dessas desigualdades145. 

O estado da Bahia foi o primeiro território a ser ocupado no processo de 

colonização, com grandes latifúndios monocultores fundados no ciclo econômico da 

cana de açúcar e acentuados posteriormente pelas fazendas de gado. De acordo com 

Germani (2006), essa circunstância promoveu no estado a concentração de terras na 

mão de poucos privilegiados. Configurado como uma das ocupações mais antigas do 

país, o Nordeste de modo geral, não apenas o estado da Bahia, é marcado por uma 

estrutura social hierarquizada. 

O trabalho desenvolvido pelo grupo de pesquisa Geografar146 compreende as 

dinâmicas atuais e suas raízes históricas na observação da configuração espacial da 

zona rural na Bahia.  Nos artigos utilizados como referência para esta pesquisa, 

 
145 Observações retiradas da Nota Técnica nº 08/2010 NAQ/CAF/CDA/SEAGRI do processo de Ação 
Discriminatória das Comunidades de Cachoeira da Várzea e Mocambo da Cachoeira pela 
regularização de seu território. 
146 Grupo de pesquisa constituído desde 1996 vinculado ao Instituto de Geociências da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA). Coordenado pela profª. Drª. Guiomar Germani vem acompanhando os 
movimentos sociais que lutam pela e na terra, mapeando no estado da Bahia os diversos conflitos que 
envolvem os movimentos sociais. Disponibilizam em seu site diversos mapas e documentos 
organizados em um banco de dados. Ver: https://geografar.ufba.br/. 

https://geografar.ufba.br/
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destacamos do ponto de vista agrário e cultural  a produção do Geografar sobre à 

distribuição de terras devolutas147 do estado da Bahia, os conflitos no campo e a 

necessária regularização fundiária, além das origens do pequeno agricultor familiar. 

No texto “Condições históricas e sociais que regulam o acesso à terra no 

espaço agrário brasileiro”, Germani (2006) detalha cronologicamente a complexa 

relação que se forma entre propriedade e posse das terras brasileiras desencadeadas 

pelo sistema de sesmarias. O sistema implantado pelos portugueses para uso e 

ocupação produtiva das terras brasileiras não teve sucesso, pois, além de ser inviável, 

havia o controle exercido pela coroa  à extensão territorial, sintetizado pela autora nos 

seguintes termos:  

 
O que se observa no período colonial é que se promulgou uma variada 
e conflitiva legislação subsidiária sobre concessões de terras – cartas 
régias, alvarás, avisos, disposições, ordens, provisões – com a 
intenção de corrigir erros e situações criadas pelo descumprimento de 
atos anteriores. Não se tentou dar o mínimo de racionalidade à 
legislação de terras nem se definiu uma estratégia de ocupação do 
território com objetivos claros e precisos. (GUIMARÃES, 1977, p. 45 
apud GERMANI, 2006, p.124). 
 

Naquele momento, a prioridade na concessão das terras era a produção para 

o mercado exterior, onde as terras mais férteis e próximas a riachos deveriam priorizar 

a implantação de engenhos de açúcar; as concessões eram vinculadas, à condição 

social daquele que recebia a terra. A economia, por sua vez, se baseava em dois 

setores produtivos: o primeiro de exportação e o segundo de gêneros alimentícios. 

Este último era essencialmente necessário a manutenção da exportação, ainda que 

subordinado à condição de secundário diante do objetivo de ampliação da produção 

dos gêneros para a exportação, tais quais, cana e fumo, durante aquele período. 

A partir desses dois setores produtivos, se ramificaram as mais diversas 

relações de trabalho, uso e apropriação da terra, além do uso da mão de obra 

escravizada. Germani (2006) inicia a análise destacando a diferença da relação entre 

os proprietários e a produção:   

 
Analisando o caráter de classe que presidia os donatários, Felisberto 
Freire observa que para a Bahia e Pernambuco iam os proprietários 
territoriais que viviam na capital, no gozo da Corte, deixando que os 

 
147 Terras devolutas são terras do poder público que se encontram sem destinação, mesmo que em 
posse de particulares. O conceito de devoluta relaciona-se com ser devolvida ao Estado, referindo-se, 
no caso às sesmarias. 
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agregados e escravos trabalhassem na terra enquanto eles se 
beneficiavam da renda agrária. No Rio de Janeiro, São Paulo e 
Espírito Santo, principalmente no século XVI, era o próprio dono da 
sesmaria quem, ao lado do escravo, realizava o trabalho agrícola. 
(GERMANI, 2006, p. 125).  
 

A categoria de “agregado” é muito comum nas atribuições da relação de uso 

da terra, além de diversas outras como a “cessão”, “meeiro”, “arrendamento” e 

“posseiro”. Entretanto, apesar do emprego útil (uso e ocupação) da terra ser a base 

da legitimação da propriedade, este “não era para todos”, pois “[...] mesmo com a 

ocupação dos trabalhadores livres ou dos mestiços, que dificilmente eram legitimados 

como sesmeiros” (GERMANI, 2006, p. 125).  

O pequeno produtor aparece no contexto da produção de gêneros alimentícios 

– que eram  desenvolvidos, inicialmente, pelos escravos–, em trechos de terras 

cedidos pelos proprietários para o cultivo mínimo de gêneros de subsistência, ainda 

assim,  “[...] não plantavam mais do que o necessário para não desperdiçar as nobres 

terras com produtos tão comuns” (GERMANI, 2006, p.129). Contudo, em função do 

aumento da demanda por alimentos, Germani (2006) observa que deste setor 

secundário dedicado a economia de subsistência surgiria historicamente “o embrião 

da classe intermediária entre o grande proprietário e o escravo”. 

Dessa forma, se desenha a concentração de terras no Brasil, assim como os 

primórdios de   sua restrição e o direcionamento do seu acesso de acordo aos 

privilégios concedidos a determinadas classes sociais e a priorização dos interesses 

econômicos internacionais.  

A questão se complexifica, um pouco mais, quando as terras anteriormente 

concedidas, que tinham sua propriedade efetivada pela posse e ocupação, passam a 

ser, a partir da Lei de Terras de 1850, objeto de compra e venda, intermediados pelo 

governo.  

A mercantilização da terra fez parte da estratégia do Estado na geopolítica148 

internacional, como provisionamento a industrialização, com vistas à mão de obra 

assalariada dos imigrantes, que se apresentavam como alternativa ao trabalho 

escravo já em vias de abolição: 

 
148 Geopolítica, nesse contexto, referencia-se ao trabalho do geógrafo baiano Diosmar Santana Filho, 
que faz menção ao desenvolvimento das relações e estratégias de determinados grupos e  países para 
administrar e controlar os seus territórios no contexto de expansão mercantilista européia e do sistema 
mundo de metrópoles-colônias, em transição para os estados modernos e o sistema de países 
desenvolvidos e subdesenvolvidos no processo de industrialização. 



118 
 

 

 
[...] dificultar a aquisição de terras [...] pois a proliferação das doações 
de terra tem contribuído, mais que outras causas, na dificuldade que 
hoje se sente para obter trabalhadores livres, é seu parecer que de 
agora em diante sejam as terras vendidas sem exceção alguma. Ao 
aumentar assim o valor das terras e dificultar em conseqüência de sua 
aquisição, é de se esperar que o imigrante pobre alugue seu trabalho 
efetivamente por algum tempo antes de ganhar meios de se fazer 
proprietário ( LIMA apud MARTINS apud GERMANI, 2006, p. 133). 

 

Dessa forma, o Estado assegura o monopólio de classe e raça149 sobre as 

terras do país, excluindo a população escravizada, prestes a ser liberta em 1888, do 

acesso a mesma, reforçando a postura racista e excludente que se perpetua em todo 

o processo de ocupação da terra no Brasil150. 

Nesse momento histórico, de acordo com Almeida (2011), deu-se a construção 

das fronteiras da terra e a instalação da questão fundiária original, a partir do não 

reconhecimento das diversas formas de ocupação do território. Almeida argumenta 

ainda que, a partir dessa Lei de 1850, as diversas formas de ocupação da terra pelas 

comunidades tradicionais151 , como hoje são conhecidas, não foram consideradas 

como válidas para justificar o reconhecimento da propriedade a partir da posse, uma 

vez que : 

 
Muitos juristas interpretam esta multiplicidade de situações e esta 
variedade de formas de relação com os recursos naturais como 
fundamental para explicar a pluralidade das posses no Brasil, mas o 
grande problema é que, com a Lei de Terras de 1850, houve 
constrangimentos ao reconhecimento formal das posses enquanto, de 
outra parte, inúmeros imóveis rurais foram recadastrados com 

 
149 O conceito de “raça” e “etnia” são distintos e, nesse aspecto, a palavra “raça” é aqui referenciada 
em sua conceituação relativa à diferenciação da cor da pele e dos fenótipos denotados a ascendência 
européia, indígena e africana. Não está, entretanto, entre os objetivos dessa pesquisa, devido às 
condições de temporalidade, aprofundamentos alusivos à discussão sobre a construção social da 
diferenciação entre as “raças”.  
150 A Lei nº 601, de 18 de setembro de 1850, conhecida como a Lei de Terras, dispõe sobre as terras 
devolutas no Império do Brasil, e sobre os bens que são possuídos por título de sesmaria sem cumprir 
as condições legais, assim como simples título de ocupação mansa e pacífica. [...] No período da 
República as terras devolutas passam a ser de domínio de cada estado onde estavam situadas, ficando 
para União apenas as parcelas indispensáveis à defesa das fronteiras, às fortificações, às construções 
militares e às vias ferroviárias federais. “Cada estado desenvolveu sua política de concessões de terras, 
legislando segundo a sua conveniência no que se refere à destinação das terras devolutas, revalidação 
das sesmarias e legitimação das ocupações” (GERMANI, 2006, p.137). 
151Almeida (2011, p.66) analisa o contexto mais amplo das Comunidades Tradicionais, incluindo os 
quilombolas, e sua forma diferenciada de se apropriar da terra: “Os sistemas de apossamento se 
disseminaram, segundo as condições específicas de povos indígenas, de escravos e ex-escravos, que 
produziam de maneira cada vez mais autônoma, e de ‘homens livres’, que exerciam atividades de 
cultivo e extrativas na periferia das grandes plantações, junto aos caminhos de boiada e nas regiões 
de floresta densa”.  
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registros no cartório, ou seja, foram ‘devolvidos’ e novamente 
reconhecidos e titulados, comportando em seus domínios inúmeras 
situações de posse. (ALMEIDA, 2011, p. 66). 
 

Após a abolição, os quilombos ficaram inivisibilizados, diluídos na categoria 

mais ampla de camponeses. No artigo “A questão agrária e movimentos sociais: a 

territorialização da luta pela terra na Bahia”, Germani (2010) apresenta os diversos 

grupos sociais e os conflitos pela apropriação e posse de terra na Bahia e as 

subseqüentes barreiras encontradas para a reinvindicação de seus direitos, além do 

esforço dos movimentos sociais em permanecer e ter acesso à terra. 

 
Em especial, o esforço empreendido pelos trabalhadores rurais sem 
terra para ‘entrar’ na terra, como, também, a organicidade dos povos 
e comunidades tradicionais para retornar e/ou permanecer nas terras 
que ocupam há muito tempo através das lutas pelo reconhecimento 
legal dos seus territórios, legitimados historicamente pelo uso para a 
reprodução da vida. (GERMANI, 2010, p. 1). 

 

Sendo assim, Germani (2010) avalia que a questão territorial perpassa todos 

os grupos152 e pontua que a perspectiva de superação da questão agrária, está 

vinculada a estrutura técnica, institucional e aos recursos destinados pelo Estado para 

este fim, mas “principalmente pela intencionalidade de sua política fundiária”. No artigo 

em questão, é apresentada a análise do índice GINI153 na Bahia entre 1920 e 2006, 

que indica  um aumento na concentração de terras concomitante a divisão e 

constituição de novos municípios,  estimando um percentual de 55% do território 

baiano como terra devoluta, patrimônio público. É identificado também que em muitas 

Comunidades Quilombolas e Fundo e Fecho de Pasto estão assentadas em terras 

devolutas, apontando que muitas dessas áreas são identificadas pela ocupação dos 

trabalhadores sem-terra que “acabam por descobrir muitas terras devolutas ocupadas 

por pretensos proprietários”. (GERMANI, 2010) 

As ameaças de fazendeiros, empresários, e organizações diversas incitam 

conflitos, ações violentas e judiciais que as comunidades tradicionais rurais precisam 

 
152 “Sejam de trabalhadores rurais sem terra, quilombolas, ribeirinhos, indígenas, fundo e fecho de 
pasto, atingidos por barragem, por parque, por grandes obras de infra-instrutora em sua luta por e na 
terra é a questão territorial.  Esta compreensão não minimiza ou simplifica a questão específica de cada 
segmento, mas potencializa a força da resistência e da correlação de forças” (GERMANI, 2010, p. 12). 
153 “Índice de Gini é um indicador utilizado para verificar a distribuição de um bem, no caso a terra. Este 
índice é uma unidade variável adimensional, apresentando valores compreendidos entre 0 e 1. Quanto 
mais o resultado aproxima-se de zero, menor o grau de concentração e quanto mais se aproxima de 1 
maior o grau de concentração.” (Germani, 2010, p.6). 
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enfrentar, impedidos de se inserir socioeconomicamente pela ausência de 

regularização das terras que usam tradicionalmente, meio para a sobrevivência e 

reprodução dos seus modos de vida. 

O Mapa 1, desenvolvido pelo Grupo Geografar, em 2013, apresenta a 

espacialização de aproximadamente 450 comunidades certificadas como 

comunidades quilombolas pela FCP nos Territórios de Identidade (TI)154do estado da 

Bahia, com predominância nos TI de Irecê, Chapada Diamantina, Baixo Sul e 

Recôncavo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
154 O estado da Bahia adota a Lei nº 10.705, de 14 de novembro de 2007, com a regionalização dos TI 
implementada pela Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia (Seplan). Posteriormente sofreu 
ajustes e atualmente está consolidada conforme Lei nº 13.468, de 29 de dezembro de 2015, que aprova 
o Plano Plurianual 2016-2019 com a divisão em 27 regiões – territórios de identidade. 
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Até o ano de 2018, o número de comunidades quilombolas na Bahia foi de 740 

comunidades reconhecidas como CRQ, e emitidas 619 certidões de auto 

reconhecimento (tabela 1). Deste total, 32 territórios foram regularizados, conforme a 

Tabela 7, que apresenta os dados da CDA155:  

 
Tabela 7: Comunidades Quilombolas tituladas no estado da Bahia até o ano de 2018.  

Destaque para as comunidades do TI da Chapada Diamantina. 
 

MUNICÍPIO COMUNIDADE 
QUILOMBOLA 

N° DE 
FAMÍLIAS 

DATA DA 
HOMOL. 

ÀREA  
(HA) 

ORGÃO 
EXPEDITOR 

SITIO DO MATO 

Mangal e Barro 
Vermelho (1 titulo) 295 30/01/1999 153,80 INTERBA/FCP 

Mangal e Barro 
Vermelho (2 titulo) - 14/07/2000 7.615,16 FCP 

BOM JESUS DA 
LAPA Rio das Rãs 300 14/07/2000 2.100,54 FCP 

MALHADA Pau D'Arco e 
Parateca (02 Com) 148 22/12/1999 1.339,28 SPU 

MUQUÉM DE 
SÃO FRANCISCO Jatobá 500 08/08/2006 7.801,45 SPU 

RIO DE CONTAS Barra e Bananal 
(02 COM) 69 21/05/2007 1.778,89 CDA/FCP 

SEABRA 

Cachoeira da 
Várzea/ Mocambo 

da Cachoeira 
122 06/20/2012 3.639,63 CDA 

Vão das palmeiras 102 06/20/2012 1.023,06 CDA 

Serra do 
Queimadão 65 06/20/2012 1.589,42 CDA 

Lagoa do Baixão 141 20/06/2012 1.336,40 EM FASE 
FINAL 

Capão das 
Gamelas 85 01/28/2010 1.315,49 CDA 

Olhos D’Água do 
Basílio 107 01/28/2010 4.825,86 CDA 

Agreste 75 01/28/2010 2.340,55 CDA 

Vazante 97 01/28/2010 2.495,48 CDA 

Baixão Velho 119 01/28/2010 3.935,17 CDA 

Morro Redondo 69 10/29/2014 5.080,73 EM FASE 
FINAL 

BONINAL Mulungu 94 01/28/2010 2.530,14 CDA 

 
155 Entre 2015 e 2018 a CDA emitiu 13 títulos, aumentando o número de territórios titulados apresentado 
na tabela 1, presente na seção 2. 
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Cutia 162 1.169,07 CDA 

Conceição 129 06/20/2012 2.804,37 CDA 

MORRO DO 
CHAPÉU 

Barra II 48   182,0497 CDA 

Boa Vista 20   69,6204 CDA 

CAMAMU 

Ronco/Abóbora 49 10/29/2014 1.489,20 CDA 

Pedra Rasa 89 10/27/2014 820,8579 CDA 

Tapuia 193 10/29/2014 2.476,55 CDA 

Barroso 32 10/23/2014 249,4854 CDA 

NILO PEÇANHA Boitaraca 110 13/09/2014 e 
14/09/2014 621,0781 CDA 

BIRITINGA Vila Nova 127   297,0215 CDA 

AMERICA 
DOURADA 

Lagoa Verde 65 01/23/2014 1.517,54 CDA 

Lapinha 30   559,9423 CDA 

CANARAMA Lagoa do Zeca 167 10/27/2014 2.411,72 CDA 

JUSSARA  
Algodões 102 01/23/2014 4.353,93 CDA 

Sítio Novo 94 01/23/2014 1.032,43 CDA 

MACAÚBAS / 
TANQUE NOVO 

Sambaíba 80 09/12/2014 2.511,58 CDA 

Mata do Sapé 57 09/12/2014 2.643,07 CDA 

 
Fonte: Base de dados: INCRA/CDA  Elaboração: Autora, 2018. 

 

Do total de 740 comunidades quilombolas identificadas pela FCP na Bahia, a 

Tabela 8 indica que 88 estão no TI da Chapada Diamantina , sendo 11 no município 

de Seabra. E, dos 32 títulos concedidos à comunidades quilombolas na Bahia, o 

território da Chapada Diamantina possui 14 (44% do total) destacadas na Tabela 7, 

sendo 60% destes nos municípios de Seabra com oito titulações156, fazendo deste o 

município o maior número de comunidade reconhecidas e tituladas do Estado, 

conforme comparativo entre as Tabelas 7 e 8. 

 
156 Dos dez territórios identificados no município apenas dois – Morro Redondo e Lagoa do Baixão – 
ainda não possuem o título, que está em fase de finalização, conforme dados da NAQ/CDA. 
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Tabela 8: Comunidades Quilombolas certificadas pela FCP no T.I. da Chapada Diamantina, 
Bahia. Destaque para as comunidades do município de Seabra. 

 

MUNICÍPIO  DENOMINAÇÃO 
COMUNIDADE MUNICÍPIO  DENOMINAÇÃO 

COMUNIDADE MUNICÍPIO  DENOMINAÇÃO 
COMUNIDADE 

ABAÍRA ALTO DA BOA 
VISTA IBITIARA TIRIRICA DE 

CIMA PIATÃ SÍTIO DOS 
PEREIRAS 

ABAÍRA OLHOS 
D´ÁGUINHA  IBITIARA RIACHÃO PIATÃ BARREIRO 

ABAÍRA BARRA DE 
CATOLÉS IBITIARA OLHO D´ÁGUA 

NOVO PIATÃ CAIÇARA 

ANDARAÍ FAZENDA 
VELHA 

IBITIARA | 
SEABRA 

MORRO 
REDONDO PIATÃ RIBEIRÃO DE 

CIMA 
BARRA DA 

ESTIVA MOITINHA IRAQUARA POVOADO DOS 
MORENOS PIATÃ RIBEIRÃO DO 

MEIO 
BARRA DA 

ESTIVA CAMULENGO IRAQUARA RIACHO DO MEL PIATÃ TAMBURIL 

BARRA DA 
ESTIVA GINETE IRAQUARA POVOADO 

ESCÔNCIO 
RIO DE 

CONTAS BANANAL 

BONINAL MULUNGU IRAQUARA MEIO CENTRO RIO DE 
CONTAS BARRA  

BONINAL CUTIA LENÇÓIS REMANSO RIO DE 
CONTAS 

RIACHO DAS 
PEDRAS 

BONINAL CONCEIÇÃO LENÇÓIS IUNA RIO DE 
CONTAS BARAÚNAS 

BONINAL OLHOS 
D´ÁGUINHA  LENÇÓIS LAGOA RIO DE 

CONTAS 
RANCHARIA DO 

MEIO 

BONITO BOTAFOGO MORRO DO 
CHAPÉU VELAME RIO DE 

CONTAS TAPUI 

BONITO VARAME MORRO DO 
CHAPÉU VEREDINHA RIO DE 

CONTAS VÁRZEA 

BONITO RIO DAS LAGES MORRO DO 
CHAPÉU 

GRUTA DOS 
BREJÕES 

RIO DE 
CONTAS VÁRZEA NOVA 

BONITO RIBEIRO MORRO DO 
CHAPÉU BARRA II SEABRA LAGOA DO 

BAIXÃO 

BONITO QUIXABÁ MORRO DO 
CHAPÉU OURICURI II SEABRA SERRA DO 

QUEIMADÃO 

BONITO MATA 
FLORENÇA 

MORRO DO 
CHAPÉU 

QUEIMADA 
NOVA SEABRA BAIXÃO VELHO 

BONITO GUARANI MORRO DO 
CHAPÉU BOA VISTA SEABRA AGRESTE 

BONITO GRAMIAR MUCUGÊ BARRIGUDA SEABRA OLHOS D'ÁGUA 
DO BASÍLIO 

BONITO CABECEIRA DO 
BREJO 

NOVO 
HORIZONTE GÓIS SEABRA VÃO DAS 

PALMEIRAS 

BONITO CATUABINHA PALMEIRAS CORCOVADO SEABRA CAPÃO DAS 
GAMELAS 

BONITO GITIRANA PALMEIRAS TEJUCO SEABRA CACHOEIRA DA 
VÁRZEA 

BONITO ARIZONA PALMEIRAS SERRA NEGRA SEABRA MOCAMBO DA 
CACHOEIRA 
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BONITO BAIXA DO 
CHEIRO PALMEIRAS FUNDÃO SEABRA VAZANTE 

BONITO BAIXA VISTOSA PIATÃ PALMEIRA SEABRA MORRO 
REDONDO 

BONITO BALIZA PIATÃ MACHADO SOUTO 
SOARES SEGREDO 

IBITIARA VILA NOVA PIATÃ TIJUCO E 
CAPÃO FRIO 

SOUTO 
SOARES MATINHA 

IBITIARA CANA BRAVA PIATÃ CAPÃO SOUTO 
SOARES CAJAZEIRA 

IBITIARA CARAÍBAS PIATÃ CARRAPICHO SOUTO 
SOARES 

NOVO 
HORIZONTE I 

IBITIARA CAPÃO PIATÃ MUTUCA     

TOTAL 88 COMUNIDADES 

 
 

Fonte: Base de dados: FCP, 2018 Elaboração: Autora, 2018. 
 

 

O território de identidade da Chapada Diamantina se localiza majoritariamente 

no Centro-Sul Baiano e corresponde a 5,7% do território estadual, sendo composto 

administrativamente por 24 munícipios: Abaíra, Andaraí, Barra da Estiva, Boninal, 

Bonito, Ibicoara, Ibitiara, Iramaia, Iraquara, Itaetê, Jussiape, Lençóis, Marcionílio 

Souza, Morro do Chapéu, Mucugê, Nova Redenção, Novo Horizonte, Palmeiras, 

Piatã, Rio de Contas, Seabra, Souto Soares, Utinga e Wagner. O Mapa 2 apresenta 

os limites territoriais dos municípios que o compõem e principais rios e rodovias. 

  



Mapa 02: Mapa com a divisão administrativa do TI da Chapada Diamantina. 
Destaque para o Município de Seabra.

Fonte: SEI, 2015, p.116, editado pela autora.
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Além disso, o Mapa 2 apresenta a hidrografia e a formação geológica da 

Chapada Diamantina, com serras, depressões gerais, patamares, piemontês e 

planaltos, onde estão situados os pontos mais altos do Nordeste: os picos do Barbado 

(2.033m, Abaíra), Itobira (1.970m, Rio de Contas) e das Almas (1.958m, parte no 

município de Rio de Contas). Ademais, nota-se a presença de diversos minerais, 

dentre os quais, o diamante, o bário e o quartzo – que até hoje são matérias-primas 

de exploração –, e o ambiente do calcário que propicia a formação de cavernas. 

O TI se destaca economicamente no estado por suas belezas naturais157 e 

possui sete Unidades de Conservação (UC), sendo o Parque Nacional da Chapada 

Diamantina o único de responsabilidade federal. O bioma predominante é a Caatinga, 

com vegetação endêmica na área de Seabra, por estar localizado em um dos solos 

de formação mais antiga da Bahia e mata de transição na região próxima a Lençóis, 

área onde ainda se apresenta resquícios de Mata Atlântica. 

O território possui clima Tropical Semiárido, com clima sub-úmido a seco e 

ocorrência de clima semiárido nas extremidades. A temperatura média é de 23ᵒC, 

variando entre 10ᵒC nos meses mais frios de inverno e máxima de 33ᵒC no verão. Em 

geral, apresenta uma média de seis meses de seca ao ano, sendo novembro e janeiro 

os meses mais chuvosos, com poucas variações dentro território. 

O Rio Paraguaçu é o mais importante curso d’água do território, seguido pelo 

trecho da bacia do São Francisco, e a bacia do Rio de Contas. Na região de Seabra 

estão os Rio Cocho, Rio da Prata, Rio Campestre, Rio Tejuco e dois riachos – Riacho 

Chifre do Boi e Banha Tatu e Rio Ribeirão.  

A região possui ainda diversas Barragens, com os espelhos d’água mais 

importantes do Território da Chapada: Barragem do Apertado, em Mucugê, a 

Barragem Luiz Vieira, em Rio de Contas, e a Barragem Bandeira de Melo, a nordeste 

de Itaetê. A Barragem do Rio Cochó, Barragem de Vazante, encontra-se em 

construção no trecho que divide Seabra e Boninal.158 

  

 
157 Destaque para principalmente Igatu e a antiga vila de garimpeiros no município de Andaraí; o Vale 
do Capão e o Morro do Pai Inácio, em Palmeiras; o Vale do Pati, a Cachoeira da Fumaça, a Cachoeira 
do Buracão, Mucugezinho e o Poço do Diabo, entre Lençóis e Palmeiras; e as grutas do Lapão 
(Lençóis), Lapa Doce e Fumacinha (Iraquara). 
158As obras e o processo de aprovação dessa Barragem se iniciam na década de 1980. Em 2012/2014, 
a comunidade Quilombola de Vazante assina um termo de acordo e compromisso com a CERB 
conquistando o direito de realocação das famílias do território tradicional de Vazante que seria inundado 
para outra área no mesmo território quilombola, como condicionante para a execução da Barragem, 
iniciada em 2017. As obras da realocação foram iniciadas em Abril de 2019. 
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3.3    REDE DE TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS DE SEABRA/BA 

 

Com a descoberta das minas de ouro em Jacobina e em Rio de Contas, no 

início do século XVII, a Coroa Portuguesa promoveu a abertura da estrada conectando 

esses dois núcleos e, assim, a subsequente ocupação da área. Os primeiros 

povoadores da região, em grande parte portugueses  e escravizados , fixaram-se nas 

terras e desenvolveram a agricultura e pecuária (lavoura e criação). Esta região ficou 

conhecida, na tradição oral,  por Passagem de Jacobina, ou Passagem Bonita de 

Nossa Senhora de Jacobina, parte integrante da Estrada Real, e pouso de viajantes.  

A região da Chapada, por sua vez, era habitada por índios falantes da língua 

macro-jê, como os paiaiás, nos relatos das entrevistas realizadas em campo foram 

referidas a presença histórica de indígenas na região, denominando-os Tapuia159. A 

presença de diversos sítios arqueológicos no Território de Identidade confirma a 

presença histórica de indígenas. 

A cidade de Seabra estava inserida anteriormente no conjunto da sub-região 

denominada de Lavras Diamantinas, junto a Andaraí, Mucugê, Lençóis e Palmeiras, 

entretanto, não apresentava em seu solo a formação diamantífera e, sim,  quartizolitos 

e metais como ferro, magnésio e barita. O município era conhecido como “Celeiro das 

Lavras Diamantinas” por suprir as feiras livres das outras cidades lavristas com 

produtos de primeira necessidade como feijão, frutas e verduras.160 

Com o declínio da mineração no século XX, as populações foram se 

expandindo e ocupando a área com outras atividades, e Seabra tomou forte impulso 

comercial, com a produção de fumo de corda no distrito de Baraúnas, cachaça no 

distrito de Várzea de Caldas, além de ser ponto de recepção e distribuição de grãos, 

como milho e feijão. O município se consolidou como pólo de serviços da região, além 

de estar no centro geográfico da Bahia, se destacando como a “capital” da Chapada. 

Hoje conhecida como munícipio de Seabra, topônimo em homenagem ao Dr. 

Joaquim José Seabra, ex-governador da Bahia, o distrito foi criado com a 

 
159 Tapuia era a forma como os Tupis denominavam os “fugidos da aldeia” referindo-se a outros grupos 
indígenas. No período da colonização os portugueses consideravam apenas duas grandes nações, os 
Tupi-Gurani na costa e os Tapuias considerados mais primitivos e menos susceptíveis a catequese, 
duramente combatidos e exterminados com poucos registros das suas diversidades e etnias 
especificas. Consultado em 23 dezembro 2018 em: https://brasil.antropos.org.uk/ethnic-
profiles/profiles-t/166-266-tapuia.html) 
160 https://www.seabra.ba.gov.br/historia e https://www.seabra.ba.leg.br/institucional/historia, acesso 
em  em 23 dezembro de 2018.  

https://brasil.antropos.org.uk/ethnic-profiles/profiles-t/166-266-tapuia.html
https://brasil.antropos.org.uk/ethnic-profiles/profiles-t/166-266-tapuia.html
https://www.seabra.ba.gov.br/historia
https://www.seabra.ba.leg.br/institucional/historia
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denominação de Vila Agrícola de Campestre, subordinado ao município de Lençóis, 

em 1863,  posteriormente elevado à categoria de vila em 1889 e à categoria de cidade, 

Campestre, em 1891. Em 1911, Campestre é constituído como distrito sede, em uma 

divisão administrativa do Estado para,  em 1915, assumir  a denominação de Dr. 

Seabra, constituído de quatro distritos: Doutor Seabra, Jatobá, Parnaíba e Várzea de 

Caldas. Em 1931, finalmente, a cidade adota o nome atual:  Seabra.  

A configuração atual, feita em 1963, possui apenas três distritos: Seabra, 

Baraúnas e Várzea do Caldas, conforme apresentado no Mapa 3, e aproximadamente 

115 povoados 161 , média de 43 mil habitantes (IBGE, 2010) com uma área de 

2.825,016 km², com diversas rodovias de acesso BR 242 e BA 148 – Boninal; BR 242 

e BA 849 – Palmeiras; BR 242, BR 116 e BR 324 – Salvador; BR 242 – Brasília. 

  

 
161 Não foi possível mapear todos os povoados diante da temporalidade da pesquisa e seu objetivo. A 
prefeitura não disponibilizou essa espacialização. A identificação dos povoados, desse modo, foi  
realizada pela pesquisadora junto com os entrevistados para a identificação  apenas do entorno da 
área estudada. 
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A realização dessa pesquisa e a aproximação com as comunidades 

quilombolas de Seabra se iniciou a partir do contato com as lideranças quilombolas 

de Vazante e, em seguida, com as lideranças de Baixão Velho e, por fim, com as de 

Mocambo e Cachoeira. Este fato indica um aspecto importante para as circunstâncias 

de produção da pesquisa pois são reveladoras das relações e articulações intrínsecas  

a   essas comunidades , cuja atuação tende a assumir uma n perspectiva de  inter-

relação  em rede. 

Na perspectiva do desenvolvimento territorial e autonomia, Souza (1995, p. 91) 

contextualiza a teorização de Rafesttin sobre territórios em rede, na qual  um conjunto 

de pontos (nós) estão conectados por segmentos, que representam fluxos de bens, 

pessoas ou informações. Os grupos sociais, comunidades, que se organizam em 

rede, mesmo em territórios descontínuos, mantêm a relação e a interseção entre os 

sujeitos, sem que necessariamente haja uma continuidade territorial. Segundo 

Haesbaert (2007), nas sociedades atuais, as redes são consequência da mobilidade 

e das conexões proporcionadas pelo desenvolvimento tecnológico, onde o movimento 

passa a ser um elemento fundamental na construção do território. 

O que se visualiza no Mapa 4 é um exemplo de território quilombola em rede, 

definido pela organização política e cultural das comunidades quilombolas da região. 

O “aglomerado de quilombos” referido  por Lauro Oliveira, liderança comunitária da 

comunidade de Vazante162,  possui a mesma ancestralidade e identidade, destacada 

no aspecto cultural religioso, africano com influência católica onde todas elas têm 

grupos de reis, todas têm chula, batuque e relacionam a importância do papel das 

mulheres nas atividades culturais, festas e associativas também. 

 
Essas comunidades partilham de uma mesma base identitária, tanto do ponto 
de vista cultural, da cultura onde estão inseridas, como  do ponto de vista da 
organização econômica também. No processo de organização econômica 
dessas comunidades fica muito claro que todas elas tem uma relação com a 
terra, e não apenas a terra, mas com a forma de lidar com a terra. O tempo de 
plantar, o tempo de colher. [...]  
A mandioca é um cultivo semelhante em todas as comunidades, contudo, 
diferenciada de outras comunidades que não são quilombolas. [...] 

 
162 Lauro Roberto Ferreira Oliveira, além de uma das lideranças comunitárias da Comunidade 
Quilombola de Vazante, é professor de História e, atualmente, vereador em Seabra. Participou da 
organização comunitária e elaboração do Projeto Social para o empreendimento do PNHR junto com 
Dusce. Concedeu a entrevista no dia 04 de julho de 2018.  
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A forma que cultiva, o período de plantio e a forma como produz a farinha, fica 
bem evidenciado. 163 
 
 
O Mapa 4 apresenta as poligonais dos territórios quilombolas titulados no 

município de Seabra. Pode-se observar a localização das Comunidades Quilombolas 

que integram essa pesquisa, o Território de Mocambo e Cachoeira a leste; o Território 

de Vazante, um pouco mais ao sul; e o Território de Baixão Velho no centro do mapa, 

próxima a BR 122/BA 148. As demais comunidades quilombolas, Capão das 

Gamelas, Lagoa do Baixão, Morro Redondo, Olhos D’Água Basílio, Serra do 

Queimadão e Vão das Palmeiras fazem parte da rede de comunidades reconhecidas 

e tituladas na região. 
 

 
163 A partir daqui, as informações verbais das entrevistas em campo serão grifadas com itálico e terão 
um recuo/deslocamento específico no corpo do texto. O objetivo é de diferencia-las das citações diretas 
apresentadas nesta dissertação.  
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A implementação do PNHR no território de Mocambo e Cachoeira se configura 

a partir da Associação Comunitária de Baixão Velho como entidade organizadora, 

confirmando, assim, a ação dessa rede em diversas escalas e níveis de atuação.  

O processo de organização social das comunidades quilombolas da região de 

Seabra tem sua origem no mesmo período que a Constituição Federal, conforme 

relatos das entrevistas e dados da CDA.  

A Associação Comunitária de Baixão Velho foi fundada em 1986 por Júlio 

Cupertino164. Seu Júlio, como é conhecido na região, teve contato com experiências 

de associações comunitárias durante o período em que viveu em São Paulo165, na 

década de 1970 e 1980. De acordo com seu irmão, Jaime Cupertino, foi lá que 

“tiveram as lições de vida e de sofrimento”. Sobre o início de sua história e a do irmão, 

ele nos conta:  

 
Porque Júlio, foi uma pessoa que começou a enfrentar o mundo muito cedo, ele 
foi para são Paulo e eu fiquei.  
[...] Em 1962 ele passou a fazer parte de associação nas comunidades, nas 
periferias de São Paulo. [...] 
Depois ele voltou para a Bahia, mesmo indo para são Paulo, ele já ficou com 
aquela experiencia. [...] 
Então nessa situação, quando eu tinha meus 22 anos, 23,  eu também passei 
a fazer parte da associação – eu e Júlio na mesma associação e era difícil, 
porque era tempo de ditadura. 
Mas a gente, como eu falo, a luta na base do diálogo sempre tem resultados 
positivos.166 

 

Assim, ao retornar para a região no período da redemocratização do Brasil, 

Seu. Júlio inicia o processo de conscientização sobre o associativismo nas 

comunidades da região da Chapada– período em que diversas delas fundam suas 

próprias associações, como instrumentos de fortalecimento e organização 

comunitária para a busca pelos direitos historicamente negados pelo Estado. Seu 

Jaime comenta que demorou um pouco mais para retornar à Bahia. 

 
164 Seu Júlio Cupertino foi uma importante liderança comunitária e quilombola da região de Seabra e 
da Chapada Diamantina. Finado em 2014. A entrevista foi realizada com seu irmão, Jaime Cupertino, 
para compreender melhor o processo de organização das comunidades quilombolas da região.  
165 Na região, o êxodo rural é direcionado para São Paulo e para o Sul do país, sendo muito comum 
encontrar pessoas que já residiram em função do trabalho em Salvador. Curiosamente, é comum 
encontrar pessoas que já estiveram em São Paulo, mas não conhecem a capital baiana. 
166 Seu Jaime Cupertino é uma importante liderança comunitária e quilombola, fundador da Associação 
Comunitária de Vazante. A entrevista foi concedida no dia 02 de julho de 2018. 
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A relevância do trabalho empreendido pelos irmãos é percebida no 

documentário Quilombos da Bahia167, no qual Seu Júlio aparece comentando sobre a 

relevância da organização comunitária, onde discorre sobre a da Associação do 

Baixão Velho; questão referida  de forma enfática na fala seu  irmão Jaime, que diz : 

 
E Julio,que Deus o tenha em um lugar que ele merecer, ele foi uma pessoa, que 
eu até me surpreendi, que quando fala “Cupertino”, as pessoas falam do homem 
que era presidente da Associação de tal lugar. Ele era muito conhecido. 
É que o nome dele está na ata da fundação dessa Associação. Na época de 
criar ninguém conhecia e ele tinha conhecimento, e ele ajudou nós a fazer a 
ata.  

 

Seu Jaime comenta brevemente que, apesar de algumas associações 

comunitárias serem fundadas e permanecerem um tempo na “mão dos políticos”, 

referindo-se a questões partidárias e de “roça de votos”, partir de 2003/ 2004168 ,as 

comunidades passaram a discutir a perspectiva de mudar os estatutos para 

associação quilombola e buscar a titulação do território. E Seu Jaime nos relata como 

foi esse processo: 

 
Ainda está sendo. Um deputado que a gente conheceu na época, o único 
deputado negro que nos dava informação. Porque os brancos não davam 
informação disso. 
Então, ai com isso, a gente foi trabalhando, com esse deputado e depois nós 
tomamos para nós a responsabilidade, de correr atrás e fazer as coisas para 
nos. Nós pegamos as informações com ele, mas até conhecer ele a gente não 
tinha perna para caminhar. A gente não sabia... 
 

 
O referido deputado era o Deputado Federal Luiz Alberto169, que contribuiu com 

a discussão sobre a política em torno da questão quilombola, em especial, sobre o 

reconhecimento e a regularização territorial pautadas no Decreto nº 4.887 de 2003. 

Seu Jaime avalia que as comunidades da região já estavam em um processo de 

fortalecimento, organização e associativismo e já havia uma estrutura “para sentar e 

discutir” a questão. Sendo o ponto de partida o reconhecimento, primeiro o 

“conhecimento de que eu sou quilombola”.  

 
167 Documentário dirigido por Antônio Olavo, IRDEB, 2004. 
168 Período de promulgação do Decreto 4887/2003. 
169 Depurado Federal 1997-1999, 2001-2003, 2003-2007,2007-2011, 2011-2015, BA, PT. Para saber 
mais, ver: https://www.camara.leg.br/deputados/74133/biografia. 

https://www.camara.leg.br/deputados/74133/biografia
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Desse ponto de vista, a “questão de ser quilombola” não se trata meramente 

de um aspecto político ou racial. Conforme desenvolvido na seção anterior, ela 

perpassa toda a relação e estrutura de opressão, não apenas relativas aos direitos, 

mas igualmente no tocante à cultura e à identidade do povo negro. Assim, tal processo 

de reconhecimento e autodeclaração de uma comunidade torna-se um trabalho de 

fortalecimento da identidade negra, tanto em sua face coletiva, quanto em sua 

afirmação e desconstrução de preconceitos enraizados de forma individual.  

Em entrevista Lauro Oliveira cita uma frase marcante de Seu Júlio, “Ser 

Quilombola é teoria. Ser negro é prática”. Dado o contexto do processo de 

reconhecimento como CRQ, o que mais as comunidades compreendiam era o 

significado da palavra resistir, diante da precariedade e das necessidades que as 

comunidades rurais sofreram “na pele”. 

Lauro argumenta que numa sociedade racista se torna difícil “assumir-se 

negro”, e a ampliação do debate passava pela questão da historicidade dos processos 

de opressão e o estigma do escravo, negro, mas também pela ancestralidade e 

reconhecimento de pertencer e compartilhar determinados modos de vida e costumes. 

Nesse sentido, esclarece em sua fala: 

 
Muita gente pensava que ser quilombola era apenas ser negro, e de como o 
negro é marcado por uma série de negações, as pessoas tendem a se declarar 
tudo menos negros. 
Porque nós que temos a pele negra a gente sabe como isso marca as pessoas 
negativamente baseado no racismo, que ainda é muito presente na sociedade. 
Então quando dizia que ser quilombola é ser preto, é ser negro, então muita 
gente se negava a ser quilombola. 
E com a chegada de novas discussões, com lideranças como Seu Jaime 
Evangelista, Carmelice, Seu. Julio, Jaci, muitos deles começaram a participar 
de vários encontros, a sair daqui, ir para Salvador, e eles começaram a ter a 
compreensão que ser quilombola não é só uma questão de cor de pele. 
E uma questão de identidade, de compreender a ancestralidade, que nos 
pertence. 
O pertencimento que a gente tem à determinada forma de vida, à um modelo 
coletivo de se viver. Pensar na coletividade. 
Então o ser quilombola é sobretudo sobreviver a essas dificuldades, mas 
sobretudo ter uma ciência de quem se é. 

 

A fala de Seu Júlio, trazida por Lauro, inspira a reflexão   entre o direito 

institucionalizado, na legislação, que busca reparar a opressão historicamente sofrida, 

e sua relação com a vivência dos quilombolas e a realidade das comunidades no 

território. A organização política dessas comunidades perpassa  diversas escalas, 
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desde o movimento negro nacional  à Associação dos quilombolas que vivem 

especificamente naquela terra , além da  compreensão mesma do indivíduo sobre o 

assunto.  

As camadas que se sobrepõem entre a teoria e a prática ficam claras nas 

entrevistas com os moradores das casas da comunidade, ao serem questionados 

sobre o que é ser quilombola para eles. Conforme nos conta Leidiane Viana170,  

beneficiária do PNHR de Mocambo e Cachoeira, quando questionada sobre a 

identidade  ser quilombola: 

 
Moça, eu acho bom né? Eu acho bom porque se vier alguma coisa é para todo 
mundo... [...] Ah, porque, quilombola eu acho que é gente valorizado, né? Gente 
negro valorizada. 
[...] É. Porque nesses papel do seguro Safra mesmo, quando a gente chega e 
fala que é do Mocambo da Cachoeira, e eles já  falam é povoado quilombola. 
E eles já sabem como é. 

 
 

Tanto Lauro como Seu Jaime destacam a contribuição do Deputado Luís 

Alberto também como representante do Movimento Negro na ampliação da discussão 

para além “da cor da pele”, com informações institucionais e articulação entre 

organizações e comunidades desse município com outras da Bahia, ao  promover o 

debate da questão do racismo institucional e a relevância de ações e políticas 

afirmativas promovidas nesse período.  

Nessa perspectiva das Políticas Afirmativas, como parte fundamental de um 

processo de reparação histórica necessário, Seu Jaime analisa com clareza os 

processos de um estado, ainda racista: 

 
Não é a questão da cor, mas é a questão da tradição nacional, de que o negro 
não pode chegar primeiro, e quando ele luta para chegar primeiro, ele é 
interrompido por alguém. A gente não generaliza. É como se a escravidão 
tivesse que manter o lugar do escravo. 
E alguém tem essa faixa da escravidão dentro dele, e que tem que manter o 
negro naquela faixa. E isso tem dificultado muito o trabalho dos quilombolas. 
[...] 
Porque trabalhar com os quilombolas não é fácil, e não é difícil só por causa 
dos quilombolas não, é por causa do Estado. Ta provado ai, que a comunidade 
em que foi feito benefício, mas esse benefício não foi realizado como devia ser. 
[...] mas é uma estrutura que foi falha desde 1888, quando disseram que deram 
liberdade, aos quilombolas, aos negros, bem quando disseram isso, todo 
mundo, até disseram parabéns aos negros que foram libertos, mas libertos sem 

 
170 Entrevistada em 05 de dezembro de 2019. 
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residência, sem educação, sem saúde, sem conhecimento nenhum, sem 
trabalho... 
A gente não sabe o que é que tem dentro das pessoas, porque é que hoje os 
brancos ficaram, e todos tiveram acesso as coisas, porque as famílias dele já 
crescem assim, com 06 anos os meninos deles já estão fazendo curso... [...] 
Eu não sou tão novo, mas também não sou tão velho. Quando veio as cotas eu 
já ajudei no debate para as cotas, mas e meu pai, meu avô, meu tataravô, que 
ainda contou um pouquinho assim da princesa Isabel... e porque eles não 
tiveram acesso... porque eles não conseguiram chegar aonde eu tô chegando?  
 
 

De acordo com os entrevistados, e como foi observado Tabela 7 e 8, o processo 

de diálogo e construção do entendimento sobre autodeclarar-se quilombola para a 

certificação e titulação das comunidades da região de Seabra ocorreu no mesmo 

período. 

A Tabela 9 e 10 apresentam os dados comparativos da FCP e da CDA no 

município de Seabra, respectivamente, entidades responsáveis pelo reconhecimento, 

certificação e titulação das comunidades e seus territórios. Em destaque, as datas de 

entrada nos processos em ambas as instituições. 

Daquelas certificadas pela FCP no município, 9 das 11 comunidades 171 o 

fizeram no período de julho e agosto do ano de 2005; assim como a titulação pela 

CDA, parte delas iniciou o processo em agosto e setembro de 2009 e as demais até 

meados de 2010. Com esse dado, é possível perceber indícios da ação em rede 

dessas comunidades, tendo em vista que as relações de solidariedade e organização 

política em territórios descontínuos, mas, ainda assim, com ascendência comum, a 

mesma família pode estar dividida em diversos territórios, em duas ou mais 

comunidades.   

Lauro Oliveira contextualiza que, especificamente na região de Seabra, a 

ancestralidade das comunidades é comum, proveniente da região de Várzea do 

Caldas, com migrações no século XIX para o Baixão Velho e Agreste, onde as 

comunidades “não são apenas vizinhas, são parentes mesmo [...] como se fosse um 

grande quilombo” o pode ser comprovado nas ações discriminatórias promovidas pela 

CDA. 

O trecho da Nota Técnica emitida pelo Núcleo de Povos e Comunidades 

Tradicionais (NAQ), na discriminatória da Comunidade de Mocambo e Cachoeira da 

CDA informa que a região é um território quilombola, afirmando o uso tradicional 

 
171 São 11 comunidades em 10 territórios, dos quais 8 estão titulados com 9 comunidades (tabela 7). 
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nessas terras devolutas. Analisaremos, assim, mais detidamente, o caso específico 

das comunidades de Cachoeira da Várzea e Mocambo da Cachoeira. 

 
As duas comunidades (Cachoeira da Várzea e Mocambo da 
Cachoeira) estão entre as 10 comunidades de Seabra a terem 
processo de Discriminatória Administrativa Rural deflagrado pela CDA. 
As discriminatórias já concluídas em 5 dessas comunidades 
comprovaram a presunção de que as áreas que (as comunidades 
quilombolas) utilizam tradicionalmente estão em terras devolutas 
do Estado. (BAHIA, 2009, p.15, grifo nosso). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



N° DE 
FAMÍLIAS

DATA DO 
PROC.

N° DO PROC. 
DE PEDIDO DE 
REGULARIZAÇ

ÃO

N° E DATA DA 
NOTA 

TÉCNICA DO 
NAQ

N° DA 
PORTARIA/ 

DATA INÍCIO

DATA DO 
ENCERR. DA 

DISCRIM.

DATA DA 
HOMOL.

N° PROCESSO 
DE 

TITULAÇÃO

ÀREA TOTAL 
DISCIMINADA 

(HA)

ÁREA 
TITULADA (HA) 

OU LÍQUIDA
STATUS

Cachoeira da 
Várzea/ 

Mocambo da 
Cachoeira

122 18/08/2010 880100030012
08/10

20/08/2010
06/10/2010 03/01/2010 20/06/2012 455385-3 3.639,63 3.376,06

TITULADA/
ENTREGUE

Vão das palmeiras 102 30/11/2009 2025090020692
07/2010

15/07/2010
27/08/2011 03/11/2010 20/06/2012 432392-0 1.023,06 1.022,02

TITULADA/

ENTREGUE
Serra do 

Queimadão
65 14/01/2010 8800100000547

06/2010

21/07/2010
15/08/2010 03/01/2010 20/06/2012 432391-2 1.589,42 1.504,47

TITULADA/

ENTREGUE

Lagoa do Baixão 141 15/07/2010 880100024250
05/2010

01/05/2010

45/10

15/08/2010
03/01/2010 20/06/2012 432393-9 1.336,40 1.306,04

TITULADA/

ENTREGUE
Capão das 

Gamelas
85 14/08/2009 880090027913

01/2009

16/09/2009
24/09/2009 03/01/2010 28/01/2010 486311-9 1.315,49 1.315,49

TITULADA/

ENTREGUE
Olhos D’Água do 

Basílio
107 14/08/2009 880090027913

01/2009

16/09/2009
24/09/2009 03/01/2010 28/01/2010 480244-6 4.825,86 4.743,83

TITULADA/

ENTREGUE

Agreste 75 19/08/2009 880090027913
01/2009

16/09/2009
24/09/2009 03/01/2010 28/01/2010 480245-4 2.340,55 2.340,55

TITULADA/

ENTREGUE

Vazante 97 01/09/2009 880090025597
04/2009

25/09/2009
01/10/2009 08/01/2010 28/01/2010 480233-0 2.495,48 2.495,48

TITULADA/

ENTREGUE

Baixão Velho 119 11/09/2009 880090021958 03/2009
25/09/2009

01/10/2009 08/01/2010 28/01/2010 480243-8 3.935,17 3.817,77 TITULADA/
ENTREGUE

Morro Redondo 69 28/04/2011 880110010010
09/2011

03/10/2011
02/10/2011 11/02/2012 29/10/2014 479655-1 5.080,73 5.080,73 AGUARDANDO

C
H

A
P

A
D

A
 D

IA
M

A
N

T
IN

A
CDA

TERRITÓRIO DE 
IDENTIDADE

Tabela 9: Comunidades Quilombolas em processo de titulação pela CDA no municípo de Seabra/Ba.

Fonte:  Base de dados: CDA, 2018.  

Fonte: Elaboração autora 2018.

MUNICÍPIO
COMUNIDADE 
QUILOMBOLA

SEABRA



DENOMINAÇÃO DA 
COMUNIDADE

ID QUILOMBOLA
Nº PROCESSO 

NA FCP
DATA DA ABERTURA 

DO PROCESSO
ETAPA ATUAL 

PROCESSO FCP

Nº DA PORTARIA 
DE 

CERTIFICAÇÃO

DATA DA 
PORTARIA NO 

D.O.U

Nº PROCESSO 
INCRA

CACHOEIRA DA 
VÁRZEA

767
01420.001806/200

5-50
10/08/2005 Certificada 43/2005 09/11/2005

VÃO DAS 

PALMEIRAS
1.867

01420.001805/200

5-13
10/08/2005 Certificada 39/2005 30/09/2005

SERRA DO 

QUEIMADÃO
1.866

01420.001540/200

5-45
08/07/2005 Certificada 37/2005 12/09/2005

54160.005633/200

8-66

LAGOA DO BAIXÃO 1.865
01420.001531/200

5-54
07/07/2005 Certificada 37/2005 12/09/2005

CAPÃO DAS 

GAMELAS
38

01420.001807/200

5-02
08/07/2005 Certificada 43/2005 09/11/2005

54160.004665/200

8-44
OLHOS D'ÁGUA DO 

BASÍLIO
120

01420.001539/200

5-11
08/07/2005 Certificada 32/2005 19/08/2005

54160.003498/200

8-14

AGRESTE 1
01420.001533/200

5-43
08/07/2005 Certificada 32/2005 19/08/2005

54160.004667/200

8-83

VAZANTE 769
01420.002310/200

6-84
15/09/2006 Certificada 29/2006 13/12/2006

54160.000271/200

9-06

BAIXÃO VELHO 1.864 01420.001532/200
5-07

08/07/2005 Certificada 37/2005 12/09/2005 54160.004666/200
8-89

Tabela 10:  Comunidades Quilombolas certificadas pela FCP do municípo de Seabra/Ba.

Fonte:  Base de dados:  FCP, 2018.  

Fonte: Elaboração autora 2018.
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As Comunidades Quilombolas de Mocambo da Cachoeira e Cachoeira da 

Várzea estão estabelecidas em uma área contígua, conformando assim um único 

território, organizadas na Associação Comunitária dos Povoados de Cachoeira e 

Mocambo– legalmente constituída em 1998, atualmente presidida pela Sra. Cleonice 

Souza Silva Santos172. A certificação da FCP que reconhece a comunidade como 

quilombola foi publicada pela Portaria nº 43/2005 no DOU em 11 de setembro de 2005.  

O processo de certificação e regularização fundiária das comunidades 

apresentou conflitos inerentes a historicidade do termo quilombola e a dificuldade real 

das associações e organizações comunitárias em dialogar com a burocracia estatal, 

precisando de apoio político para informar a população sobre a    relação entre teoria 

e prática de ser quilombola, tal qual anteriormente referida na fala dos entrevistados. 

Entre as dificuldades, estava a compreensão da relação entre quilombos, escravos e 

as relações ancestrais da comunidade com o território, consequência do passado 

racista opressor, que sempre se referiu ao negro e a escravidão como “carne de 

segunda no mercado”173, o que dificultou o processo de   auto identificação. 

Rozania, liderança da Associação no período da certificação, por sua vez, 

relata que junto a seu pai, Seu Raimundo174, “foi muito difícil persistir, pois a pressão 

e as dificuldades eram muitas com críticas e julgamentos da própria comunidade”. 

Nice relata, por conseguinte, que foram muitas reuniões para compreender que o 

reconhecimento traria melhorias para a comunidade.  

De acordo com as lideranças, as primeiras reuniões realizadas junto ao Incra 

desencadearam um processo de cisão na comunidade, dividindo as opiniões sobre a 

titulação coletiva da área. Essa forma de titulação está prevista no art. 17 do Decreto 

nº4887:  

 
Art. 17.  A titulação prevista neste Decreto será reconhecida e 
registrada mediante outorga de título coletivo e pró-indiviso às 
comunidades a que se refere o art. 2o, caput, com obrigatória inserção 
de cláusula de inalienabilidade, imprescritibilidade e de 
impenhorabilidade.  

 
172 Cleonice Souza Silva Santos (Nice) é uma das lideranças da comunidade quilombola de Mocambo 
e Cachoeira e atual presidente da Associação. Trabalha como agente comunitária de saúde e 
agricultora familiar. 
173 Referência à entrevista com Nice ao comentar sobre a dificuldade do negro em reconhecer-se  
quilombola e ter o respeito merecido como ser humano e cidadão brasileiro.  
174  Seu Raimundo Rodrigues de Oliveira é uma das lideranças da comunidade quilombola de 
Mocambo e Cachoeira, fez parte da fundação da associação comunitária e é reiseiro.  
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         Parágrafo único.  As comunidades serão representadas por suas 
associações legalmente constituídas. (BRASIL, 2003). 

 

Segundo eles, a população não conseguia entender com clareza o que aquela 

titulação traria como benefício, nem de que forma se organizaria um título coletivo. Em 

agosto do ano de 2010, a regularização fundiária passou para a CDA, por tratar-se de 

terras devolutas, através  da solicitação de abertura de processo junto à Coordenação 

e ao Núcleo de Povos e Comunidades Tradicionais (NAQ).  

Após várias reuniões, e  com o apoio político das comunidades quilombolas da 

região, em especial Seu Júlio do Baixão Velho, assim como de representantes 

políticos de Seabra, foi possível dar prosseguimento ao processo de regularização 

fundiária e titulação, com um apaziguamento dos ânimos com relação aos benefícios 

da titulação. Para tanto, foi realizado  um abaixo-assinado pela própria comunidade 

que, de modo unânime,  solicitou a continuidade e conclusão do processo. 

A segurança jurídica do título de propriedade da terra, a garantia da 

permanência e reprodução dos modos de vida, assim como a perspectiva de 

consolidação na implementação de diversas políticas públicas, foram fatores que 

influenciaram na decisão, pois grande parte dos moradores não possuía a titulação 

da terra.  Conforme trecho da discriminatória da CDA, “ a quase totalidade das 

pessoas da comunidade declara não ter título ou qualquer documento da terra, além 

do recibo do ITR (Imposto Territorial Rural)” (CDA, 2009, p. 51). 

Dessa forma, em 20 de julho de 2012, foi publicado o termo de homologação 

da Portaria nº 109/2012 no D.O.E., referente ao procedimento Discriminatório 

Administrativo Rural em áreas remanescentes de quilombos, concedendo o título de 

propriedade do denominado Território Quilombola “Mocambo da Cachoeira’, 

município de Seabra, com área de 3.376,06 há a Associação Quilombola dos 

Povoados de Cachoeira e Mocambo. 
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3.4     APRESENTAÇÃO DO TERRITÓRIO ÉTNICO DE MOCAMBO E 

          CACHOEIRA 

 

O território de Mocambo e Cachoeira é composto por duas comunidades: 

Cachoeira da Várzea e Mocambo da Cachoeira. Possui uma área de 3.376ha175, 

localizada à 15km da sede do município, com acesso pela BR 122, entrada à direita 

após 8km na direção a leste (Municípios de Palmeiras, Lençóis e Itaberaba), acesso 

ao território pela estrada municipal não pavimentada. O território é cortado por 

estradas vicinais, tendo acesso a diversos municípios e povoados, conforme 

apresentado no Mapa 5. 

As duas comunidades possuem uma ancestralidade comum176e se organizam 

espacialmente com relação ao rio e as estradas de acesso. De acordo com Rozânia 

e Nice,177 a área do Mocambo possui cerca de 90 casas com média de 240 pessoas 

e Cachoeira possui 150 casas e 460 pessoas, com uma população local média de 700 

quilombolas. 

O Mapa 6 apresenta a identificação das áreas dentro do território, pois, de 

acordo com as referências orais, não há uma divisão exata entre as comunidades, 

sendo definidas com relação ao rio e “o corredor”– como é conhecido  o local onde se 

cruza o rio, no qual , antigamente, existia uma ponte, que durante as cheias “era muito 

difícil de passar”. Mocambo da Cachoeira está ao norte do território, mais próxima da 

sede, ficando Cachoeira da Várzea ao Sul. 

O rio organiza espacialmente as comunidades como “de dentro” (a leste) e “de 

fora” a (a oeste). A área do tanque é identificada como uma centralidade no território, 

onde ficam a casa de farinha, o palco e o terreiro178 onde se realiza encontros e 

festividades. Essa região é assim chamada, pois, nessa área, existiam diversos 

 
175 De acordo com o título 544942 emitido pela CDA em 20 de novembro de 2014. 
176 Durante as entrevistas, era recorrente encontrar quilombolas da mesma família morando no 
Povoado de Mocambo e no de Cachoeira, onde foram identificados laços de parentesco entre 
moradores de ambas as comunidades. Esses relatos afirmam a ancestralidade comum dos 
quilombolas. 
177 Rozânia e Nice trabalham como agentes de saúde comunitária, visitando as casas e os moradores 
mensalmente. Enquanto Nice atua na área de Mocambo, Rozania atua em Cachoeira. Dessa forma, o 
dado utilizado nessa pesquisa sobre o número de casas e moradores foi informado por elas, que, no 
entanto, não possuíam informações sobre o número de  homens, mulheres ou crianças nas 
comunidades. 
178 Na zona rural, a área do terreiro é identificada como um piso de terra batida, dura o suficiente que 
pode ser varrida, constituindo um tipo de “pavimentação” natural, constituída pelo uso contínuo em 
função do tempo. 
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“tanques”, que são buracos escavados na terra para reter água para irrigação. Hoje 

ainda existem, em menor quantidade.  

As Figuras de 6 a 14 estão indicadas no Mapa 6 e apresentam a identificação 

dessas áreas da comunidade descritas acima. 
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Dona Irani179 relata que nasceu e se criou no povoado de Cachoeira. Nascida 

“do outro lado do rio”, hoje reside na Cachoeira de Dentro. Conta que foi criada pela 

avó, desde 1 ano de idade e que provavelmente a avó faleceu com mais de 100 anos 

“naquela época, os antigos não registravam direitinho como hoje”. Estão nas histórias 

e na convivência com a avó as melhores lembranças relatadas por ela: 

 
 Naquele tempo... era um tempo que a gente sofreu muito né? Porque naquele 
tempo as coisas eram mais difíceis... Eu sinto falta dela, da irmã dela, e era uma 
coisa muito boa, todo mundo unido. A gente sente falta da família... 

 

Dona Irani lembra que foi um período de escassez de alimento e trabalho, e 

relembra a mãe e a avó passando o dia na lavoura em troca de um prato de farinha e 

um pedaço de rapadura. Narra ainda sobre as festas em que o avô tocava viola, 

acompanhado por algum amigo que “ralava no prato” e, juntos, tocavam “para a 

mulherada da Várzea”, nas festas em que dançavam a noite toda. S. Eduardo180, 

esposo de Irani, é reiseiro181 e comenta que na comunidade existem muitos violeiros 

e essa é a festa mais esperada do ano. 

S. Raimundo182 conta sobre uma história semelhante do passado,  

 
 Quando a gente sofre muito quando é novo, fica mais velho não quer mais 
sofrer...  Digo de sofrer assim de necessidade, de falta de alimento... dormir sem 
comer... e qualquer pouquinho que a gente arruma a gente segura para não 
sofrer lá na frente...  

S. Raimundo é tido como uma referência no território “por lembrar das histórias 

tudo”, participa da Associação quilombola desde sua fundação, e acompanhou as 

equipes do Incra e CDA na delimitação e demarcação dos limites do território e com 

seu auxílio foram marcados os pontos relevantes para reconhecimento do mesmo .  

O Mapa 7 apresenta os pontos relevantes identificados durante os trabalhos de 

campo para reconhecimento e caracterização do Território de Mocambo e Cachoeira. 

Os pontos identificados e ilustrados serão posteriormente detalhados no decorrer 

desta subseção.  

 
179 Dona Irani Souza de Oliveira, tem 51 anos, lavradora, nascida e criada na comunidade de Cachoeira. 
Concedeu a entrevista no dia 05 de dezembro de 2018, junto com seu esposo Eduardo.  
180 Eduardo Neves dos Santos, é lavrador, reiseiro e concedeu a entrevista no dia 5 de dez de 2018. 
181 Reiseiro é a denominação do cantor que compõe o grupo da manifestação cultural chamada 
Reisado. Geralmente acontece entre o dia de natal, 24 de dez até o dia 6 de jan, dia de Santo Reis. 
182 Acompanhou a visita para o reconhecimento do território na pesquisa no Campo 04. É beneficiário  
do PNHR e concedeu 03 entrevistas no dia 06 e 07 de dezembro de 2018 e em 24 de março de 2019. 
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Seu Raimundo relata que a região onde foi construído o açude possuía muitos 

engenhos na beira do rio, “entre 12 e 20 engenhos” e posteriormente uma fábrica de 

telhas (hoje sem vestígios). Menciona ainda que a região de Cachoeira, Mocambo, 

Mata Cachorro e Várzea (povoados vizinhos) tinham muitos escravos e  que, com a 

abolição, os coronéis abandonaram as terras e os ex-escravizados:  

 
Eu não sei como aconteceu, se os coronéis morreram, ou se eles foram 
embora... só sei que não teve dinheiro para manter... só sei que foi muito 
sofrimento.... 
[...]Teve, teve gente que foi escravo aqui, moça, com certeza. E aqui tem 
pessoas que veio de fora que falavam até a língua portuguesa, digo, a língua 
africana. [...] A gente conhece, a gente conhece  essas pessoas... mas foram 
os chegantes... [...] Onde a gente mora era mato, mas os engenhos eram no 
rêgo, a gente precisa ir lá, ai você vai ver a história muito bem contada. [...] 
Aqui, os tropeiros aqui, não tinha carro não tinha nada, trabalhava com tropa, 
aqui moía a cana, fazia a rapadura, a cachaça e conduzia tudo em tropa. [...] 
Eu vou te contar como foi chegando os negros por aqui... Os negros chegou por 
aqui além da cana, tinha o rio que era muito forte e quem atravessava as cargas 
antigamente eram os negros. Você sabe que os coronéis, eles vinham com as 
tropas mas tinha os empregados pra passar as cargas no rio.  

 

O açude possui um duto que o conecta a um sistema de irrigação natural e  

valas escavadas lateralmente ao longo do rio, criando um sistema de irrigação 

utilizado até hoje pela comunidade, chamado de “rêgo”. Na área onde está a 

Cachoeira ainda existem mais dois sistemas de irrigação, “o reguinho”, sistema igual 

ao do rego em tamanho menor, e uma tubulação mais antiga que direciona a água 

para Cachoeira de Dentro.  

S. Raimundo  refere-se com orgulho ao açude e ao sistema de irrigação criado:  

 
É porque não tinha engenheiro naquela época, e eu não sei com que estudo 
eles conseguiram pensar nisso... deve ter sido coisa dos brancos, né? E 
trouxeram os negros  pra construir... eu acho que foi muito criativo... [...] Fazia 
irrigação plantava as canas, plantava feijão, milho e planta arroz... tinha um 
tempo q n tinha cana, era só arroz... [...] Foi muito importante para a vida das 
pessoas aqui dentro. Muito importante, ainda, mesmo que tenha tido escravos, 
e lá embaixo [no Mocambo] ainda tem um reguinho... E aqui foi vida, foi muita 
vida que foi salva, por causa desses dois regos que a gente teve aqui... Eu vou 
te mostrar o esquema como foi... 
Vamos descer beirando ele. Aqui foi ruim, mas foi bom porque teve uma fonte 
de vida.183 
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S. Raimundo lamenta a ausência de água no rio e comenta que em períodos 

de cheia a rêgo funcionava até a área do Mocambo, “ia de barragem a barragem”184. 

Hoje em dia, grande trecho do rêgo já foi desmanchado e aterrado pela comunidade 

por falta de uso, mas a área próxima à barragem se mantém limpa e em 

funcionamento nos períodos de chuva, que são raros na região. 

Nas Figuras 16  a  21 são apresentados o açude, as ruínas do engenho, o rêgo 

e a cachoeira, na região indicada no Mapa Chave da Figura 15. 

  

 
184 Existe uma barragem no povoado vizinho, chamada Gavião, após Mocambo em direção a Seabra, 
ver Mapa 7. 



Figura 15: Mapa Chave para localização do Açude, ruínas 
do Engenho e Cachoeira. 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

Figura 16: Vista do açude.  
Figura 17:  Vista da saída do “rêgo” após o açude. 
Figura 18:  Vista da Cachoeira. 
Figura 19: Vista do poço formado após a cachoeira.  

Figura 20: Vista do duto de irrigação, “o rêgo”.  

Figura 21: Vista do açude com Sr. Raimundo. 
Figura 21: Vista das ruínas do Engenho “do Dono”. 

 
 
 

Fonte: Autora, 2018/2019 
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Conforme as entrevistas, a cachoeira do Rio Ribeirão é significativa no 

território, tendo em vista que dá nome a comunidade “Cachoeira da Várzea” e aparece 

como referência da memória cultural, como local preferido da infância de muitos 

moradores, especialmente os mais antigos como D. Nilza185,que mora no Mocambo: 

 
 Da comunidade o que eu gosto mais é daqui mesmo. E quando era pequena o 
lugar que mais gostava era a Cachoeira mesmo. O divertimento maior da 
comunidade era ir na cacheira. 
 

Assim como ela, muitos informaram que, antigamente, a diversão da 

comunidade era ir na cachoeira e no rio, brincar, pescar e nadar. Mais do que o lazer, 

o rio sempre foi uma fonte de vida abundante para a comunidade, que cultivava uma 

diversidade grande de alimentos, nas áreas de várzea (charco) e com o uso da água 

para irrigação. Nice, liderança comunitária, nos conta sobre essa questão do rio: 

 
O rio Ribeirao tinha muita água e com correnteza e você passava numa ponte, 
nessas épocas de enchente a gente nem conseguia atravessar para o outro 
lado. [...] 
 Faziam roça e horta com a água do rego – nessa época a gente tava colhendo 
o que plantou na ‘roça do seco’ também, trabalhava com fruta, mandioca, casa 
de farinha, tinha peixe, água, cana de açúcar... tinha mais necessidade, mas 
parece que tinha mais coisa e era tudo orgânico. 
A agricultura, a agricultura e a água que secou... Acredito que foi a seca 
mesmo... Uns 5 anos que esse rio secou... 
[...] 
Mas depois de motor e de poço, acabou a natureza [...] 
É, não... e nós terrenos aqui perto mesmo o pessoal já aterrou o rego que já n 
tem mais esperança de encher o rio de novo não.  
 

Todos os entrevistados relataram, com pesar, sobre o baixo nível da água do 

rio, que veio secando ao longo dos anos, sem que soubessem  precisar o motivo. 

Segundo as informações,  nos últimos cinco anos, “secou de vez”, e só “tem água de 

enxurrada”– referindo-se às águas no período de chuva. D. Maria de Toco 186 , 

referência como a mais “antiga” da comunidade, nos conta sobre como eram as 

plantações antigamente:  

 

 
185Dona Nilza Santos Viana é considerada uma das moradoras mais velhas da comunidade de 
Mocambo e Cachoeira, beneficiária do PNHR. Entrevistada em 27 de março de 2019. 
186 O marido chamava-se  Francisco Oleriano de Souza, mas era conhecido  como “Toco” – por isso 
“Maria de Toco”. 
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Graças a Deus! Porque hoje em dia, minha filha, a coisa arruinou.... arruinou 
agora. Porque no meu tempo era bom... [plantava e colhia muito]. Agora vem 
tudo uns analfabeto, bruto, não escuta pai, não escuta mãe, nem nada... e no 
inicio todo mundo atendia. [...] 
Nós trabalhava no brejo, minha filha, plantando arroz, feijão. Fazia. Vendia 
[farinha], mas ninguém queria comprar não, ninguém queria comprar, porque 
todo mundo tinha... 
Não tem mais não... beira de rio secou, como é que vai plantar [arroz]? 

 

A comunidade possui um histórico de produção de arroz, conforme nos conta 

Nice, que era plantado nas várzeas do Rio Ribeirão, que dá nome a comunidade de 

Cachoeira da Várzea “era lindo ver tudo assim florido. D. Maria de Toco também 

relembra das plantações de arroz na várzea, quando o pai a colocava junto com as 

irmãs para vigiar a plantação: “nos tinha que ficar olhando os passarinhos... [...] mas 

a gente não matava não, a gente assustava com tiro de badogue”.  

Nice avalia o avanço tecnológico como um fator para a degradação da 

natureza, para além da seca do rio, acredita o acesso ao crédito agrícola e a compra 

de maquinários, adubos químicos, defensivos e pesticidas trouxeram doenças para a 

terra, e explica:  

 
E a gente tinha vários tipos de tomate, e era tudo natural, a gente nem sabia o 
que era, e a gente tinha... porque era mais equilibrado (o ecossistema) e 
também não tinha pessoas de fora trabalhando com roça de tomate, e começa 
a usar veneno, porque o grande chega e ai o pequeno já não consegue produzir, 
porque o grande já espraguejou o território. [...] 
Há 30 anos atrás, ninguém da comunidade não tinha motor, não tinha carro, 
nem crédito aberto para comprar veneno... e não tinha para quem vender... Os 
grandes foi vindo, dando emprego pro pequenos, de 5 para 10 mulheres e o 
povo gostou porque tava dando emprego, e achando que aquilo ali era muito 
bom. 
Ai as coisas foram se acabando, o grande foi ganhando área, tomando conta, e 
ai o que ficou foi o pequeno com o território espraguejado.  
Ai o pessoal começou a comprar maquinário, e parece que trouxe doença para 
a terra... porque e tanto mato que nasce junto com os adubos...  
Mas uma pessoa vê o outro fazendo, acha que da certo, mas chega e não tem 
dinheiro para combater as pragas e ai o que é que multiplica? Praga! 

 

Percebe-se que, apesar da escassez citada em relação aos tempos difíceis no 

passado, o contexto estava relacionado a possibilidade de trabalho remunerado, ao 

conforto material da casa e o acesso à infraestrutura pública de água encanada, 

energia, transporte, dentre outros. Mas a perspectiva de cultivo e fartura da plantação 

com o rio cheio era outra, assim como as relações sociais e econômicas, 

transformadas pela mudança nas dinâmicas dos ciclos da natureza e com a inserção 
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de outras possibilidades de trabalho e renda– além disso, nota-se, a inserção de 

valores e hábitos urbanos na comunidade. Nice conclui: “Parece que a vida era mais 

sofrida, mas a gente era mais feliz”. 

Hoje em dia, a maior parte das famílias trabalha com agricultura familiar e define 

sua atividade econômica como “lavrador”, conforme nos confirma D. Irani, “o lugar que 

eu mais gosto daqui é a roça”. 

Foram relatados diversos tipos de cultivos e criações, desde roças de 

subsistência de mandioca, feijão e milho, à produção de tomate, pimentão, feijão, 

mamão, fumo, batata doce, para a comercialização. Conforme apresentam as Figuras 

24 a 29. Citaram ainda o uso de dois tipos de irrigação, o plantio “no seco” onde 

plantam no regime de chuvas– o que, às vezes, quando não ocorre, acabam por  

perder a plantação – ou no regime de irrigação, com a água de poços artesianos, 

auxiliada por bombas, os tanques escavados no solo, que guardam água da chuva, e 

as cisternas rurais. A localização das roças ilustradas nessas figuras está indicada no 

Mapa Chave do Território na Figura 23. 



Figura 23: Mapa Chave para localização das roças e 
plantações. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 24: Plantação de tomates de S. 
Raimundo. 
Figura 25: Plantação de tomates de S. 
Raimundo (aprox.. de 8.000 pés). 
Figura 26: Plantação de Fumo de D. 
Irani e S. Eduardo. 
Figura 27: Fumo de Rolo produzido por 
D. Irani e S. Eduardo. 
Figura 28: Cultivo de Mandioca Brava e 
Andu de D. Irani e S. Eduardo. 
Figura 29: Plantação de Melancia de D. 
Irani e S. Eduardo. 

 
 
 

Fonte: Autora, 2018/2019 
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As roças com maior extensão, em geral destinadas à comercialização, se 

localizam em lugares mais distantes da residência, onde a topografia é mais 

acidentada, nos morros e baixadas; e os cultivos de menor extensão e subsistência 

acontecem mais próximas ou no próprio terreno da casa, com o plantio de mandioca, 

andu, hortas, árvores frutíferas e medicinais, mescladas com plantas ornamentais ao 

redor da casa. 

O cultivo do entorno da casa é compartilhado, mas, em geral, relataram possuir 

roças separadas dentro da própria família, onde cada núcleo tem o seu próprio cultivo. 

Cultivam diversas frutas para o autoconsumo como melancia, maracujá, acerola, 

pitanga, romã, e plantas medicinais, alecrim, erva doce, mastruz, etc, ilustradas nas 

figuras 30 a 35. 

 

Figura 30: Plantação de Mamão; 
Figura 31: Árvores frutíferas e plantas ornamentais no entorno da casa; 

Figura 32: Plantação de Palma no entorno da casa de Cleci, para consumo humano e do 
gado. 

 
 

 
Fonte: Autora, 2018 
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Figura 33: Pé de Alecrim no entorno da casa de D. Roxinha ; 
Figura 34: Pé de Maracujá no entorno da casa de D. Roxinha; 
Figura 35: Pé de romã no entorno da casa de S. Raimundo. 

 

 
Fonte: Autora, 2018. 

 
 

As atividades econômicas relatadas pela comunidade são o comércio e vendas 

de produtos derivados da lavoura e das criações, nas cidades e povoados vizinhos. 

Além dos cultivos, também costumam trabalhar nas roças de terceiros– cujas áreas 

possuem maior extensão– ,  nos períodos de plantio e colheita. No período de março, 

quando foram realizadas parte das entrevistas, foi relatado o plantio de capim e a 

colheita de tomates e pimentão, sendo comum encontrar as mulheres na estrada de 

manhã cedinho, após as chuvas, indo colher tomates e pimentão187. 

 
Figura 36: Colheita de tomates em março de 2018. 

 
Fonte: Autora, 2018 

 

 
187 Esse fato ocasionou a ausência de alguns moradores nas casas durante o dia, dificultando a 
realização de algumas entrevistas, pois aproveitavam o período de trégua da chuva e permaneciam na 
plantação entre as 7he as 16h. 
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Dois dos entrevistados comentaram que, após a titulação como quilombola, o 

acesso ao crédito ficou mais fácil por terem uma documentação, conforme ressaltou 

S. Raimundo,  

 
Eu já cheguei época de precisar de fazer alguma coisa no banco, e não ter um 
documento, e eles exige muito o documento de terra, e quando você tem uma 
área de terra reconhecida, quantos hectares você tem, você tem uma garantia 
muito melhor.188.  
 

D. Irani, por sua vez, relata ter sido mais facilmente atendida no plano Safra189, 

no qual, quando necessitou, recebeu o valor referente a proteção da perda da lavoura. 

Além da agricultura, muitos possuem criação de animais de variados portes, sendo 

relatados pela maioria dos entrevistados a criação de galinhas e pássaros no entorno 

da casa, e também de porcos e gado, conforme as Figuras 37 a 39.  

Figura 37: Galinheiro da casa de D. Girlande; 
Figura 38: Chiqueiro fechado de D. Irani; 

Figura 39: Criação de porcos de S. Raimundo. 

 
Fonte: Autora, 2018 

 

O êxodo rural na região ainda é muito comum e a maioria dos entrevistados 

relatou ter tido experiências, individuais ou na família, de trabalho em São Paulo. 

Nessa e nas demais comunidades da região, o êxodo acontece para a direção do 

 
188 S. Raimundo, no tocante a produção e investimentos na lavoura, demonstra preocupação em 
investimento, possuindo dois reservatórios para a irrigação, um de 5 mil litros, que é abastecido pela 
bomba que retira água do poço, através da energia da placa fotovoltaica (custou R$15.000,00, a serem 
pagos em 15 anos, com três anos de carência). O reservatório de 5 mil litros irriga a plantação de 
mamão por gravidade. Não foi observada placas fotovoltaicas nas outras propriedades visitadas, que, 
no quesito roça, não foram muitas. Relataram ainda  a estimativa do investimento na roça de tomates, 
onde dos 8 mil pés, estima-se colher 1.500 caixas, com 23kg cada, com um valor de venda a R$75 a 
R$80 reais a unidade. 
189“O Plano Safra é um conjunto de ações para o fortalecimento da agricultura familiar. Possui 10 eixos 
de atuação, em ações para oferecer segurança jurídica da terra, com titulação e regularização fundiária; 
seguro da produção; ações para o Semiárido; Assistência Técnica e Extensão Rural; entre outros.” 
(BRASIL, c2019). 
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Sudeste, mais do que para a capital baiana. A maioria também afirma não haver tido 

boa experiência, apesar de alguma remuneração, “é muito melhor trabalhar na sua 

terra do que trabalhar para os outros, lá na cidade é muita agonia e muito sofrimento”, 

relata Roznia. E, por fim, alguns relataram receber benefícios do governo pelo 

programa Bolsa Família ou aposentadoria. 

A comunidades também está inserida em programas produtivos através da 

Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e o Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA)190,  conforme nos relata Nice: 

 
 E aqui, das comunidades da Chapada, só nós passou porque nós tinha só 
mulher e nós fomos aprovadas, e ai chegou essa vantagem. E a gente acredita 
que chega esse ano e a gente envia os documentos, e torna a passar. 
 

A partir da inserção nesses programas, a Associação comunitária hoje possui 

sala para reuniões e uma cozinha industrial com equipamentos para beneficiamento 

de polpas de fruta, resultado da organização quilombola. A sede da Associação 

comunitária se localiza na parte alta da área do tanque, próxima ao poço e ao 

reservatório elevado. A Figura 40 indica no mapa a localização desses elementos 

comunitários, com a ilustração nas figuras 41 a 43. As Figuras 44 a 48 apresentam a 

parte interna da sede da Associação com os equipamentos utilizados para as 

atividades produtivas. 

 

 
190 Programa instituído pelo artigo 19 da Lei nº 10.696, de 2 de julho de 2003 e regulamentado pelo 
Decreto nº 7.775, de 4 de julho de 2012. Integra o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional (SISAN). Operacionalizado na Bahia pela Conab através de termo de cooperação com o 
Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e do Desenvolvimento Agrário 
(MDA).O programa tem por objetivos “‘promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura 
familiar’ [...], a partir da compra de sua produção (sem licitação) e a garantia de alimentação às pessoas 
em situação de insegurança alimentar e nutricional, através da doação desses alimentos. [...] Os 
produtos adquiridos pelo PAA são diversificados, desde frutas e hortigranjeiros até carnes, sementes e 
laticínios. [...] A ideia do programa é valorizar a vocação produtiva regional e respeitar os hábitos 
alimentares de cada local.” (KALIL, 2016, p.44). 



 
 

Figura 40: Mapa Chave para localização da Associação 
Comunitária, poço e reservatório elevado.  

Figura 41: Vista do reservatório 
elevado da comunidade. 
 Figura 42: Vista do poço e casa de 
máquinas da comunidade. 

 

 
 

 
 
Figura 43: Vista da sede da Associação Comunitária;  
Figura 44 e Figura 45: Vista interna da sala de reunião;  
Figura 46 e Figura 47: Vista interna da cozinha comunitária;  
Figura 48: Polpas de fruta produzidas pela comunidade.  
 

     

 

     
 

Fonte: Autora, 2018. 
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Atualmente, a comunidade utiliza o sistema de poços artesianos, tendo um 

poço e reservatório elevado construídos pela Cerb para a comunidade, demonstrados 

nas Figuras 41 e 42, além de diversos poços espalhados pelos terrenos individuais 

para a irrigação e das cisternas construídas pelo programa. 

S. Raimundo compartilha um talento especial que possui “imã da água e da 

terra”, o dom de encontrar veios de água e marcar o ponto de perfuração do poço. 

Durante a caminhada para reconhecimento do território, com uma forquilha feita com 

o galho de uma planta verde arrancada na hora, demonstra como o “instrumento” se 

inclina na direção da água, indicando a direção e a posição dos veios de água, onde 

deve ser perfurado o poço, ele relata: 

 
É simples... se eu achar uma água, um veio de água aqui eu te mostro para 
você ver como é simples... eu já loquei não sei quantos. A gente marca e a 
empresa vem furar, encontra água. [...]  
Aqui foi o imã que Deus me deu. Eu sou tipo um imão, sabe? Eu tenho o contato 
com a terra e a água. Com uma aliança eu sei se o poço e fundo ou é raso? Lá 
em casa eu lhe mostro como é. [...] 
Ai o que a gente precisa saber, é onde a veia de água está passando, ela está 
passando aqui ó.Sou pesquisador de água. 
 
 
Ele relatou, ainda, variados episódios sobre os poços que perfurou, 

destacando: 

 
Durante a cantiga do reis, em Manduzinho, um rapaz que fez promessa e deu 
almoço para nós [...] o rapaz já tinha tentado marcar poço mas não conseguiu. 
Ai eu falei a ele, que se tivesse agua eu ia achar... ai o pessoal tirou sarro, se 
eu era reiseiro ou cientista. Com 50m de profundidade pegou 50.000L de água. 
[...] 
 Ai foi uma festa, que o povo fica alegre demais quando produz uma água, é um 
sonho. Você acredita que é um sonho? Você ter o contato com a terra e com a 
água? E você ter o contato com a aliança, um copo e uma água e saber se é 
fundo ou se é raso? 
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Figura 49 e Figura 50: 
Foto de S. Raimundo demonstrando como encontrar os veios de água 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora, 2018. 
 
 

D. Nice nos conta que, antigamente, tinham as rezadeiras na comunidade, 
 
 Hoje não tem mais ninguém q reza, pra te falar a verdade. E o pessoal tá tudo... 
esse povo novo... e o pessoal que rezava, a maioria já morreu... [...] O povo 
precisa acreditar mais no criador.,  

 

Ela conta também sobre quando estava em períodos de seca e a chuva que, 

apesar de se “formar”, não vinha, o pessoal rezava e dava certo: 

 
E quando demorava de chover, também rezava. E era sete dias para chover. E 
eu ainda lembro, antes, descalço com umas garrafinhas com os galinhos, com 
umas plantinhas verdes nas garrafinhas, ai rodava, rodiava nos morros e ai 
chegava numa árvore verde e jogava aquela água. E com sete dias chovia.  
 

 

As rezas, novenas e festejos religiosos são relatados por muitos dos mais velhos, 

referindo-se especialmente a Semana Santa, Santo Antônio, São João e São Pedro 

como festas muito comemoradas. D. Nilza destaca as novenas de Nossa Senhora da 

Vitória, Igreja localizada em Cachoeira de Dentro, hoje sem funcionamento191. 

No território existem quatro igrejas, duas delas católicas, a de Nossa Senhora da 

Vitória, em Cachoeira de Dentro, e a de Nossa Senhora de Aparecida 192 , em 

Cachoeira de Fora; além de duas igrejas evangélicas, uma mais antiga da Assembleia 

 
191 D. Nilza nos conta que, depois do falecimento da proprietária, a igreja parou de funcionar. 
192 S. Raimundo nos conta que a Igreja de Nossa Senhora de Aparecida foi construída devido a uma 
promessa de dois garimpeiros que  ganharam dinheiro no garimpo e a construíram. 
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de Deus, em Mocambo de Fora, e uma mais recente construída em anexo a uma das 

casas do PNHR em Cachoeira de Fora, depois da área do Tanque.193 

 

Figura 51: Vista da Igreja N. Sra. Aparecida; 
Figura 52: Vista da Igreja N. Sra. da Vitória; 

Figura 53:Vista da igreja da Assembléia de Deus. 

 
Fonte: Autora, 2018 

 
 
 

Figura 54: Vista da igreja casa de oração Hospital da Alma 

 
Fonte: Autora, 2018 

 

O Reisado194 é uma das principais festas tradicionais que permaneceram ativas 

na localidade, sendo a mais esperada e comentada por todos da comunidade. Nas 

comunidades de Cachoeira da Várzea e Mocambo da Cachoeira, o costume dos 

reiseiros é de sair dia 24 de dezembro e retornar dia 05 de janeiro, indo de casa em 

casa nos povoados vizinhos, cantando e levando as boas novas. Os reiseiros cantam 

na porta da casa, aguardam o morador abrir e convidá-os a entrar, cantam na casa, 

 
193 Fotos e detalhes sobre a nova igreja evangélica no detalhamento das construções anexas e 
ampliações das casas do PNHR. 
194 O Reisado ou Folia de Reis é uma manifestação cultural muito comum no Brasil, especialmente no 
Nordeste. De origem portuguesa, “o reisado é formado por um grupo de músicos, cantores e dançarinos 
que percorrem as ruas das cidades, de porta em porta anunciando” o nascimento do menino Jesus 
Cristo, cantando a boa nova.(GASPAR,[200-]). 
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celebram e seguem para a casa seguinte. Essa parte do evento é apresentado nas 

figuras 55 a 58. 

 
Figura 55: Reiseiros na porta da casa de D. Maria. 

Figura 56: Reiseiros cantando na casa de morador do Mocambo; 
Figura 57: Reiseiros cantando na casa de morador da Cachoeira; 

Figura 58: Pessoas entrando na casa para cantar o Reis. 

  
Fonte: Autora, 2019 Fonte: Autora, 2019 

S. Raimundo e S. Eduardo, reiseiros da comunidade, nos contam que sempre 

são convidados pelas comunidades vizinhas a comer e a beber, para que sempre 

voltem para alegrar a região. Abaixo um trecho de uma das canções dos reiseiros de 

Mocambo e Cachoeira: 

 
[...] 
Santo Reis aqui chegou, batendo de porta em porta visitando os 
morador 
Ai Santo Reis, Ai Santo Reis 
Nessa porta é vai chegando, seja dama ou cavalheiro, cada qual em 
seus cavalos, santo reis chegou primeiro 
Ai Santo Reis, Ai Santo Reis 

56 

57 

58 
55 
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Santo Reis aqui chegou, batendo de porta em porta visitando os 
morador 
Ai Santo Reis, Ai Santo Reis 
Porta aberta e luz acesa, recebei com alegria pra entrar os três reis 
magos e o filho da virgem maria 
Ai Santo Reis, Ai Santo Reis 
Santo Reis aqui chegou, batendo de porta em porta visitando os 
morador 
Ai Santo Reis, Ai Santo Reis 
São José, Nossa Senhora, foram os dois para Belém 
Eles foram cantar o reis, para nós cantar também 
Ai Santo Reis, Ai Santo Reis 
Santo Reis aqui chegou, batendo de porta em porta visitando os 
morador 
Ai Santo Reis, Ai Santo Reis [...].195 

 

A comunidade de Mocambo e Cachoeira renova e atualiza a tradição, 

aproveitando a celebração da missa de chegada dos reiseiros196 e fazem uma grande 

festa com bandas da região, bebidas e comidas197, a junção do sagrado e profano, 

tradicionalmente realizada na Bahia. A festa é muito aguardada na região e conta com 

a presença de mais de 2 mil pessoas dos povoados vizinhos, perdurando até o 

amanhecer. As Figuras 59 a 65 apresentam o evento ocorrido em janeiro de 2019. 

Figura 59: Reiseiros se apresentando no palco após a Missa: 

 
Fonte: Autora, 2019 

 
195 Transcrição da autora (2019) a partir de vídeos e áudios da visita de campo, algumas palavras 
podem ter sido transcritas de forma distinta da oralidade, contudo, se buscou ser fiel ao áudio do 
reisado. 
196 Epifania do Senhor, segundo a tradição católica. 
197 A comunidade oferece um grande jantar de celebração logo após a missa e a apresentação dos 
reiseiros, com muita fartura. Destacamos um prato tradicional chamado Malamba, frango cozido bem 
temperado, desfiado e preparado com fubá de milho.A comunidade se organiza também para vender 
bebidas e lanches como fonte de geração de renda, durante a festa que se segue  após as atividades 
religiosas. 
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Figura 60: Missa de Reis. 
Figura 61: Plateia no momento da Missa.; 
Figura 62: A juventude da comunidade 
aprendendo a cantar Reis. 

Figura 63: S. Raimundo, reiseiro, é um dos 
primeiros a jantar.; 
Figura 64: Fila para o jantar; 
Figura 65: Extensão da fila para o jantar. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
Fonte: Autora, 2019 

 
Nos dias que antecedem o evento, mulheres e homens se dividem nas tarefas 

de organização da festa:198 cozinhar, montar os equipamentos, enfeitar e deixar todo 

o ambiente preparado para receber as pessoas. Uma das responsáveis mais ativas 

por “fazer acontecer” o evento na comunidade é Rozania. Durante o evento, ela faz 

os agradecimentos no palco, ao apoio da Prefeitura Municipal com as bandas, à 

Associação local que incentiva a festa, além de citar diversas pessoas, comunitários 

locais e de povoados vizinhos, que contribuem financeiramente para a perpetuação 

 
198 A visita de campo para conhecer a festa ocorreu nos dias 04 a 06 de janeiro. Na sexta-feira 04 de 
janeiro foi possível acompanhar os reiseiros, de casa em casa, desde Mocambo de Fora até Cachoeira 
de fora, em direção ao palco, onde celebraram a chegada. Nesse os homens mataram um boi, limparam 
e esticaram a pele. No sábado, dia 05 de janeiro, durante o dia, auxiliamos no preparo do jantar, 
cortando temperos, limpando as carnes, organizando mesas e cadeiras. Os alimentos foram 
temperados e cozidos no mesmo dia para que estivessem prontos apenas à noite. 

60 61 62 

63 

64 

65 
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da festa, ao final agradece a presença e a participação e todos com a fé e a animação 

que fazem da festa única. 

As Figuras 66 a 74 apresentam os “bastidores” do evento, apresentando 

detalhes dos costumes e tradições da comunidade, como curtir e secar o couro com 

folhas de louro na Figura 66, a preparação das comidas para a festa da Figura 67: 

Fogão a lenha organizado do lado de fora devido a quantidade de panelas 

necessárias;  Figura 68: Mulheres cortando pimentão para o jantar. e os homens 

limpando as vísceras do boi, nas figuras 68 a 71. E no resultado no dia do evento, na 

grande fila que se forma para desfrutar do banquete servido pela comunidade, figuras 

63 a 65, apresentado no prato de Malamba apresentado na Figura 74. 

 
Figura 66: Couro do boi secando e curtindo 

com folhas de louro. 
Figura 67: Fogão a lenha organizado do 

lado de fora devido a quantidade de panelas 
necessárias;  Figura 68: Mulheres cortando 

pimentão para o jantar. 

 

 
 

 

Fonte: Autora, 2019 
 

  

67 

68 66 
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Figura 69: Homens limpando vísceras do boi; Figura 70: D. Irani tratando a carne do boi; 
Figura 71: Mulheres cortando pimentão para o jantar. 

       
 

Figura 72: Rozania, D. Irani e Marineuza preparam o frango para a Malamba; 
Figura 73: D. Irani prepara o fubá para a Malamba; 

Figura 74:Imagem do prato com a carne cozida e a Malamba (frango com fubá). 
 

        
Fonte: Autora, 2019 

 

O evento acontece em torno da casa de farinha, sendo este o equipamento que 

funciona como organizador das atividades para o evento. Nele, está a cozinha interna 

e externa e, em sua varanda, é organizado o bar, o depósito e ponto de apoio para 

equipamentos, mantimentos e descanso dos quilombolas. O palco e o terreiro são ao 

lado da casa de farinha, o que fortalece e afirma o seu papel de elemento comunitário. 

Indicado no mapa chave da Figura 75. 

As Figuras 77 e 78 apresentam o terreiro e o palco e a Figura 76, a vista da 

varanda da casa de farinha, ao redor de onde acontecem as atividades. A figura 81 

apresenta a vista interna da cozinha e a movimentação nos dias de preparação do 

evento. São apresentados a organização e o cuidado com que é preparado o espaço, 

69 70 71 

72 73 74 
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enfeitado com folhas de palmeiras, toldos e mesas, nas figuras 79 e 80 para receber 

os visitantes na noite do evento. 

A casa de farinha é utilizada como apoio para todos os eventos e festejos da 

comunidade e com os fins produtivos de fazer farinha. No território foi registrada a 

existência de apenas mais uma casa de farinha em funcionamento, em Cachoeira de 

Dentro, no terreno da família de D. Irani, utilizada por ela e pelos vizinhos. 

 

 

  



 

 

Figura 75: Mapa Chave para localização da Casa de 
Farinha, Terreiro e Palco.  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Figura 76: Vista da casa de farinha sendo arrumada para 
a festa. O bar se organiza na varanda. 
Figura 77 e Figura 78: Vista do terreiro ao lado da casa de 
farinha onde se localiza o palco. 
Figura 79: Vista do terreiro arrumado para receber os 
visitantes. 
Figura 80: Vista das tendas arrumadas para receber os 
visitantes. 
Figura 81: Vista dos quilombolas na cozinha da casa de 
farinha. 
Figura 82: Vista da casa de farinha e palco ao fundo. 
Figura 83: Vista da casa de farinha antes em reforma. 

 

       
    

Fonte: Autora, 2019. 
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O sistema de transporte atende à comunidade em apenas dois horários de ida, 

5h30 e 12h40, indo para Seabra de Cachoeira de Fora, e 6h saindo de Vaca Seca, 

passando por Cachoeira de Dentro; retornando de Seabra para a comunidade às 11h 

e às 17h.  

Os moradores costumam andar de moto-táxi quando precisam ir à sede ou aos 

povoados vizinhos, alguns poucos possuem carro, e, em caso de necessidade de 

transportar um número maior de pessoas para algum evento ou questões de saúde 

coletiva, como realização de  exames na sede, as lideranças comunitárias estão 

acostumadas a fretar o ônibus e dividir o valor entre os passageiros.199 

A comunidade não possui posto de saúde, sendo o mais próximo em 

Bebedouro, e hospital apenas em Seabra: a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), 

e o Hospital Regional da Chapada. Rozânia comenta que o Hospital Municipal Frei 

Justino apresentava um atendimento de qualidade que foi fechado recentemente. 

No território, existe apenas uma escola municipal voltada para o ensino básico: 

Júlio Aureliano de Souza, em Mocambo, que funciona em dois turnos, conforme 

exposto na Figura 82. Após concluir o ensino básico, as crianças vão dar continuidade 

aos estudos no Bebedouro ou em Seabra. A Escola Bom Jesus200, em Cachoeira de 

Fora (Figura 83), atualmente funciona no ensino noturno de Educação para Jovens e 

Adultos (EJA). 

O fornecimento de água é realizado pela Central, e a maioria das casas recebe 

água a cada dois dias. Os moradores das casas relatam  fazer uso de fossa, e o lixo 

é queimado, pois não existe coleta municipal no povoado201. E o fornecimento de 

energia elétrica pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba)202. 

A comunidade não possui equipamentos públicos e de serviços, sendo 

identificados como estabelecimentos comerciais dois mercadinhos (vendas), um em 

Cachoeira de Fora e um em Mocambo, e um açougue em Mocambo. A comunidade 

relata realizar compras na sede do município nos dias de feira, “sentir falta de uma 

lanchonete” como nos contam as filhas adolescentes de Leonel. Existem alguns bares 

 
199 Na visita do trabalho de campo 03, ver anexo, retornamos à comunidade voltando de Seabra no 
ônibus fretado por Rozania para levar as mulheres para realizar o mutirão de mamografia. 
200 Funcionava para o ensino básico, desativada há 2 anos, sendo uma queixa de algumas moradoras 
de Cachoeira. 
201 Não foram observados aterros sanitários, nem lixo acumulado nas residências, tendo sido relatado 
pelas lideranças como sendo um costume local queimar o lixo para evitar que os animais morram ao 
ingeri-los. 
202 Rozânia e Seu Raimundo relatam que alguns moradores mais antigos apresentaram dificuldades 
em aceitar a ligação da energia elétrica, posto que sãodesconfiados dos avanços tecnológicos. 
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identificados: dois em Mocambo, um na região do tanque, um em Cachoeira de Fora 

e um em Cachoeira de Dentro. 

 
 
 

Figura 82: Vista da Escola Municipal 
Júlio Aureliano de Souza 

Figura 83: Vista da Escola Bom Jesus 

  

Fonte: Autora, 2018 Fonte: Autora, 2018 
 
 

Figura 84: Vista do mercadinho do 
Mocambo 

Figura 85: Vista do bar do Mocambo 

  
Fonte: Autora, 2019 Fonte: Autora, 2019 

 
 

Os Equipamentos de lazer da comunidade são: dois campos de futebol, um em 

cada povoado, sendo relatado por muitos moradores que praticam futebol 

assiduamente às 17h no Mocambo, e o já citado palco onde acontecem os festejos e 

celebrações da comunidade, e onde eventualmente os jovens se encontram para 

tocar músicas. 
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Figura 86: Campo de Futebol do Mocambo 
Figura 87: Campo de Futebol da Cachoeira 

 
 Fonte: Autora, 2019 

 

Além do citado acima, a comunidade relatou sobre atividades de lazer, a ida à 

roça, à casa de parentes e familiares e a televisão. Muitas casas possuem antena de 

televisão e, mais recentemente, acesso à internet e a celulares, hábitos que 

transformaram a dinâmica da comunidade, como nos fala Nice: “Essa juventude de 

hoje não quer saber de ir para roça”. 

A comunidade apresenta uma dinâmica recorrente na atualidade, onde a 

chegada das infraestruturas urbanas, a proximidade com os centros urbanos e a 

disseminação da tecnologia influenciam e transformam a cultura local. Os moradores 

possuem uma relação próxima com a sede do município e costumam ir a Seabra 

frequentemente, vinculação  que tende a trazer  para a comunidade hábitos e 

elementos urbanos que se integram a sua tradição rural.  

 
3.5   ANÁLISE ESPACIAL DO TERRITÓRIO ÉTNICO DE MOCAMBO E 

CACHOEIRA  

 

Essa seção propôs uma reflexão sobre a relação que cada grupo étnico possui 

com o seu território, dotando a terra de valor material e imaterial (simbólico). Ao se 

conhecer as características do território, se reconhece a história daquela comunidade 

e, ao se conhecer a história daquelas pessoas, se conhece o território; sendo portanto 

uma relação indissociável. 

A partir da apresentação das características das comunidades de Mocambo e 

Cachoeira, foi possível identificar, no território, não só aspectos importantes da 
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etnicidade e territorialidade do grupo, como também aspectos comuns às 

comunidades tradicionais quilombolas. Dessa forma, a cartografia étnica representa 

não apenas o desenho, mas busca mostrar como o território está efetivamente 

ocupado. De acordo com Anjos (2006, p. 338) temos na cartografia a oportunidade de 

“ver e sentir” o território, pois “não podemos perder de vista que um mapa não é o 

território, mas nos produtos da cartografia estão as melhores possibilidades de 

representação do que aconteceu, do que está acontecendo e do que poderá 

acontecer no território”. 

A Figura 88, abaixo, apresenta uma leitura  urbanística do espaço a partir das 

referências fornecidas pela comunidade, onde destacamos alguns pontos que 

contribuem com a reflexão sobre a territorialidade e a etnicidade percebidas no 

território em questão203. Os principais pontos destacados são os elementos 

estruturantes da organização espacial, os espaços coletivos, históricos e sagrados, a 

ancestralidade,as relações de parentesco e os traços da cultura em comum 

identificados nas famílias, como cultivos, alimentação, hábitos e técnicas construtivas.  
Figura 88:  Esquema dos elementos principais do território 

 
Fonte: Blumetti e Oliveira, 2019 

 
203 Devido à temporalidade da pesquisa e ao seu foco ser a habitação construída pelo PNHR, não foi 

possível realizar o mapeamento do território inteiro, contudo, é possível definir os aspectos do 
território que evidenciam características comuns às comunidades tradicionais quilombolas. 
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O Rio Ribeirão é identificado como o elemento fundacional da comunidade, 

razão histórica da ocupação dessa área, pois guarda nele registros de elementos 

históricos e de referência da comunidade, como a Cachoeira e o Açude. Elementos 

estes que conectam esse grupo à terra, às suas memórias e à sua ancestralidade, 

reafirmado no próprio nome das Comunidades, “Cachoeira da Várzea”, que se refere  

aos elementos naturais encontrados ali, “Mocambo da Cachoeira”, com clara 

referência à antigas casas quilombolas, e a “região do Tanque”, elemento tradicional 

utilizado como reservatório de água das chuvas para o cultivo. 

A localização das casas e das roças sugere uma organização espacial definida 

em torno de dois eixos: o rio e sua topografia - com as lavouras e plantações das 

roças nas baixadas e encostas das serras - e as estradas e acessos, trechos mais 

planos nos quais, em geral, são construídas as casas. Conforme as manchas em 

amarelo (eixo estrada) e verde escuro (eixo topogradia) indicadas na Figura 88, que 

representam as áreas onde se localizam as casas e as roças, respectivamente. 

A comunidade se organiza socialmente em terrenos familiares onde mais de 

um núcleo familiar204 se estabelece, cada um, portanto, possui e cultiva a sua roça 

individualmente em terrenos localizados em áreas distintas do território. 

A localização da área das roças não é adjacente aos terrenos familiares e pode 

variar conforme a rotatividade dos ciclos dos cultivos e da natureza, sendo uma 

organização comum da comunidade, conforme nos relata Seu Juracir “Nossa roça fica 

lá pra cima, cada um sabe onde é sua roça”.205  

Ao observar o território, tivemos a impressão de que a maior parte é ocupada 

por vegetação nativa, não sendo possível diferenciar visualmente as áreas de roça, 

integradas na paisagem206 . Ao passo que, segundo relatado pelos quilombolas, há o 

cultivo a partir dos ciclos das chuvas, com roças pequenas e rotativas.  

A maioria da comunidade relata o cultivo de subsistência especialmente com o 

plantio da mandioca, tradição identificada por Anjos (2009) como comum nas 

comunidades quilombolas, tendo na casa de farinha um equipamento coletivo 

tradicional, centralizador das relações territoriais. 

 
204 A título de análise da habitação e das relações da casa com o terreno, definiremos um núcleo familiar 
por casa, onde vários núcleos da mesma família compartilham o mesmo terreno. 
205 Juracir José dos Santos é agricultor e concedeu entrevista no dia 23 de março de 2019. Esposo de 
Nice. 
206 Não foi observada a presença de cercas ou de áreas desmatadas para o cultivo, o que indica que 
as roças se integram a vegetação natural a partir de ciclos de plantio. 
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Apesar das transformações da cultura, inerentes a passagem do tempo, as 

tradições coletivas reforçam as relações sociais, a reprodução dos modos de vida e 

contribuem com a manutenção do território. Aspecto reafirmado no uso do elemento 

coletivo tradicional, que continua sendo a casa de farinha, e todas as atividades e 

relações sociais que se desenvolvem em seu entorno, conforme relatado na Festa de 

Reis. 

A passagem dos Reis mobiliza as comunidades vizinhas para a realização da 

celebração final do dia de Reis,, 06 de janeiro, na casa de farinha deste Território, 

representando um equipamento cultural relevante não apenas para a comunidade, 

mas para a região. A permanência do uso da Casa de Farinha e seu entorno para 

todas as atividades coletivas, eventos comunitários, encontros e festejos da 

Comunidade, renovam e mantêm a tradição da centralidade desse Equipamento 

Coletivo Tradicional.  

E por fim, ressaltamos a importância das relações familiares e a ancestralidade, 

que se apresentam no relato dos moradores, e se expressam no território, onde as 

casas da mesma família em geral são construídas próximas umas às outras, 

reforçando as relações de parentesco e vizinhança. A habitação se apresenta como 

uma síntese desse contexto, relacionando o território, a terra e o terreno na qual está 

inserida, representando as tradições culturais da família e a expressão da 

ancestralidade, quanto à forma, espaços internos e técnicas construtivas tradicionais 

aplicadas na habitação. 

Dessa forma, a territorialidade dessa comunidade se define não apenas pela 

dimensão espacial, política e econômica, mas está ligada à ancestralidade e ao 

significado que essas pessoas dão a aquele lugar, identificado na instância da terra, 

o seu pertencimento.  

Reconhece-se que a pretensão de descrever o território da comunidade é um 

esforço intangível, e as representações não alcançam a realidade. 

E, sendo assim, revela-se o quilombo contemporâneo no Território de 

Mocambo e Cachoeira onde, segundo as referências207se reconhece a ocupação 

histórica comum, os fortes laços de parentes e reprodução de valores e modos de vida 

tradicional entre as gerações, a as relações sociais vinculadas à espaços ancestrais 

 
207As referências são Anjos (2009), Almeida (2011)  e Arruti (2003) que abordam a temática quilombola 

e a relação com o território, e o quilombo contemporâneo. 
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coletivos e a relação umbilical com a terra, resumida na frase de D. Dolores208: “Nós 

é da roça e nós vai morrer na roça”, afirmando o seu modo de vida, sua cultura e a 

etnicidade de seu grupo, vinculada essencialmente à aquele lugar, à aquele território. 

 

 
208Dona Dolores dos Santos Viana (conhecida como Roxinha) foi indicada como uma das moradoras 
que conhecem as histórias da comunidade. 
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4     IMPLEMENTAÇÃO DO PNHR NO TERRITÓRIO DE MOCAMBO E 
       CACHOEIRA 

 
4.1 O “CONSTRUIR, PENSAR E HABITAR” A HABITAÇÃO RURAL 

 

A partir da definição de Heidegger209 do Habitar como o abrigo da essência do 

homem e do seu modo de ser na terra –e sua reflexão sobre o que significa construir, 

palavra vinda da mesma raiz - consideramos habitar o cuidar, o saber, o cultivar a 

vida, e o construir como o exercício de proteger a terra e o lugar da vida. Por entre 

esses caminhos, o autor define o elemento construído, “a casa”210, como elemento 

que serve a um propósito material específico, ao mesmo tempo em que também é um 

símbolo e possui um significado subjetivo. 

A edificação define espaços organizados em função de seus limites físicos, e 

pode transformar-se em um lugar a partir da instância e circunstância que se 

apresentam. A “casa” não apenas cria, ela é o lugar. Segundo tal reflexão 

fenomenológica existencial de Heidegger, a pesquisa se debruça na compreensão da 

“casa”, como um elemento dotado de um propósito, pois, ao mesmo tempo em que 

cria espaços e lugares, ela produz significados e simbólicos.  

Assim, “no sentido de habitar, ou seja, no sentido de ser e estar sobre a terra, 

construir permanece, para a experiência cotidiana do homem, aquilo que desde 

sempre é, como a linguagem diz de forma tão bela, “habitual”. (HEIDEGGER, 2006, 

P.127) 
O autor pontua que há o construir por detrás dos múltiplos modos de habitar, 

em que o significado da palavra “construir” como “cultivo da edificação” se perde e o 

sentido de habitar cai no esquecimento. Ele ressalta, entretanto,  que o que poderia 

ser apenas uma transformação semântica, abriga algo decisivo, “o fato de não mais 

se fazer a experiência de que habitar constitui o ser do homem, e de que não mais se 

pensa, em sentido pleno, que habitar é o traço fundamental do ser homem”. 

Nesse aspecto questiona-se a relação entre o construir e o habitar, em sua 

essência, considerando que“não habitamos porque construímos” mas ao contrário, 

construímos a medida em que habitamos (a terra) (HEIDEGGER, 2006, p.128). 

 
209O texto “Construir, pensar e habitar” de Heidegger (2006) é utilizado como base filosófica para refletir 
sobre a produção habitacional, “o pensar” sobre os objetivos e significados do “construir” e a relação 
com o habitar – e quem habita.210 A referência a “casa” como o objeto, como uma coisa a ser construída. 
210 A referência a “casa” como o objeto, como uma coisa a ser construída. 
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A pesquisa parte desse questionamento para ampliar o debate no contexto 

atual da produção habitacional promovida pelo Estadoe o pressuposto da moradia 

como um direito social mais amplo. Heidegger tensiona se as habitações constridas 

seriam de fato moradias, como o “o abrigo da essência do homem”, o seu habitar e o 

seu modo de estar na terra, expressando  sua cultura ou se seriam apenas uma 

residência, UM CEP, um local desprovido de valores simbólicos para o morador -  

Questionamos a forma como se constroem hoje os espaços de habitar? A 

perspectiva da crise habitacional, não seria uma crise do próprio habitar e o 

(des)enraizamento do homem de sua essência? Ou seja, a alienação cotidiana do 

homem, e o esquecimento “do ser” se dariam a partir do modo de produção industrial 

mercadológico padronizado? 

Dessa forma, a análise adota a perspectiva da habitação enquanto um objeto 

definido por uma forma, dotado de elementos e características específicos, a fim de 

compreender os significados e os usos daquele espaço por seus moradores. Tendo 

por referência pesquisas na área de habitação rural e quilombola211, será aprofundado 

o objetivo da pesquisa que é investigar se a casa construída pelo programa atende às 

necessidades sócio-culturais vinculadas à etnicidade dessa comunidade quilombola.  

 

4.1.1    Elementos da habitação rural  
 

A pesquisa não tem como finalidade  empregar  parâmetros de avaliação pré-

definidos para análise, ao contrário: o presente estudo de caso  se baseia na 

observação participante e na descrição densa como instrumentos metodológicos  para 

apreender a perspectiva dos d próprios moradores, para que  explicitem  o uso, a 

relação e modificações que realizaram nas casas construídas – para, a partir daí, 

identificar elementos que norteiam a análise do projeto arquitetônico e ,  

consequentemente, o programa.  

A habitação rural brasileira apresenta elementos na sua historicidade, 

importantes para a reflexão sobre a moradia no campo, apresentados por Castañeda 

 
226 A pesquisa utilizou como referências para análise arquitetônica as dissertações: “Políticas urbanas 
e seus impactos na territorialidade do quilombo Laranjeira-Ba” de Delania Batista, “Qualidade da 
habitação nos assentamentos rurais no PNHR/PMCMV do estado de São Paulo”de Angel Castañeda 
Rodríguez e “Implantação de Infra-estrutura Habitacional  em Comunidades Tradicionais: o Caso da  
Comunidade Quilombola Kalunga” de Jonatas Barreto. 
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Rodríguez (2016, p. 61) como um tema sem muitas referências científicas, pela própria 

relação cultural herdada de “falta de interesse” pela vida simples do homem do campo:  

No Brasil, a moradia do homem simples do campo não teve muito destaque na 

literatura cientifica da arquitetura, a maior parte dos estudos  nessa área se concentra 

no âmbito dos estudos na  sociologia, antropologia e demais áreas relacionadas com 

as ciências humanas e sociais. Na maioria desses estudos, tem-se priorizado a casa-

grande das grandes fazendas de gado, café e engenhos de açúcar.  

Segundo Almeida (2008, p. 38), isso se deu porque a casa-grande expressa 

com maior nitidez as características arquitetônicas marcadas pelo tempo de suas 

edificações, a dinâmica da estratificação social da economia dominante e a memória 

da cultura herdada dos tempos coloniais.  

De outro lado, as casas dos trabalhadores, que sempre estiveram afastadas da 

‘Casa-grande’, não mereceram tanta atenção aos estudos arquitetônicos, situação 

que na indústria da construção, não é muito diferente, segundo o mesmo autor, pois 

a ausência de informações consistentes sobre a diversidade regional da habitação 

rural impede uma visão de conjunto da habitação rural em todo o território brasileiro.  

Castañeda Rodríguez (2016) identifica que, apesar de possuir características 

da tradição arquitetônica portuguesa, a habitação rural brasileira apresenta uma 

grande variedade em função da amplitude geográfica do país, com costumes, 

tradições e técnicas diferenciadas. Rapport (1972) considera que,  

 
“[...]  as principais explicações sobre as forças que criam a forma da 
habitação estão relacionadas a aspectos físicos (como o clima e a 
necessidade de proteção, os materiais e a tecnologia, e o lugar) e 
aspectos sociais (relativos à economia, defesa e religião)”. (RAPPORT 
1972 apud CASTAÑEDA RODRÍGUEZ 2016, p. 64).   

 

Desse modo, cada elemento que lhe dá a forma seria uma consequência de 

uma série de fatores socioculturais, onde a escolha dos métodos construtivos, 

materiais disponíveis e tecnologias, estaria também atrelado a tradições e costumes, 

condicionadas a matriz cultural.  

Castañeda Rodríguez (2016), por sua vez,  identifica que não haveria um 

padrão único para a habitação rural, mas define, com referência em Peres (2003), 

“duas grandes categorias” de arquitetura residencial no campo: uma mais simples, 

construída para atenuar os efeitos do rigor climático com os materiais locais, em geral 

o barro; e outra destinada as classes mais altas, que adotam  correntes arquitetônicas 
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e materiais “mais modernos”, rejeitando a arquitetura vernacular local. Essa 

diferenciação representa uma hierarquia de valor entre as tecnologias de construção 

aplicadas, pois, aos materiais industrializados, são atribuídos valores atrelados à 

referenciais históricos de status social.  

Assim, a característica que se evidencia na casa do “trabalhador rural”, “do 

homem simples do campo” é a sua integração ao ambiente natural e aos ciclos da 

natureza, consequentemente atrelando os seus modos de vida à terra, bem como as 

atividades econômicas, as relações sociais e suas tradições. Baseado em Costa e 

Mesquita (1978, p. 9), Castañeda Rodríguez (2016) afirma que: 
 

[...] a moradia produzida pelo próprio trabalhador rural, se adapta ao 
meio geográfico em que o homem vive [...], ao construir a habitação, 
ele lhe imprime o próprio padrão econômico e sua condição 
sóciocultural, utilizando, geralmente, o material fornecido pela 
natureza que o cerca, de acordo com as técnicas que ele domina. 
(CASTAÑEDA RODRÍGUEZ , 2016, p. 63). 

 
 

Figura 89: Construção tradicional no Território de Mocambo e Cachoeira 

 
Fonte: Autora, 2019 

 

Castañeda Rodríguez (2016, p. 63-64), dessa forma, sintetiza os aspectos a 

serem observados sobre a moradia no meio rural, onde a habitação não é concebida 

de forma isolada, mas como parte de um sistema mais amplo. Sobretudo, ao se levar 

em consideração o meio ambiente e seu entorno, o terreno no qual a habitação está 

inserida e as respectivas relações com a composição familiar, o tipo de trabalho e a 

organização comunitária. 

Ao se destacar algumas características fundamentais da habitação rural 

brasileira, temos: 
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a. Relação direta entre a casa e o trabalho – onde, diferentemente da casa 

urbana, a unidade habitacional abriga diversas funções, desde interações sociais, 

de lazer e especialmente o trabalho, que em geral está vinculado a residência e a 

família, como elemento indispensável de vinculação ao cultivo da terra, assumindo 

funções de armazenagem e beneficiamento da produção; 

 

b. A casa como “elemento de fixação do homem à terra, sobretudo quando ele 

contribui com seu próprio esforço e responsabilidade para sua construção” 

(PERES, 2003, p. 197 apud CASTAÑEDA RODRÍGUEZ, 2016, p. 64); 

 

c. Predomínio da paisagem natural sobre a construída com ocupação rarefeita, 

e habitações espalhadas no território, comum nas zonas rurais de pequenos 

municípios brasileiros; 

 

d. Adaptação ao meio geográfico, com a utilização de materiais da natureza 

local e técnicas “tradicionais”; 

 

Sobre a composição habitacional, Castañeda Rodríguez (2016, p. 63-68) traz 

aspectos importantes para a análise projetual do PNHR, identificando elementos 

particulares comuns da habitação rural:  

 
A) Relação com o entorno da casa, destacando o jardim na entrada da casa, 

em geral com flores, e o terreiro, área do entorno da casa em terra batida, dura, 

que pode ser varrida; 

 

B) Criação de pequenos animais soltos ou em pequenas construções próximas 

a casas, como aves (galinhas, patos, pássaros), cachorros, gatos e outros 

animais; 

 

C) O uso da área do fundo da casa para o cultivo de hortas, árvores frutíferas 

e para apoio a produção e serviços com uma área coberta ligada diretamente a 

cozinha, sendo considerado um espaço importante de sociabilidade; 

 

D) Desenvolvimento de outras atividades vinculadas a produção e economia, 

na própria casa em espaços específicos, como depósitos ou na cozinha, nas 
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varandas, em espaços no terreiro e ainda em construções próprias para este fim, 

como fornos a lenha, moendas, prensas etc.212; 

 

E) A varanda como um dos elementos mais importantes da casa rural 

destinadas ao convívio, ao cuidado dos animais e qualquer outra fonte de recursos 

ou manutenção da família – na frente e/ou nos fundos da casa; 

 

F) A cozinha é um dos principais locais de permanência e interação dos 

moradores na casa rural, onde além de cozinhar e realizar refeições, se realizam 

também outros trabalhos; 

 

G) Mudança nos padrões de vida rural com a adoção de bens de consumo e 

mobiliários urbanos, como a televisão, sofás, cadeiras e elementos 

industrializados, como janelas de alumínio e revestimentos cerâmicos, que 

substituem materiais locais. 

 

Castañeda Rodríguez (2016), apoiando-se em Ferreira (2007) e em 

Guimarães, Pinto e Fiúza (2013), demonstra que a facilidade na aquisição de 

materiais industrializados é dado em função do preço, disponibilidade e o acesso a 

infraestruturas de serviços como água encanada, energia elétrica, entre outros. Além 

disso, esses fatores estão ligados a alterações no interior da casa, na aquisição de 

bens de consumos e novos mobiliários, como a televisão, sofás, cadeiras, entre 

outros, que proporcionam atividades de maior permanência dentro das casas. Esses 

elementos refletem a modificação nos padrões rurais com a adoção de aspectos 

urbanos: 

 
Da mesma forma que o meio rural suporta uma enorme carga de 
tradição, é importante compreender também, que esses espaços não 
são estáticos, particularmente hoje com o acesso da população rural 
a bens e serviços produzidos na cidade e da apropriação de alguns 
aspectos da cultura urbana, como os principais fatores de mudanças 
nos padrões e modos de morar. (CASTAÑEDA RODRÍGUEZ, 2016, 
p. 71). 

 

 
212 Para Castañeda Rodríguez (2016), seria esse o fator significativo que “leva a vida para fora da casa”, 
pela necessidade de desempenhar atividades econômicas cotidianas que dependem dos elementos 
naturais. No caso de Mocambo e Cachoeira, a comunidade cultiva o fumo e costuma ter espaços 
próximos à casa, ou dentro dela, para secá-lo e destalá-lo e enrolá-lo em família, nas varandas. 
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A força da moradia rural, contudo, ainda persiste – principalmente, nos modos 

de vida dos habitantes. A composição da casa, sua implantação, sua forma e 

distribuição de ambientes, assim como os materiais e a cultura construtiva, estão 

atreladas diretamente à relação da comunidade com o meio ambiente, com a terra. 

Castañeda Rodríguez (2016, p. 64) cita Tena (1999) ao definir habitação rural como 

“um fenômeno socioespacial”, imbuído de elementos de ordem biológica, histórica, 

cultural, econômica, ideológica e política:  

 
Tradicionalmente, a moradia é o resultado do caráter criador do 
trabalho humano, que tendo em conta as condições reais, produz 
objetos e fenômenos que antes não existiam na natureza, a qual é feita 
com os recursos existentes e com conhecimentos, geralmente, não 
formais, razão pela qual a habitação rural é um reflexo da realidade e 
das características próprias de uma comunidade específica. Por tal 
razão, é preciso compreender suas expressões socioculturais como: 
a identidade, o arranjo, o patrimônio, a organização e integração 
familiar, os processos míticos e religiosos, a colaboração comunitária 
e sua relação com a política e o território (PERES, 2003 apud 
CASTAÑEDA RODRÍGUEZ, 2016, p.64). 
 

Muitos elementos identificados por Rodrigues como relevantes na 

caracterização da tipologia da habitação rural constituem elementos identificados na 

dinâmica dos territórios étnicos quilombolas, a partir das relações sociais, culturais e 

econômicas que definem hábitos e costumes ancestrais relacionados diretamente 

com a terra e a habitação. Aspecto que na perspectiva do Estado brasileiro atrela 

historicamente essa categoria populacional à de trabalhador rural213. 

Fábio Macêdo Velame (2013)214 pontua os aspectos da arquitetura com a terra 

e o território, numa relação umbilical entre natureza, ancestralidade e parentesco, que 

procura identificar os valores imateriais da arquitetura étnica quilombola. 

 
213 Na seção “Quilombos e políticas: o caminho dos direitos até chegar ao PNHR” foram relatadas as 
conquistas recentes das comunidades quilombolas diante do Estado brasileiro, e o processo de 
homogeneização dos povos e comunidades do campo e das florestas no século XX. Inicialmente tidos 
como “camponeses” e, posteriormente, como trabalhadores e agricultores rurais, sendo este um 
processo em disputa e aprofundamento do reconhecimento dos povos e comunidades tradicionais na 
sua grande diversidade no território nacional, assunto de ampla complexidade que não poderá ser 
aprofundado nessa pesquisa. A pesquisa, no entanto, aponta indícios na direção de que comunidades 
tradicionais não podem ser limitadas à categoria de trabalhadores rurais, desprovidas de identidade e 
valores culturais específicos. 
214 O artigo “Terra em Trânsito” do professor Fabio Macedo Velame apresentado no URBA 2013. 
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Desse ponto de vista, Velame (2013) apresenta aspectos da arquitetura 

tradicional quilombola da comunidade de Salamina Putumuju215. Estes, tendem a  

conectar a construção da casa à preservação do “ancestral coletivo”, que, por sua vez,  

significa a preservação da tradição cultural  da comunidade atrelada  à natureza e aos 

seus elementos sagrados – fonte, portanto, dos materiais através dos quais foram 

construídos ao longo do tempo, de geração em geração, as técnicas construtivas 

dessa comunidade, integrando “o saber do homem”  aos ciclos da natureza. Conforme 

explica o autor: 

 
Essas arquiteturas feitas pelos quilombolas, torna-se ela própria parte 
integrante dessa natureza divinizada. Não há, portanto, uma 
arquitetura do homem enquanto um artifício, artificial, criado pelo 
homem como algo em contraposição a natureza, um domínio do 
homem sobre a natureza. Pelo contrário, a arquitetura do terreiro 
torna-se uma continuidade, uma extensão da natureza sacralizada, 
uma continuidade da morada de entidades das matas, ancestrais, 
regidos sempre pelos ciclos da natureza: marés, estações do ano, 
movimento da lua, e fauna. (VELAME, 2013, p.6). 
 

Portanto, nesse aspecto, a arquitetura das comunidades tradicionais, em 

destaque as quilombolas, se integra à natureza pelos seus elementos sagrados, que 

são preservados no tempo, pela manutenção da tradição.  

Velame (2013), todavia, pontua que a desconexão dessas comunidades com 

os elementos da natureza e com as suas técnicas construtivas ocorrem a partir de 

diversos fatores216, que constituem um rompimento das relações comunitárias do 

fazer coletivo e da relação com o meio ambiente. A perda do conhecimento sobre os 

locais de coleta do barro e da madeira, tradicionalmente relacionados à estação do 

ano, a fase da lua e ao ciclo da maré, tem por consequência o risco da perda da 

própria história e ancestralidade da comunidade, sua identidade quilombola: 

 
Não se quer meramente conservar uma estética, uma imagem, uma 
expressão arquitetônica determinada, o que se conserva, o que 
permanece, é a tradição que se encontra resguardada e velada no 
cuidado com a memória do ancestral familiar. Porque, para eles assim 
foi feito pelo ancestral, ali, naquela arquitetura, está condensado o seu 
esforço, o seu sacrifício, a sua luta, a sua resistência, sua caridade, 

 
215 A técnica construtiva utilizada na Comunidade de Salamina Putumuju é a taipa-de-mão ou supapo, 
técnica tradicional de terra do período colonial constituída por uma estrutura primária e secundária 
(grade) em madeira e preenchida com barro lançados a mão, daí o termo supapo. 
216 No artigo, o autor enumera a inserção do PMCMV, a ética e estética dos cultos pentecostais e o  
desmatamento como aspectos que contribuem para a perda da prática das técnicas construtivas 
tradicionais na Comunidade de Salamina Putumuju. 



186 
 

 

desejos e gostos; é o lócus da história de vida deles que se confunde 
com a história da própria comunidade. (VELAME, 2013, p. 7). 

 

Os aspectos da tradição nas construções quilombolas trazem, por conseguinte, 

elementos da identidade que vão além da materialidade em si, pois envolvem e estão 

relacionadas aos saberes ancestrais “presente no barro das casas”, e no equilíbrio da 

relação simbiótica que aquelas pessoas possuem com a natureza. Nas quais, os 

elementos presentes no entorno constroem as casas, ao mesmo tempo em que as 

casas e seus moradores conservam e cuidam do meio ambiente, a partir da 

transmissão dos saberes tradicionais que reafirmam as relações de parentesco e 

preservam a ancestralidade e memória dessas pessoas. Ou seja, dizem respeito à 

relação umbilical das comunidades quilombolas com a terra. A terra para o quilombola 

possui, assim, uma dimensão ontológica. 

A etnicidade em si é um elemento de identificação de um grupo, compreendida 

como uma especificidade de cada grupo, sendo impossível esgotar ou definir um tipo 

de etnicidade genérica atribuída às comunidades quilombolas, como uma espécie de 

etnicidade permanente. Sobretudo, pelo próprio processo histórico desses grupos, 

que se organizam diferenciadamente também em função do  contexto diverso e mais 

amplo das condições climáticas e ambientais nas regiões do pais, como também pelos  

contextos políticos e econômicos locais – em que se pese a relação direta daquela 

comunidade com a história do território, seja de permanência ou de expulsão, que 

remete  a origem daquelas relações sociais. Além das variadas origens e culturas 

ancestrais trazidas de lugares diversos da África. 

Cada grupo étnico constrói sua própria relação com as técnicas, de acordo com 

a adaptação ao clima, as necessidades de proteção e abrigo, a disponibilidade de 

materiais construtivos, recursos naturais e as práticas construtivas que variam de 

acordo a origem do grupo, sua ancestralidade, seus saberes tradicionais e a sua 

cultura. 

 

4.2 HABITAÇÃO ÉTNICA NA COMUNIDADE DE MOCAMBO E CACHOEIRA 

 

A comunidade quilombola de Mocambo e Cachoeira possui como técnica 

construtiva tradicional o “enchimento”, técnica de encher uma estrutura de madeira 

com pedras e barro, como uma taipa de mão mais simples e o tijolo de adobe, ou 
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“adobão”, feito em barro maciço seco ao sol. Leidiane relata que “a gente sabe o ponto 

do barro” e aprendeu com o pai “onde é o mulundu de barrar”, local no qual é retirada 

a argila para a construção dos tijolos de adobe. 

O clima tropical semiárido– com temperatura média de 23°C, com variações de 

até 10°C no inverno e 33°C no verão, chuvas intensas e concentradas em poucos 

meses– representa uma variação climática que exige uma habitação estanque e 

resistente. Pode-se observar que a maioria das casas possui as fundações em pedra 

maciça, com a vedação em adobe, prática comum e recorrente em outras 

comunidades do território Chapada Diamantina, especialmente associada com o uso 

de pedras locais para a construção da fundação de casas217. Atualmente, o uso da 

técnica de enchimento nessa comunidade, com coberturas de piaçava, foi observado 

apenas nas instalações de deposito ou criação de animais.  

As Figuras 90 a 92 apresentam exemplos de construções tradicionais do 

território de Mocambo e Cachoeira.  

 

Figura 90: Construções tradicionais em adobe e pedra; 
Figura 91:  Detalhe da fundação da casa em pedra; 

Figura 92: Depósito construído em enchimento. 
 

 

 
 

 
 

Fonte: Autora, 2019 

 
217 A durabilidade das casas de adobe é  diferente das de taipa do recôncavo, não apenas pela 
disponibilidade de recursos oferecidos pelo meio ambiente, mas também pelo rigor climático e as 
diferentes necessidades de proteção e abrigo. 
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 Serão apresentadas, a seguir, as tipologias de casas tradicionais da 

comunidade de Mocambo e Cachoeira 218 , com o objetivo de trazer elementos 

específicos da etnicidade desse grupo presentes nas habitações, para posterior 

reflexão e análise da tipologia do projeto arquitetônico do PNHR e as modificações 

realizadas pelos moradores.  

A Figura 93 apresenta a disposição das construções e dos usos realizados no 

terreno de uma família quilombola da Comunidade de Mocambo e Cachoeira, com o 

objetivo de demonstrar a relação que a habitação tem com o entorno, o meio 

ambiente natural e as relações familiares, sendo muito comum que vários núcleos 

familiares compartilhem o mesmo terreno, como o caso da família de Dona 

Dolores219, onde podemos observar quatro gerações vivendo juntas. 

 
218As referências de habitações tradicionais da comunidade, escolhidas como exemplos de casas, 
foram registradas durante a terceira visita de campo, de reconhecimento do território e entrevista aos 
mais velhos. Dessa forma foram selecionados exemplos distintos, de casas ainda habitadas e de casas 
mais antigas, substituídas pelas casas do programa.  
219 Dona Dolores dos Santos Viana concedeu a entrevista no dia 05 de dezembro de 2018. 
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Na planta de situação, Figura 93, são apresentadas três gerações de casas 

construídas: as casas antigas representadas:  01: Dona Carmosinha (mãe de 

Dolores); 02: Casa antiga de Dolores; 03: Casa de Antônio, irmão de Dolores e as 

novas casas construídas pelo PNHR; 04: de Eliane filha de Dona Dolores; a 05: de 

Dona Dolores, 06: Casa de Leandro, genro, a filha Leidiane e a neta220. Nessas casas, 

são reveladas as mudanças nas técnicas construtivas da comunidade ao longo dos 

anos, conforme registrado com a letra D na Figura 93, que indica a localização da 

casa de enchimento onde Dona Dolores nasceu, “Nasci nesse mesmo lugarzinho aqui 

onde eu tô. Naquele tempo as casas dos quilombola era de barro, de enchimento [...]”, 

construção esta que não existe mais. A casa 02 é o local onde seus filhos nasceram, 

construída em adobe por ela e seu marido, e as casas 04, 05 e 06 foram construídas 

pelo PNHR em tijolos cerâmicos, onde hoje moram ela e os seus filhos. 

As casas do PNHR foram construídas próximas e, entre elas, há uma área de 

terreiro, espaço de sociabilidade e de desenvolvimento de tarefas domésticas e de 

apoio a produção, desde lavar pratos ou roupas, a debulhar feijão, descascar 

mandioca, ou simplesmente passar um tempo juntos. 

No entorno das casas são cultivados jardins, plantas medicinais, frutas e flores, 

além de criações de animais de pequeno porte, conforme letras B1 e B2 da legenda 

da Figura 93. As letras A e C apresentam depósitos de apoio aos cultivos, construídos 

em adobe. As letras G e H apresentam o tanque e as cisternas, elementos de apoio 

ao fornecimento de água para a irrigação da produção, sendo as casas abastecidas 

de água pela concessionária pública.  

As roças da casa 06 aparecem nos terrenos laterais da Figura 93, onde a 

família cultiva uma plantação de batata doce para a comercialização. As roças das 

outras casas são em locais variados no território, indo em direção ao rio (nordeste) e 

em direção a serra à sudoeste221.  

Destacam-se os elementos E e F, que não são propriamente construções, mas 

usos adaptados de elementos da natureza, como árvores e troncos, para usos 

diversos, como sombra para estacionar a moto e colocar uma mesa e bancos, Figura 

105, para o lazer, e jirau como suporte para lavar pratos e roupas, Figura 107.  

 
 

220 No mapa de localização das unidades habitacionais construídas pelo PNHR, Mapa 9, as casas 
citadas correspondem: a casa 04 a casa CS07, a casa 05 a casa CS06 e a casa 06 a casa CS08, de 
acordo com a listagem de beneficiários. 
221 O norte esta indicado na planta de situação – Figura 93.  
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A letra I apresenta o fogão a lenha feito em adobe construído por Leidiane222, 

abrigado em uma cabana de palha para proteção contra as intempéries, onde 

armazenam as sementes e os equipamentos para o manejo da roça, apresentado nas 

figuras 111 a 113. 

 

Figura 111: Construção em palha para abrigar o fogão a lenha; 
Figura 112: Detalhes internos do armazenamento de sementes; 

Figura 113: Leidiane e o fogão a lenha. 
 

 
Fonte: Autora, 2019 

 

A antiga casa de D. Dolores, a casa 02 representada na Figura 114 da planta 

de situação, possui 04 cômodos, sendo a sala e a cozinha dispostos em diagonal na 

planta. A casa hoje se encontra sem moradores em função da construção da nova 

casa 05. A antiga casa foi construída pelo finado marido de D. Dolores e, segundo ela, 

a casa será preservada: 

 
Não precisou derrubar nada não. Porque meu marido ele tinha muito ciúme na 
casinha lá em cima, que vai completar 02 anos que ele faleceu...  
Ele disse que não era para mexer na casinha dele lá... e tá lá, vai cair lá por 
ordem de Deus. Foi eu mais ele quem construiu, nós fazendo adobe e 
levantando a casinha. 
[...]Ele tava vivo quando fez essa casa. Mas ele não queria ficar morando 
comigo aqui não.  Ele vinha, ele comia aqui, quando tinha gente ele vinha, 
prestava atenção, mas a casinha dele era lá. Era lá. 223 

 

 
222 Durante a entrevista, Leidiane e Ricardo, filhos de D. Dolores, acompanharam a visita até a antiga 
casa de adobe, construída pelo pai. Os filhos herdaram a técnica do adobe e o saber construtivo, 
conforme nos comprovado por Leidiane no fogão a lenha executado e por o Ricardo o  responsável 
pela reforma da casa CS06, da mãe. 
223 Dona Dolores dos Santos Viana concedeu a entrevista no dia 05 de dezembro de 2018. 
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Apesar de não encontrar mobiliários na casa, foi possível perceber na porta de 

entrada elementos de religiosidade, como a imagem de São Jorge, e elementos 

naturais como chifres de animais fixados nas paredes e utilizados como utensílios. A 

cozinha possui o fogão a lenha interno e não possui janelas. Pode-se, também, 

observar as paredes internas baixas pintadas com cores variadas e a ausência de 

portas para fechamento dos vãos internos, fechados com cortinas de tecido. 

Os dois cômodos laterais com acesso externo foram acrescentados 

posteriormente e não fazem parte da casa original. Foram construídos para a filha, 

Leidiane, e o marido contemplados, também, pelo programa com a casa 06. O 

primeiro cômodo constitui a cozinha e sala, e o segundo cômodo o quarto 1 do casal 

e da filha. Pode-se observar que as casas não apresentam sanitário interno ou 

instalações hidro sanitárias nas cozinhas. 

 
Figura 114: Situação do entorno e Planta Baixa 
da Casa 02 – sem escala. 

 

 
 

 

 
 

Figura 115: Fachada Principal. 
Figura 116:: Fachada Posterior. 

Fonte: Autora, 2019 

 

  

115 

116 

114 
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Figura 117: Vista do fogão a lenha na cozinha 
Figura 118: Vista da cozinha em direção a sala 
Figura 119: Vista da sala em direção a cozinha; 

Figura 120: Vista da porta principal da 
casa, com a imagem de São Jorge e 
uma cabaça 

  

            
Fonte: Autora, 2019 

 

 

A casa de D. Maria224 apresenta quatro cômodos, o principal sendo a sala, 

integrada a cozinha e a um quarto por aberturas de vãos sem porta, apresentados na 

planta baixa da Figura 124. Ao adentrar na sala, e sentar no sofá, percebemos no 

quarto a existência de um altar conforme exposto na Figura 125. A cozinha com o 

fogão a lenha, Figura 123, apresenta elementos da cultura da comunidade vinculada 

ao uso dos recursos e elementos naturais disponíveis. Com destaque no uso de 

cabaças como instrumentos para cozinhar, Figura 126, e um pote cerâmico que 

guarda água para beber, Figura 127. Ao lado da cozinha, o ultimo cômodo configura 

um depósito e despensa. 

 

  

 
224 D. Maria de Toco é considerada a mais velha da comunidade, e reside na casa com Seu Antônio 
quem cuida da mesma que hoje encontra-se cega.  

117 118 119 120 
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Figura 121: Situação do entorno e Planta Baixa 
da Casa de Dona Maria - sem escala. 

      

  

 
 

 
   
Figura 122: Vista da Fachada Principal e 
depósito.  
Figura 122: Vista da Fachada Posterior 

 
Figura 123: Vista da sala para a 
cozinha, vão sem porta. 
Figura 124: Vista do fogão a lenha 
na cozinha. 
Figura 125: Vista do altar no quarto 
1. 
Figura 126: Uso de cabaças como 
elementos de apoio na cozinha. 
Figura 127: Pote cerâmico para  
“água de beber”. 
    

                
Fonte: Autora, 2018 e 2019 
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As Figuras de 128 a 132 apresentam elementos identificados em diversas 

casas tradicionais quilombolas, e a relação dos elementos naturais com o entorno da 

casa e as atividades do cotidiano, onde o terreiro representa a extensão da moradia, 

com o uso doméstico para lavar e estender roupas nas cercas, Figura 129, e entre as 

árvores, Figura 131; o uso das paredes externas para decoração e para guardar 

elementos do dia a dia, Figura 128 e Figura 130, o cultivo e a relação com as plantas 

indicados no armazenamento das sementes na Figura 133 e no viveiro cultivado no 

terreiro na Figura 132. 

 
Figura 128: Bacia pendurada na fachada da casa. 

Figura 129: Cerca utilizada como varal. 
Figura 130:  Reaproveitamento de materiais para decoração na fachada. 

Figura 131: Uso do terreiro para pendurar roupas nas arvores. 
Figura 132: Viveiro de plantas 

Figura 133: Armazenamento de sementes em garrafas reaproveitadas. 

 

 

 

 
Fonte: Autora, 2019 
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Dessa forma, é possível perceber a relação que a habitação dos quilombolas 

da Comunidade de Mocambo e Cachoeira possui com o entorno, com a sua terra e a 

forma com que a casa é integrada aos elementos naturais e à cultura local, 

sintetizando nela o território e a etnicidade. 

Destacam-se ainda, nas casas tradicionais desse território, o uso da técnica 

construtiva em adobe que contribui para o conforto térmico; o uso das pedras para 

fundação que contribuem no controle da umidade ascendente das paredes, e o uso 

do fogão a lenha dentro da cozinha, elementos que respondem à adaptação dos 

recursos materiais do local à dinâmica das condições climáticas da região; com o uso 

de técnicas tradicionais transmitidas a partir da reprodução da cultura ancestral. 

Nota-se a integração dos ambientes, quartos, salas e cozinhas sem a presença 

de circulação ou setorização dos espaços (privado/público), com a existência 

recorrente de despensas dentro das casas, como um espaço importante para o 

armazenamento de panelas, bacias e utensílios ligados as atividades domésticas, 

normalmente, anexos a cozinha, próximos ao quintal. 

O uso de elementos naturais extraídos da natureza, para usos e funções de 

apoio às atividades diversas como chifres, cabaças e vasos de cerâmica para água225, 

apresentam o uso dos recursos disponíveis no local, indicados nas Figura 135 e 136 

e a relação com os animais que são criados soltos no terreiro com acesso a casa, 

Figura 134. 

A relação de uso da casa é integrada ao quintal e ao terreiro, com a presença 

de espaços específicos de apoio a cozinha e as atividades domésticas como áreas de 

lavar roupas e pratos. Depósitos de ferramentas de apoio a produção e as atividades 

relativas aos cuidados dos jardins, dos animais e da roça estão presentes em outras 

construções próximas a casa; desse modo, indicam que a habitação não se resume a 

unidade habitacional, mas se expande para o entorno do terreno e abrange outras 

funções que não apenas a moradia e as atividades domésticas, mas as atividades 

econômicas, produtivas e de lazer.  

As relações sociais e familiares influenciam no posicionamento das casas e nos 

usos realizados no entorno das mesmas, de forma que o terreiro adquire ênfase no 

uso cotidiano e representa um espaço fundamental para a sociabilidade e para as 

atividades econômicas desenvolvidas e vinculadas ao âmbito familiar. 

 
225 Nas entrevistas das casas do PNHR, muitos relataram utilizar a água das chuvas para beber, por 
considerar que a água da concessionária possui muito cloro, o que deixa “a água com gosto ruim”. 
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Figura 134: Animais criados soltos; 
Figura 135: Uso de elementos da natureza para utensílios; 

Figura 136: Pote de cerâmica para água. 

 

 
Fonte: Autora, 2018 e 2019. 

 
 
4.2 CONQUISTA E EXECUÇÃO DO PNHR  
 

4.2.1  Organização e conquista do recurso do PNHR 

 

Para explicar o processo de conquista do recurso do PNHR é preciso citar o 

processo realizado pela Sedur em 2010 através da CPE, conforme exposto em uma 

das subseções,  na segunda  seção desse trabalho, “Quilombos e Políticas Públicas”,    

sob a coordenação de Tereza Espírito Santo226, houve uma perspectiva de ação 

diferenciada por parte do estado diante de uma conjuntura propícia de agentes da 

Sedur e do governo do estado onde foi proposta uma chamada pública para seleção 

 
226 Tereza Espírito Santo é arquiteta e urbanista com atuação relevante junto ao planejamento urbano 
e a comunidades negras, rurais e quilombolas da Bahia. Trabalhou na Secretaria de Habitação do 
município de Salvador, chefiando a Assessoria Técnica (2005/2008); coordenou o setor de políticas 
habitacionais rurais  na Sedur/BA (2008/2011), e de Políticas para Povos e Comunidades Tradicionais 
na Sepromi/BA (2011/2015) Concedeu a entrevista no dia 28/02/2019. 
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de entidades sem fins lucrativos para execução de unidades habitacionais, para Povos 

e Comunidades Tradicionais, conforme detalha Kalil227 (2016): 

 
O programa tinha o objetivo de convocar pessoas jurídicas de direito 
privado, sem fins lucrativos, interessadas em apresentar propostas 
técnicas de execução de projetos habitacionais, voltadas à produção 
de moradia para as comunidades tradicionais.  
Dentre os cinco critérios para avaliação da instituição proponente dos 
projetos, estava a ‘vinculação com a comunidade beneficiária, se 
entidade representativa dos moradores beneficiários’, ou seja, se 
o proponente do projeto fosse uma associação da própria localidade 
beneficiária. [...]inda que o estabelecimento desse importante critério 
demonstrasse um incentivo à participação de entidades locais 
(associações de moradores, cooperativas etc.), dando proeminência a 
elas em detrimento de demais entidades externas às comunidades, a 
ínfima participação de tais representações locais na Seleção 
revelou, também naquele momento, a dificuldade desses 
coletivos em participar de editais ofertados pelo poder público – 
ainda mais que, no caso desse edital, não havia recurso previsto para 
pagamento da elaboração do projeto. As poucas propostas 
apresentadas por estas representações não alcançaram a pontuação 
mínima geral (avaliação da instituição proponente, equipe de trabalho 
e projetos técnicos) para habilitação ao edital. (KALIL, 2012, p.60-61, 
grifo nosso).  

 

Apesar da dificuldade apresentada pelas associações da região em atender à 

chamada pública da Sedur, essa iniciativa desencadeou um processo de mobilização 

e organização comunitária nas comunidades quilombolas da região, em aspectos 

relevantes para a futura conquista e execução do PNHR. O primeiro, seria a 

organização da gestão comunitária, no sentido de que as associações fossem 

orientadas e capacitadas a se regularizar juridicamente a fim de acessar recursos 

públicos, e sobre critérios de seleção dos beneficiários e documentações das 

famílias228; o segundo, sobre as reuniões de capacitação que promoveram encontros 

 
227 Kalil (2016) relata todo o processo da chamada pública, na qual a Prodesul foi a entidade 
contemplada para a execução de 163 unidades habitacionais, em cinco comunidades quilombolas: 
Agreste, Capão das Gamelas, Vazante e Vão das Palmeiras em Seabra, e Lagoa do Galdêncio no 
Lapão. Devido a diversos fatores, que não serão aprofundados aqui, as obras foram iniciadas e 
inconclusas, acarretando um processo de frustração na comunidade de Vão das Palmeiras. Nesse 
processo, a comunidade de Baixão Velho se organizou também como entidade proponente, mas, no 
entanto,  apresentou tardiamente a documentação, ainda que  juridicamente apta a pleitear recursos 
públicos como entidade sem fins lucrativos. A equipe da Sedur também colaborou com visitas e 
orientação as comunidades sobre os critérios de seleção das famílias beneficiárias. 
228 Dusce comenta que, por mais simples que aparente ser, para muitas famílias em contexto de zona 
rural, a atualização de documentos de cartório, como certidão de casamento, por exemplo, não são 
usuais e são necessários na documentação dos beneficiários, o que demanda uma organização da 
associação para orientação e acompanhamento das famílias. Assim como a DAP, para as famílias que 
não acessam benefícios do estado. 
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e trocas entre setor público, agentes e associações quilombolas; criando e 

fortalecendo redes de contato que favoreceram a troca de informações entre as 

comunidades e os agentes das instituições ligadas ao estado como a Caixa229. 

No processo de construção do projeto para aprovação do empreendimento do 

PNHR, muitas informações foram aproveitadas dessa chamada realizada pela Sedur, 

conforme relato de Dusce, ao comentar sobre o regime construtivo adotado de mutirão 

assistido para a modalidade de construção das novas U.H:  “Já é uma característica 

das comunidades quilombolas”, que costumam se organizar para construir em 

mutirão, citando os exemplos no Baixão Velho e Vão das Palmeiras. O projeto 

arquitetônico, aprovado pela comunidade, foi adaptado de uma das opções 

disponibilizadas pela Caixa Econômica, em função da brevidade do prazo.  

Os principais responsáveis na organização do projeto para aprovação na Caixa 

foram as lideranças das Associações Quilombolas de Baixão Velho, Seu. Júlio, e de 

Mocambo e Cachoeira, Rozania e S. Raimundo, com a contribuição de Dusce e Lauro 

Oliveira na construção do Trabalho Social, o engenheiro Chico 230 e o contador 

Nilton231, responsáveis pela documentação da assistência técnica em engenharia, 

projeto, orçamentos e cronograma. 

O caso da implementação do PNHR na Comunidade Quilombola de Mocambo 

e Cachoeira, de acordo com a Dusce, é diferenciado pelo que ela considera como 

“espírito quilombola”232, de união e trabalho coletivo, conforme nos relata: 

 
Na época, Seu Júlio Cupertino que era o presidente (da Associação de Baixão 
Velho), falou: ó, a gente não pode é perder a oportunidade. [...] não daria tempo 
de ir preparar a documentação do Baixão, o que é que está pronto?  
Ele sempre foi muito bom, as comunidades quilombolas tem essa característica, 
de sempre estar muito próximas, da união, tem essa coisa da coletividade.  
Ai me lembro da fala de Seu Julio, a gente precisa é fazer, não importa quem é 
contemplado, de qualquer forma a gente terá outras oportunidades.  

 
229 Um outro aspecto citado por Dusce e Kalil que denota as  dificuldades na organização das 
comunidades rurais é a questão do acesso e o uso da internet. A não inclusão digital na zona rural é 
um aspecto que dificulta o acesso à informação não apenas desse programa, mas de diversos outros, 
cada vez mais divulgados apenas em meio digital. 
230Francisco Antonio Brito Santana (Chico) é engenheiro civil responsável pela assistência técnica em 
projeto e acompanhamento da obra no PNHR. 
231Nilton Quinteiro é técnico em contabilidade responsável pelo orçamento e prestação de contas do 
PNHR. 
232 Dusce, por já ter experiência de trabalho com diversas comunidades rurais da região, em especial 
quilombolas, refere-se ao espírito de solidariedade e trabalho conjunto que as comunidades da região 
apresentam. 
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A gente não pode é deixar de fazer, e até para gente ter alguma experiência 
para aprender a fazer isso [...] com a documentação da Cachoeira toda pronta 
então vamos arriscar.233 

 

A oportunidade de pleitear o recurso do programa ocorreu a partir do 

recebimento da informação sobre a chamada pública do PNHR, com prazo curto,  que 

precisou ser organizado rapidamente234. Em função da articulação e organização das 

comunidades naquele momento a Associação Comunitária Quilombola Rural de 

Baixão Velho (ACQRBV), presidida por Seu. Júlio, estava regular com sua situação 

jurídica, e a comunidade de Mocambo e Cachoeira em função do citado processo 

organizativo da Chamada da Sedur, estava com a documentação das famílias 

organizadas e seguindo os critérios de prioridades, incluindo a DAP dos possíveis 

beneficiários235.   

Dusce e Rozania atribuem grande parte do êxito da empreitada a Júlio 

Cupertino, que, como vimos, foi o fundador da  ACQRBV, por ser liderança de uma 

organização mais antiga que a das outras comunidades e um representante “de 

confiança e respeitado” pelas comunidades. Conforme relato de Rozania sobre as 

inúmeras viagens com Seu. Júlio à Feira de Santana para orientações junto a 

GIDUR236.  a oportunidade de pleitear o recurso ocorreu em função da rede formada 

naquele momento, onde a informação só chegou às comunidades a partir de contatos 

feitos com agentes da Caixa, para que a documentação fosse enviada em tempo hábil, 

tendo em vista  a dificuldade em organizar a primeira experiência de construção 

habitacional daquela entidade.  

 
Ai pegou a documentação das 50 casas e mandou para Feira de Santana... 
virou e mexeu... e quando tinha algo errado em um, ai tinha q voltar tudo...  Foi 
ai que Dusce começou a fazer as reuniões aqui na comunidade... para ir 
acertando a documentação que tava errada, faltava uma declaração, faltava 
isso, faltava aquilo... e essas idas e vindas foram algum tempo.237 
 

 
233 Dusce concedeu 03 entrevistas nos dias 19 de março e 03 de julho de 2018 e 23 de março de 2019. 
234 Rozânia relata que a informação foi recebida por ela e Seu Júlio através do sindicato dos 
trabalhadores rurais de Seabra. 
235 Rozânia informa que contou com o auxílio de Carlos, presidente do sindicato dos trabalhadores 
rurais de Seabra, para a emissão da DAP dos beneficiários e encaminhamento dos documentos para 
fazer o cadastramento no programa. 
236 Gerência Filial de Desenvolvimento Urbano e Regional da Caixa Econômica. 
237 Rozania concedeu 03 entrevistas, em 19 de março e 04 de dezembro de 2018 e em 26 de março 
de 2019. 
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Rozânia, presidente da Associação de Cachoeira e Mocambo durante a 

execução do PNHR, comenta que o processo de aprovação foi lento, mas contribuiu 

com a organização e o fortalecimento da comunidade, de forma que os quilombolas 

se interessaram mais e começaram a participar assertivamente das reuniões. 

Dessa forma, a EO do PNHR foi a ACQRBV, com a contratação do 

empreendimento Moradia Quilombola238 – Um direito de todos para a execução de 35 

UH239 no território da Comunidade Quilombola de Mocambo e Cachoeira. 

 

4.2.2    Execução e desafios de gestão da obra 
 

O termo de cooperação e parceria entre a Caixa Econômica Federal e a 

ACQRBV para viabilização do PNHR, com recursos da OGU, foi assinado em 2 de 

agosto de 2012 ,e novamente em 7 de fevereiro de 2013, contrato nº 0403453-00.240 

Os dados sobre o processo de conquista e execução dos recursos aqui 

apresentados são provenientes do registro documental da comunicação realizada 

entre a EO, constituída pela ACQRBV, e a Caixa econômica regional (GIDUR/FS) e 

agência local de Seabra, disponibilizada por Odirlei Cupertino241 e das informações 

concedidas nas entrevistas realizadas com os órgãos públicos242, agentes técnicos 

envolvidos243, lideranças Comunitárias da Comunidade de Mocambo e Cachoeira e 

com uma parte dos beneficiários das UH construídas. 

Após a aprovação do recurso, os contratos individuais com os beneficiários 

foram assinados e, assim, definidas as comissões CRE e CRO, em que a primeira era 

a responsável, juntamente com a EO, por organizar a documentação para prestação 

de contas para a Caixa, e a outra era responsável por acompanhar a chegada de 

materiais e o andamento da obra; além de  prestar esclarecimento a CRE, sobre as 

medições para justificar ao agente financeiro– a Caixa. 

 
238 Documento no Anexo. 
239 Das 50 U.Hs pleiteadas, apenas 35 atendiam à documentação e aos critérios de seleção. 
240 Documento no Anexo. 
241Odirlei Cupertino é Liderança do Baixão Velho, atual presidente da ACQRBV e filho do finado Seu. 
Júlio. 
242 SEDUR, GIDUR FS, GIDHAB SSA. 
243 Foram entrevistados os agentes sociais Dusce e Lauro, responsáveis pela seleção dos beneficiários 
e elaboração do projeto social aprovado e os agentes técnicos de engenharia Chico e Nilton, 
responsáveis pelo projeto, orçamento e obra.. As tentativas de  entrevista presencial com o engenheiro 
Chico por três vezes malograma,  entretanto, ele forneceu uma parte do material desenvolvido e 
respondeu algumas questões poro telefone. 
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A equipe técnica de gestão e execução da obra era formada pelo engenheiro 

Chico, responsável pelo acompanhamento técnico das casas, Nilton, técnico em 

contabilidade, responsável pelo trabalho administrativo, medição do andamento da 

obra e realização de pagamentos e José o encarregado pelo acompanhamento em 

campo da obra.  

O PTS “Moradia Quilombola: Direito de todos” apresentado à Caixa foi 

desenvolvido por Dusce, juntamente com Lauro Oliveira, apresentando atividades em 

três eixos de ação, quais sejam: 

 

1. Mobilização e Organização Comunitária;  

2. Educação Sanitária e Ambiental; 

3. Geração de trabalho e renda. 

 

O trabalho social se desenvolveu conjuntamente com as etapas de obra, 

auxiliando o seu andamento e contribuindo com o diálogo entre os beneficiários, 

trabalhadores contratados, técnicos e todos os envolvidos no empreendimento. Sob a 

responsabilidade de Dusce, agente social, cuja participação envolveu desde a 

definição das comissões de acompanhamento da obra até as visitas de orientações 

para cuidado e manutenção das casas no pós-obra. 

Os agentes técnicos entrevistados relataram os desafios enfrentados pela 

equipe durante o processo de execução. Primeiramente, quanto às questões 

administrativas e burocráticas da primeira experiência da ACQRBV em gestão de 

obras, prestação de contas e medições– trabalho este que demandou tempo e recurso 

financeiro, para orientações junto ao Agente Operador e Financeiro. 

Em segundo lugar, a logística diferenciada de execução de obras em zona 

rural, onde a construção de unidades pulverizadas no território, diferencia as 

necessidades de uma UH em relação à outra com fatores que encarecem o transporte, 

a mão de obra e apresenta imprevistos de custos com relação a terraplanagem dos 

terrenos, exemplo citado por Nilton. 

Dentro do regime de mutirão assistido os pedreiros e operários eram 

remunerados como “ajuda de custo”, de forma que continuamente a mão de obra era 

substituída devido às diversas necessidades que os moradores da região tinham, para  

buscarem outras fontes de sobrevivência. A dinâmica dos ciclos da natureza marca 

os modos de vida da zona rural, onde, nos períodos de seca, quando há escassez de 
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alimento, alguns moradores que trabalhavam na obra foram obrigados a buscar 

serviço em outro lugar, o que ocasionou atraso na obra. Fato que, entretanto, foi  

contornado e solucionado pela equipe, posteriormente. 

Ainda quanto ao recurso, a equipe relata que a ausência de recurso específico 

para o trabalho administrativo da EO aliada à inexperiência resultou em dificuldade 

para remunerar os agentes técnicos contratados, sendo necessário o uso do recurso 

destinado para assistência técnica a fim de  remunerar a equipe administrativa244. 

A Tabela 11 apresenta uma estimativa simplificada de valores previstos por 

unidade habitacional, a partir do que está estabelecido no programa e no termo de 

cooperação assinado para realização do empreendimento245: 

 

Tabela 11:  Tabela com estimativa de valores a partir dos dados do termo de 
cooperação assinado entre a ACQRBV e a CEF. 

DESCRIÇÃO 
VALOR EM 

2012 
RECURSO 

TOTAL 

RECURSO 
DIVIDIDO 
POR MÊS 

  Para 35 und. (total/ 18 meses) 
valor unitário U.H. R$28.500,00 R$997.500,00 - 
valor ATEC R$600,00 R$21.000,00 R$1.166,67 
valor PTS R$400,00 R$14.000,00 R$777,78 
valor liquido R$27.500,00 R$962.500,00   - 
mão de obra (25%) R$6.875,00 R$240.625,00   - 
material R$20.625,00 R$721.875,00   
        - 

Fonte: CEF, 2013.  
 

 

Os índices do valor líquido da unidade habitacional, R$27.500,00, equivalem 

ao valor referente ao custo unitário básico (CUB)246 em janeiro de 2013, estimado em 

 
244 Sobre a remuneração dos profissionais envolvidos na obra, além do técnico social e do técnico em 
assistência técnica de engenharia e arquitetura com recurso pré definido por UH, o programa prevê 
25% do valor unitário para remuneração da mão de obra, de onde se supõe estar diluído o custo dos 
profissionais de gestão, administração e prestação de contas. Nilton era o profissional responsável pela 
gestão de orçamento e pagamento da mão de obra junto com o engenheiro Chico, e junto com Dusce 
auxiliavam ao presidente da EO na prestação de contas à Caixa. 
245 Como não é um dos objetivos da pesquisa, não foram aprofundados os estudos nas referências 
documentais sobre as prestações de conta e, portanto, não será apresentado o detalhamento quanto 
à execução do recurso, limitando-se assim  a apresentar o valor total do contrato e o recurso unitário 
por casa, além da opinião dos técnicos que trabalharam na obra. 
246 O CUB estima o valor total por m² para mão de obra e material de acordo com os padrões 
construtivos de acabamento, que variam entre padrão alto, normal e baixo. A estimativa do Sinduscon 
(BA) informa que os custos unitários estimados não incluem projetos, remuneração do construtor, 
serviços ou obras complementares de urbanização, entre outros, e ou casos particulares. Ainda, o valor 
básico não diferencia o tipo de obra, se em zona urbana ou rural, nem a complexidade do terreno. 
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R$686,06/m², para uma casa no padrão de Projeto de Interesse Social. Tal informação  

valida a viabilidade diante dos índices da construção civil, entretanto, o valor está 

dentro do limite exato da exequibilidade sem contratempos ou relativização quanto a 

especificidade de localidade, região, tipo de terreno ou inovações247, perspectiva irreal 

na execução de obras. O valor de R$27.500,00 para o CUB/m² contempla uma casa 

com apenas 40m²248, dimensão que não contempla as necessidades de uso na zona 

rural. 

O valor total destinado para a assistência técnica, desenvolvimento do projeto 

arquitetônico e acompanhamento das obras, uma vez dividido mensalmente, 

representa um valor liquido baixo para a remuneração de um profissional de 

arquitetura e engenharia baseado no estabelecido pelo conselho profissional249. 

Apesar de relatarem as dificuldades quanto ao gerenciamento do recurso e 

alguns contratempos no processo, comuns na execução de obras, o resultado foi a 

conclusão das 35 UH em 18 meses, sendo considerado ainda considerado referência 

na região, pelas comunidades quilombolas250.   

Dusce e Nilton comentaram que foi o esforço coletivo de todos que resultou no 

trabalho “bem feito”, e, desse modo,  o aprendizado do processo foi muito proveitoso 

e resultou na continuidade do processo de organização para captação de recursos e 

construção de U.H em outras comunidades quilombolas da região de Seabra251. A 

seguir, apresentaremos a relevância do trabalho social nesse programa. 

 

  

 
247 Quanto à relativização, compreende-se a variação no valor dos materiais de construção por 
município e região do país, aspectos geológico e topográficos dos terrenos onde serão realizadas as 
construções e ao uso de materiais de construção diferenciados do padrão, incluindo, por exemplo, 
técnicas tradicionais. 
248 A casa construída em Mocambo da Cachoeira possui 45 m². 
249 De acordo com a lei 4.950 de 1966 a remuneração de profissionais diplomados em engenharia, 
arquitetura, entre outros, tem a sua remuneração definida por horas atrelada ao salário mínimo vigente. 
O que de acordo com o valor liquido resultaria em uma reduzida de horas semanais, necessárias para 
acompanhar a obra.   
250 É comum encontrar na Bahia obras habitacionais nas comunidades rurais que foram iniciadas e não 
concluídas, por diversos motivos. Nessa região, após o processo da Sedur apresentado, e diante das 
questões e desafios colocados pelo próprio processo da gestão na construção das casas do PNHR, 
este caso é considerado um êxito em função mesmo de  sua conclusão. De acordo com Nilton, 
entrevistado que trabalha na secretaria de obras do município de Seabra, até a construção das casas 
em Mocambo e Cachoeira não haviam outros projetos do PMCMV construídos. 
251 Dusce e Nilton relataram a aprovação do PNHR em 2018 para 89 UH em Baixão Velho, Serra do 
Queimadão, Morro Redondo e Vão das Palmeiras, aguardando a liberação dos recursos. 
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4.2.3   O trabalho social e a execução da obra 
 

Os relatórios de andamento por etapa da obra enviados pela ACQBV à 

GIDUR/FS (medições de 25%, 50%, 70 e 100% do andamento) 252  apresentam 

aspectos relevantes para a percepção do processo desenvolvido pelos agentes e pela 

comunidade na execução das UH, complementando as informações coletadas nas 

entrevistas. 

O relatório técnico e social, o relatório fotográfico e o quadro de evolução das 

obras apresentaram, em julho de 2013, 25% do andamento da obra com nove 

unidades construídas.  

A avaliação da equipe técnica apresenta o detalhamento de aspectos 

observados sobre o trabalho desenvolvido na comunidade quilombola, durante o 

referido período de execução:  

 
Aspectos facilitadores da experiência: acompanhamento e 
monitoramento do trabalho pelos técnicos e comunidade;  atendimento 
da Gerencia Regional (da CAIXA); o despertar para o projeto de 
moradia (social) por outras comunidades. 
aAspectos dificultadores: atraso na assinatura de alguns contratos e 
pedreiros, devido a estiagem os homens foram trabalhar em outros 
lugares, com o inicio das obras alguns estão voltando. 
Alternativas de solução:  
Cumprimento dos prazos253 (ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA 
QUILOMBOLA RURAL DE BAIXÃO VELHO,2013g, p. 3). 

 

A avaliação realizada com a população sobre o trabalho desenvolvido, do tipo 

enquete verbal, apresentou “expectativa para o início da obra, disposição nas 

atividades, realização de um sonho” (ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA QUILOMBOLA 

RURAL DE BAIXÃO VELHO, 2013g, p.4). 

O relato da equipe técnica responde a informação concedida por Rozânia, 

sobre o crescente interesse da comunidade na realização do projeto e na participação 

nas atividades propostas; circunstâncias  corroboradas  pelo número de participantes 

na atividade sobre o eixo temático da organização comunitária, realizada no dia 13 de 

 
252 As cópias dos relatórios, ofícios, atas e documentos foram fornecidos pelo atual presidente da 
ACQBV, Odirlei Cupertino. 
253 Informações apresentadas no PTS de 25% do andamento da obra, assinado por Dusce, Agente 
Técnica Social. 
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setembro de 2013, e apresentado no relatório de Outubro de 2013 referente a 50% da 

obra254.  

A atividade realizada tinha como objetivo de contribuir com os associados no 

que se refere à importância de realizar assembléias e registrar as atividades da 

associação; orientações e dicas de como escrever uma ata e acompanhar uma 

pauta255.  

O relatório do período de outubro a dezembro, correspondente a 70% da obra 

e do trabalho social, apresentou a documentação correspondente256 ao andamento 

da obra de 21 casas. Nesse, período as atividades sociais desenvolvidas foram: Visita 

a canteiro de obras; Reunião de organização comunitária; curso de capacitação em 

administração de propriedade rural para mulheres e o Encontro de Comunidades 

Quilombolas do Território da Chapada Vez e Voz dos Quilombos onde 320 pessoas 

de 14 municípios da Chapada participaram. 

Considera-se ainda relevante o trabalho social no acompanhamento das visitas 

domiciliares e ao canteiro de obras, tendo como objetivo da atividade: “[...] ouvir 

atentamente o beneficiário, a CRE e a CRO, a Associação Local e a EO (Associação 

Proponente); realizar a observação direta quanto ao compromisso dos beneficiários; 

Acompanhar o técnico da Caixa na Vistoria e realizar os possíveis encaminhamentos” 

(ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA QUILOMBOLA RURAL DE BAIXÃO VELHO, 2013h, 

p.4). 

Assim, podemos perceber, a partir dos registros de atas e avaliações por parte 

da comunidade e dos técnicos, a crescente relevância do trabalho social 

comprometido, e a importância em sua continuidade para garantir a execução de 

todas as UH com qualidade, capacitando e fortalecendo a organização comunitária. 

 
254 O relatório apresentado em outubro de 2013, referente ao andamento de 50% da obra, incluiu a 
Planilha de levantamento de serviço (PLS), mapa de evolução da obra, relatório fotográfico e projeto 
técnico social do período de julho a outubro, solicitando a visita da equipe técnica da caixa econômica 
para vistoria e liberação dos recursos. 
255 Na vida da Associação, os registros das atividades realizadas são elementos fundamentais para 
justificar e comprovar a capacitação daquela entidade. Na perspectiva de ser uma EO dentro do PNHR 
a comprovação das atividades pontua na qualificação e capacitação da mesma, para, por exemplo, 
novas solicitações de construções de moradias. Nessa atividade participaram 60 pessoas, entre elas 
32 beneficiários 
256 O PLS simplificado, atas e registro fotográfico do trabalho social, o mapa de evolução da obra e o 
relatório fotográfico. 
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Nesse relatório, houve a substituição do curso de capacitação da propriedade 

rural pela palestra sobre o papel da mulher no fortalecimento das finanças do lar257, 

ambas do eixo de geração de emprego e renda. O objetivo do curso era o  de 

incentivar e contribuir para o melhor gerenciamento das finanças coletivas, com foco 

na organização, controle de gastos e boa comercialização (ASSOCIAÇÃO 

COMUNITÁRIA QUILOMBOLA RURAL DE BAIXÃO VELHO, 2013c). 

O “Encontro de Comunidades Quilombolas do Território da Chapada Vez e Voz 

dos Quilombos” foi realizado na sede da Universidade Estadual da Bahia (Uneb), em 

Seabra, com a participação de diversos representantes e palestrantes, entre eles da 

própria Uneb, do Instituto Federal (Ifba) e das secretarias do estado da Bahia: CAR, 

Sempromi E CDA.  

A avaliação da técnica social,  Dusce, sobre o  encontro foi resumida nos 

seguintes termos:  
 
Considero de suma importância, os participantes tiveram a 
oportunidade de dialogar com diferentes municípios que apesar das 
diferenças e diversidades se assemelham com as dificuldades e 
desejos, o intercâmbio fortalece a luta do povo quilombola, além de 
construir no coletivo, diretrizes que possibilita acessar as políticas 
públicas, de fato, prevalece a voz e a vez dos quilombos.258 
(ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA QUILOMBOLA RURAL DE BAIXÃO 
VELHO, 2013c, p.5). 
 

Nas Figuras 137 e 138 , D. Irani, participante da associação quilombola, mesmo 

não sendo beneficiária do PNHR, fez questão de vestir a camisa do evento, o qual 

também participou. 

 
  

 
257 Destacamos essa atividade no âmbito do fortalecimento das mulheres da comunidade, tendo em 
vista que grande parte das beneficiárias são mães solteiras e, no contexto mais amplo, de uma 
sociedade patriarcal, muitas vezes o contexto rural reproduz determinados costumes de forma mais 
incisiva. Com participação de mulheres, destas e 15 beneficiárias. 
258 Destaque para o fortalecimento da rede de comunidades quilombolas da região e sua articulação 
com outros órgãos e entidades. 
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Figura 137 e 138: Dona Irani com a camisa do evento Vez e Voz dos Quilombolas. 

 
Fonte: Autora, 2018 

 

A equipe técnica avaliou nesse período que:  

 
[...] os beneficiários tem demonstrado vontade em realizar o sonho de 
ter a casa própria, e nos trabalhos desenvolvidos também, atentos ao 
acompanhamento das obras e nas demais ações. Acredita que é 
através do coletivo que se vence as desigualdades, resistência e 
conquista de objetivos comuns. (ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA 
QUILOMBOLA RURAL DE BAIXÃO VELHO, 2013h, p.2 ). 

 

Contudo, na avaliação realizada com a população sobre o trabalho 

desenvolvido:  

 
As comunidades tem o desejo de entrar nas casas já construídas, 
devido ao histórico de casas inacabadas no país, às vezes questionam 
se receberão a chave, mesmo assim, as falas vêm do desejo de 
realizar o sonho, algumas famílias já fazem planos para mobiliar a 
casa, oportunidade futura para discutir sobre o Programa Minha Casa 
Minha Vida. (ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA QUILOMBOLA RURAL 
DE BAIXÃO VELHO, 2013h, p.2). 

 

A relação estreita entre  as comunidades rurais, o território e todos os aspectos 

físicos que o envolvem como o clima e as estações do ano influenciaram diretamente 

na dinâmica da obra, conforme relatório que apresentava a justificativa do adiamento 

do Minicurso de Compostagem e a ação cidadania e o dia D (intercambio de 

experiência exitosa) para janeiro, devido ao período de chuvas, e por solicitação das 

famílias que precisavam dedicar esse tempo à lavoura. Justifica ainda a ausência da 

mão de obra: “04 (quatro) pedreiros precisaram faltar por necessitar cuidar de suas 

terras, problema já solucionado”. Em seguida259,foi apresentado um ofício solicitando 

 
259 Apresentam o ofício 15 dias depois do relatório de 70% das obras, ainda em dezembro.  
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extensão de prazo da execução da obra, devido à estiagem no início do ano que 

ocasionou o êxodo em função da necessidade de sobrevivência e geração de renda 

a partir de outras atividades, e o período de chuvas propicio ao plantio, o que 

ocasionou ausências na obra. 

No relatório do período de janeiro a abril de 2014, a avaliação final da equipe 

técnica sobre a execução do trabalho desenvolvido na comunidade quilombola 

observou os principais obstáculos: como a necessidade de redirecionamento de 

algumas atividades, devido ao período de janeiro ser festivo nas comunidades 

quilombolas, com a comemoração de Santo Reis e São Sebastião, dessa forma, o 

repasse de recursos aconteceu apenas em fevereiro, além da ausência da Técnica 

Social da GIDUR/FS. 

As atividades sociais desenvolvidas no período foram: visita a canteiro de obras 

e visita domiciliar; reunião de organização comunitária; minicurso de boas práticas de 

compostagem, ação cidadania com realização de plantio de árvores; associativismo e 

cooperativismo e experiência exitosa; oficina de beneficiamento de frutas; educação 

patrimonial – ação preventiva. 

Nessas atividades, se destacam os eixos importantes do PTS: no eixo da 

organização comunitária os beneficiários são informados sobre seus direitos e 

deveres como beneficiários, com o intuito de que não basta a construção da casa, 

mas a sensibilização da ação dos envolvidos. As atividades orientam sobre a 

importância de acompanhar não apenas a própria obra, mas o andamento geral, 

esclarecem ainda sobre as parcelas de pagamento que se iniciaram em fevereiro de 

2014, a contrapartida de 4% dos beneficiários e informam sobre a visita do engenheiro 

civil na vistoria. Dusce relatou, na avaliação verbal da comunidade, que há uma 

preocupação muito grande dos beneficiários em assumir o compromisso do 

pagamento da parcela e a discussão sobre o encerramento do projeto para posterior 

avaliação em assembléia. 

O aspecto da educação patrimonial buscou orientar a comunidade 

beneficiária quanto à conservação, manutenção e utilização do imóvel, com o objetivo 

de assegurar as melhorias habitacionais. Foram discutidos temas como manutenção 

e limpeza de acabamentos; manutenção periódica da fossa e sumidouro, caixa de 

gordura, caixa de passagem e ralos; manutenção e acesso periódico ao reservatório 

de água; indicação das paredes que podem ou não sofrer reforma, iluminação e 

tomadas. 
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No eixo de mobilização foram apresentadas dificuldades para a realização do 

reflorestamento do Rio Ribeirão, pois o viveiro municipal não viabilizou a entrega de 

250 mudas a tempo, sendo substituída por 55 árvores doadas pela comunidade e 

parceiros, a ser plantadas na área de cada casa, como símbolo do compromisso de 

realizar o reflorestamento da mata ciliar. 

No aspecto do fortalecimento institucional, a experiência de associativismo, 

cooperativismo e experiência exitosa260, buscou contribuir com a elevação do nível de 

organização da comunidade beneficiada. As experiências vivenciadas pelos 

representantes das associações comunitárias locais e circunvizinhas sobre a luta e 

resistência, mobilização e organização contribuem para a reflexão sobre o 

comunitarismo e o poder local, instrumentalizando-os sobre princípios básicos de 

associativismo e cooperativismo, ao reafirmar os avanços da comunidade, que antes 

se reunia na sede da igreja evangélica, e atualmente as reuniões acontecem na sede 

da associação que se encontra em fase de ampliação da cozinha comunitária.  

No eixo de geração de trabalho e renda, o minicurso de boas práticas e 

compostagem capacitou a comunidade a reaproveitar os resíduos orgânicos 

produzidos, transformando o lixo em adubo, com apresentação das técnicas básicas 

e a realização da atividade prática, na sede da Associação. Assim, demonstrou-se as 

vantagens da técnica de compostagem na qualidade de vida, a partir de discussões 

com o coletivo sobre as práticas utilizadas na agricultura que visam favorecer o plantio. 

Nesse minicurso, foi realizado também o plantio das árvores como símbolo do Projeto 

Social Moradia Quilombola Direito de Todos, a Figura 139 apresenta uma dessas 

árvores.  

 
260 A experiência exitosa referenciada no trabalho do PTS é a Casa de Apicultura em Palmeiras. Foi a 
proposta a visita ao local e a doação de dois kits com colmeias, fumacê e outros equipamentos como 
incentivo a comunidade. 
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Figura 139: Casa CS15 D. Maria.  Árvore plantada como símbolo do projeto. 
 
 

 
Fonte: Autora, 2019. 

 

Nesse mesmo eixo, foi desenvolvida a oficina de beneficiamento de frutas 

nativas com o objetivo de melhorar a qualidade e higienização dos produtos e seus 

derivados; orientada para a capacitação de mulheres para a geração de trabalho e 

renda, visando melhorias econômicas e sociais. Dentro das atividades, nesse sentido, 

se buscou a valorização da mulher quilombola no bem estar da comunidade, seus 

saberes e fazeres; reflexão sobre as potencialidades das frutas nativas existentes no 

quilombo para a produção de polpa, com o objetivo de  aprimorar a qualidade dos 

produtos vendidos à Conab já há dois anos; além disso, era prevista a entrega de 

brindes como parte do trabalho social, como liquidificador industrial e demais 

utensílios domésticos (bacias, peneiras, baldes com tampa, colheres, facas, aventais 

etc.), com vistas a  contribuir para a efetivação da boa prática. 

A avaliação das mulheres foi, desse modo, muito positiva, “[...] ficaram felizes 

acreditando que a iniciativa de melhoramento e com os produtos recebidos só vai 

enriquecer a atividade” (ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA QUILOMBOLA RURAL DE 

BAIXÃO VELHO, 2014d, p. 5). Muitas mulheres e homens da comunidade trabalham 

para que o escoamento da produção ocorra para além da Conab, e a Associação local 

adquiriu a DAP jurídica para participar de chamadas públicas de merenda escolar, 

pois a comunidade tem potencial de outras frutas, hortaliças e mandioca.  

No mês de abril de 2014, o ofício encaminhado apresentava 100% da obra 

concluída, e os relatórios de referência ao período de janeiro a abril, nos quais além 

de constar a PLS simplificada, o mapa de evolução da obra, o relatório fotográfico e o 

projeto técnico social, constava a declaração de volume e uso de madeira nativa (uma 
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obrigatoriedade do programa), além da cópia do oficio à Coelba, solicitando o 

fornecimento de energia. Dessa forma, solicitam a visita da equipe técnica para 

vistoria e autorização da liberação final do recurso, cumprindo todos os requerimentos 

do programa (ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA QUILOMBOLA RURAL DE BAIXÃO 

VELHO,2014b). 

No dia 3 de junho de 2014, foi solicitada para a GIDUR/FS a vistoria para a 

liberação final dos recursos do contrato nᵒ0403453-00, e respondido no dia 16 de 

junho para a Agência de Seabra autorizando o desbloqueio da parcela final de 05%. 

Dusce, Rozania e Lauro nos relataram que a cerimônia de entrega das chaves 

foi “muito linda”, um momento emocionante e marcante para a comunidade. Lauro foi 

o mestre de cerimônias do evento, realizado no terreiro ao lado da casa de farinha, 

onde se localiza o palco, preparado e arrumado com muito carinho por toda a 

Comunidade de Cachoeira da Várzea e Mocambo da Cachoeira. Rozania comentou:  

 
teve cadeiras, salgadinhos, teve tudo... eu acho que só não teve um tapete 
vermelho porque eu não inventei na época...” e relatou com muita satisfação a 
entrega do documento da casa e das chaves para cada morador “junto ao 
documento e a chave, tinha uma rosa.  
 

Participaram ainda da cerimônia diversos convidados das outras comunidades 

vizinhas, sendo destacada ainda a presença de Seu Júlio Cupertino e de Tereza 

Espírito Santo, da Sedur. 

 

4.2.4  Mapa e localização das casas 
 

O Mapa 8 apresenta todas as casas identificadas no território, sendo as do 

PNHR georreferenciadas e as demais casas da comunidade mapeadas pela imagem 

de satélite, com referência nos registros fotográficos e de campo. 

O Mapa 09, em seguida, identifica as 35 unidades habitacionais construídas pelo 

PNHR, de forma dispersa no território, e a Tabela 11 relaciona os beneficiários com 

as UH indicadas no mapa pelo código CSXX, assim como identifica por cores as áreas 

da territorialidade (MC/CD/CF/TQ), utilizadas como referência pela comunidade para 

identificar o local a que se referem, conforme anteriormente  apresentadas no Mapa 5 

na seção  3, “O reconhecimento do território quilombola”. 
  







NOME BENEFICIÁRIOS
COD. 

MAPA
ÁREA DO 

TERRITÓRIO 
DATA E TIPO 
ENTREVISTA

MORADOR ENTREVISTADO
REFORMA
MODIFICA

ÇÃO
TIPO DE REFORMA/ MODIFICAÇÃO

1 Jaqueline Machado da Silva CS01 MC 27/03/2019 D. Jaqueline s

Ampliação da cozinha aproveitando o 
posicionamento do fogão, manteve a 
chaminé e o alinhamento do telhado 

existente. 

2 André Silva dos Santos CS02 MC 27/03/2019
A esposa do beneficiário, D. 

Solange.
s

Mudança no posicionamento do fogão a 
lenha e construção de mureta para 

contenção da drenagem superfical do 
terreno no fundo da casa.

3 Nilza Santos Viana CS03 MC 27/03/2019 D. Nilza s
Construção de nova cozinha com área 

suficiente para receber a familia.

4
Vera Lucia Maria da Conceição 

dos Anjos
CS04 MC 27/03/2019 D. Vera e seu filho . s

Reforma da varanda e área de serviço, 
com integração à uma construção pré 

existente no fundo da casa. Muramento 
no entorno do terreno.

5
Maximina Ferreira dos Santos 

Souza
CS05 MC 27/03/2019 D. Maximina. s

Reforma da área de seriço e construção 
de novo fogão a lenha maior que o 

original do projeto.

6 Dolores dos Santos Viana CS06 MC 05/12/2018
D. Dolores e seus filhos Ricardo e 

Leidiane.
s

Ampliação lateral da caasa com novo 
quarto, cozinha, e fogão a lenha. 

Colocação de tanque duplo na área de 
serviço.

7 Eliane Viana dos Santos CS07 MC - Beneficiário não entrevistado. n -

8 Leandro Barbosa de Souza CS08 MC 05/12/2018
A esposa do beneficiário, D. 

Leidiane.
s

Nova construção em adobe e palha para 
abrigar o fogão a lenha.

9 Valci Bispo de Souza CS09 MC
26/03/2019 

conversa 
informal

A filha nos recebeu para ver a 
casa, mas não respondeu a 

entrevista.
s

Construção de garagem para moto e 
depósito.

10 Daniela Ferreira Santos CS10 MC - Beneficiário não entrevistado. n -

11 Vanderleia de Souza Silva CS11 MC
26/03/2019 

conversa 
informal

O pai nos recebeu e mostrou a 
casa, mas não respondeu a 

entrevista. A moradora estava 
fora a trabalho.

s
Ampliação lateral da cozinha existente, 
acresecentando despensa e o fogão a 

lenha na parte interna.

12 Felisberto Aureliano de Souza CS12 MC
26/03/2019 

conversa 
informal

Beneficiário falecido e a casa 
fechada. Conversa informal com 

a viúva, que reside em outra 
casa.

s
Construção de mureta para contenção 
da drenagem superfical do terreno na 

frente da casa.

13 Ana Rosa Conceicao CS13 MC - Beneficiário não entrevistado. n -

14 Irene Rosa de Souza CS14 MC
26/03/2019 

conversa 
informal

Conversa breve com  a D. Irene 
que não pode responder a 

entrevista por estar ocupada 
com as tarefas da casa.

n -

15 Maria Neves de Souza CS15 MC -

Beneficiária falecida. Não foi 
possível encontrar o filho, novo 
morador em casa no horário da 

visita.

n -

16 Elinalva Conceicao de Lima CS16 MC - Beneficiário não entrevistado. n -

17 Cleci Reis de Souza CS17 MC/CR 27/03/2019
D. Cleci, o esposo Luciano e o pai 

Sr. Joaquim.
n -

Tabela 11:  Listagem de Beneficiários e dados sobre as casas e as reformas coletados no trabalho de campo.



18 Luciene dos Anjos Santos CS18 MC/CR
27/03/2019 

conversa 
informal

Beneficiário não entrevistado n -

19
Antonieta Cecilia dos Santos 

Oliveira
CS19 CF/Tanque 25/03/2019

D. Antonieta e o marido Leonel, 
as filhas adolescentes e as 

crianças (06 filhos).
n

20 Arlete dos Anjos Viana CS20 CF/TQ 25/03/2019

O Ivan, o  cunhado da 
beneficiária respondeu a 

entrevista em nome do pai, S. 
Manoel, atual morador da casa 

(sogro da beneficiária).

s
Ampliação lateral da casa com nova 

cozinha e despensa.

21 Raimundo Rodrigues de Oliveira CS21 CF/TQ 26/03/2019
O Claudinei e a esposa Josane, 
atuais moradores da casa (filho 

do beneficiário).
n -

22 Graciene Jesus de Oliveira CS22 CF/TQ 25/03/2019
Edilene atualm moradora da casa 

(irmã da beneficiário).
s

Ampliação lateral da casa, com anexo 
para Casa de Oração (igreja evangélica).

23 Lídio Messias de Souza CS23 CF/TQ - Beneficiário não entrevistado. n -

24 Marleide dos Anjos Souza CS24 CF/TQ 25/03/2019 D. Marleide. s
Construção de nova cozinha e despensa 

no fundo da casa.

25 Sirleide dos Anjos Souza CS25 CF/TQ 25/03/2019 D. Sirleide. s
Construção de nova cozinha e despensa 

ao lado da casa.

26 Creunilda Santos Souza CS26 CF/TQ 25/03/2019
D. Creunilda e sua mãe D. 

Antonia.
s

Fechamento da área de serviço e 
ampliação do fogão a lenha existente.

27 Fidelcino Miguel dos Santos CS27 CF 25/03/2019 S. Fidelciono. s
Ampliação da cozinha e área de serviço 

em andamento.

28 Patricia Messias de Souza CS28 CF - Beneficiário não entrevistado. n -

29 Marienilce de Oliveira Santos CS29 CF 25/03/2019 D. Marienilce e a filha. n -

30 Laurenice Souza Brandão CS30 CF - Beneficiário não entrevistado. n -

31 Antônio Batista de Souza CS31 CF - Beneficiário não entrevistado. n -

32 Leandra de Souza Santos CS32 CD - Beneficiário não entrevistado. n -

33 Girlande Maria Mendes CS33 CD 26/07/2019
Denise atual moradora da casa 

(filha da beneficiária).
s

Nova pintura na Fachada e acréscimo de 
mais um tanque de lavar roupas. 

34 Edinaldo Felix Brandão CS34 CD - Beneficiário não entrevistado. s

Ampliação lateral da casa e construção 
de mureta na varanda frontal. (Não foi 

possivel identificar a ampliação 
internamente).

35 Sueli Rosa de Jesus CS35 CD 26/07/2019 Sr. José, esposo da beneficiária. s
Construção de paredes e muretas na 

área de serviço para proteção do vento e 
da drenagem superfial do terreno.

Obs. As entrevistas realizadas correspondem a resposta dos beneficiários às perguntas do questionário. A indicação de conversa informal 
significa que houve uma conversa com o beneficiário, ou membro da família, entretanto não foi possivel realizar as perguntas do questionário.

O código (CS e número da casa) indicam no mapa e a localização da casa do PNHR. 

Áreas do Território: MC - Mocambo; MC/CR - Região do Corredor em Mocambo; CF - Cachoeira de Fora; TQ/CF - Região do Tanque em 
Cachoeira de Fora; CD - Cachoeira de Dentro. As cores na numeração correspondem a delimitação dessas áreas no Mapa 6.

Base de dados: Documentação ACQRBV e Entrevistas. Fonte: Elaborado pela autora, 2018/2019
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Das 35 UH construídas na comunidade, 18 se localizam na região de 

Mocambo, 13 na região de Cachoeira de Fora e 4 na Cachoeira de Dentro. A 

numeração apresenta a ordem pela qual as obras foram realizadas e organizadas a 

partir da área com acesso mais próximo a sede de Seabra, que é Mocambo, e sendo 

concluídas na área com acesso mais difícil, que é a área de Cachoeira de Dentro.  

Durante o trabalho de campo foi realizado o registro de pontos em GPS e 

fotografias de todas as 35 casas construídas, além de  realizadas 24 entrevistas261. 

Das 11 casas restantes, não foi possível realizar as entrevistas por motivos diversos; 

pela ausência do morador em horário de trabalho, ou em função da disponibilidade de 

tempo para realizar a entrevista. Foram identificadas 3 casas fechadas sem morador, 

por motivo de trabalho em outra cidade, como São Paulo, e falecimento do antigo 

proprietário262.  

Na sistematização dos dados observou-se que 19 das 35 casas sofreram 

reformas e modificações263e 16 não apresentaram alterações aparentes264. Dessa 

forma consideramos o resumo abaixo: 

 

• 35 casas construídas; 

• 19 casas sofreram reformas e modificações; 

• 16 casas sem alterações aparentes; 

• 5 relatos de intenção de reforma e ou uso complementar da casa de 

familiares. 

 

Os dados acima, apresentados nesse primeiro momento como valores globais, 

indicam uma média de 54% de intervenções realizadas nas casas construídas e 14% 

de intenções de realizar futuras intervenções, com relatos de uso complementar da 

casa de familiares próximos, especialmente a cozinha. Esse percentual de intenção 

de reforma e/ou uso complementar poderia ser ampliado em função de 31% dos 

 
261 19 moradores responderam às perguntas do questionário, e 05 realizaram apenas conversas 
informais sobre as reformas da casa, não respondendo as perguntas do questionário. 

262 As casas fechadas são a CS12, CS 30 e a CS 31, identificadas externamente. 
263 Do total de 19 casas reformadas, apenas 01 foi identificada apenas externamente, as demais 
foram visitadas com o morador. 
264 Do total de 16 casas, 06 foi possível constatar não haver modificações e reformas, as demais 10 
casas foram visitas apenas externamente não sendo identificadas alterações aparentes em seu 
volume construído, contudo não sendo possível afirmar a existência de modificações e reformas 
internas. 
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moradores que não foram encontrados para realizar a entrevista, conforme citado 

acima.  

A pesquisa busca identificar aspectos da etnicidade que se refletem na 

habitação a partir das entrevistas, registros e observações em campo, categorizando 

as reformas conforme o tipo de intervenção realizada, com o objetivo de analisar o 

projeto executado e sua qualidade com relação ao atendimento das necessidades 

cotidianas das famílias. 

 

4.3    APRESENTAÇÃO DOS DADOS E AVALIAÇÃO DAS CASAS DO PNHR 

 

O projeto arquitetônico executado na Comunidade de Mocambo e Cachoeira é 

proveniente do processo anteriormente apresentado, cuja tipologia é apresentada nas 

Figuras 140 e 141, planta baixa e fachadas, respectivamente, referentes ao projeto 

tipo 01 do caderno de tipologias da Caixa Econômica. O engenheiro Chico realizou 

uma pequena adaptação no projeto, inserindo o fogão a lenha na área de serviço, 

buscando incluir esse item no projeto da comunidade265, conforme apresentado na 

Figura 142, o projeto arquitetônico aprovado e executado. 

Figura 140: Planta Baixa do Projeto Tipo 01. 
Figura 141: Fachadas do Projeto Tipo 01. 

 
Fonte: CEF, 2012. 

 
265 Conforme relatado anteriormente, o projeto arquitetônico provêm do processo organizativo anterior 
ao PNHR, onde já haviam definições projetuais e de regime construtivo adotados em função do curto 
tempo para envio das documentações para a Caixa. O engenheiro Chico, que participou desse 
processo como técnico da região contratado pela Prodesur, informa que origem da ideia de inserir o 
fogão a lenha partiu do mesmo processo, segundo ele, devido a capacitação e integração entre a 
equipe técnica e as comunidades, promovida pela da chamada pública da Sedur. 
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Os moradores da comunidade informaram que o projeto foi apresentado “no 

projetor”, mas relataram não saber ao certo como seria, até a construção da primeira 

casa. Informação confirmada, por sua vez,  pelo engenheiro Chico, que revela que a 

planta técnica foi apresentada no início da obra, mas,diante da existência de poucas 

pessoas com experiência em obras na comunidade, a maioria delas  não tinha 

familiaridade com plantas técnicas de projeto arquitetônico. Aspecto este que 

acarretou também a necessidade de contratação de mão de obra experiente, ficando 

aos moradores o auxílio em serviços que não exigiam experiência técnica266. 

O projeto apresenta 2 quartos com aproximadamente 8m² cada, com layout 

para cama de casal e armário ou duas camas de solteiro e armário; uma sala com 

12,60m² com sofá, móvel para televisão e mesa de jantar; cozinha com 

aproximadamente 5m² organizada de forma linear com fogão a gás, pia e geladeira. 

A área de serviço apresenta área de 6,60m² com um tanque de lavar roupas, 

instalação para uma máquina de lavar e um pequeno fogão a lenha. A varanda frontal 

apresenta 7,20m². A planta baixa do projeto na Figura 142 apresenta área construída 

de aproximadamente 45m².267 
 

 

  

 
266 A proposta do empreendimento não abarca a capacitação da mão de obra 
267 As especificações técnicas mínimas do programa definem o mobiliário que deve ser contemplado, 

contudo, não define a área total. 
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Figura 142:  Projeto Arquitetônico aprovado e executado. 

 

 
 

Fonte: adaptada pela autora da CEF (2012). 
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As Figuras 143 a 145 apresentam as fotos das fachadas das casas construídas. 

Leonel268 da CS19 relata que as primeiras casas possuem o reservatório, diferente 

das demais, fato identificado posteriormente. As primeiras 14 casas, da CS01 a CS14 

apresentam o reservatório de água acima da cobertura cerâmica (Figura 146) e todas 

as demais 21 casas apresentam uma torre separada para o reservatório (Figura 148). 

O engenheiro Chico explica que realizou a adaptação durante a obra, após 

verificar a necessidade de melhorias no projeto, aprovando a modificação junto à CEF. 

Nas entrevistas, percebe-se que os moradores de algumas casas que possuem o 

reservatório acima da cobertura relataram problemas de infiltração nas paredes da 

sala, que se elevam acima da cobertura para estruturar o reservatório, além disso, há 

relatos sobre as dificuldades na manutenção e limpeza do mesmo, considerado por 

muitos arriscado. Internamente, as casas se diferenciam pelas paredes estruturais 

que apoiam a cobertura e o reservatório, de acordo com  

Figura 147, onde as paredes se elevam para estruturar o reservatório, e a  

Figura 149 na qual a parede se eleva apenas no trecho de apoio a viga cumeeira. 

  
Figura 143: Casa CS30 Laurenice. Vista da Fachada Principal. 
Figura 144: Casa CS30 Laurenice. Vista da Fachada Fundo. 

Figura 145: Casa CS17. Casa Cleci. Fachada do Fundo. 

 
Fonte: Autora, 2019 

  

 
268 Leonel Jesus de Oliveira é agricultor e reiseiro, concedeu a entrevista no dia 25 de março 
de 2018, junto com sua esposa Antonieta e seus 06 filhos.269 O único que informou divergência 
do local foi a CS27 de S. Fidelcino que relatou a mudança de localização, dentro do mesmo terreno, 
em função da dificuldade em terraplanar o local escolhido. 
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Figura 146: Casa CS03 D. Nilza. Casa com 
reservatório sobre a cobertura cerâmica 

Figura 147: Vista interna da Casa CS03 e 
paredes com altura para estruturar o 

reservatório elevado. 

Figura 148: Casa CS28 Patrícia. Casa com 
torre para reservatório 

Figura 149: Vista interna da Casa CS21 
Claudinei e Joseane. Parede da sala com 

altura de 2,50m, com pontaletes para 
sustentar a terça cumeeira. 

 

 
 

 

 

Fonte: Autora, 2019 
 

Os dados de campo relativos à arquitetura da casa foram organizados a partir 

da semelhança nos relatos e informações concedidas pelos moradores, e detalhados 

quando apresentaram elementos relevantes para a compreensão do uso e das 

modificações feitas na casa construída pelo PNHR.  

A pesquisa não se baseou em uma metodologia de análise qualitativa pré-

definida, portanto apresenta a sistematização dos dados a partir das respostas 

objetivas e subjetivas dos moradores. Dessa forma, os principais elementos 

identificados relativos à arquitetura serão apresentados nas subseções a seguir, de 

acordo com a sequência abaixo: 

 

a. Implantação da casa no terreno;  

b. Conforto Ambiental;  

c. Cômodos preferidos; Acabamentos e Elementos internos;  

d. Fogão a Lenha e Cozinha;  

e. Área Externa e de serviço;  

f. Outras observações. 
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4.3.1   Implantação das casas no terreno 
 

Os beneficiários entrevistados informaram que a própria família foi  responsável 

pela escolha do local onde a casa foi construída269. A maioria das novas casas do 

PNHR foi construída próxima a antiga, no caso de substituição de habitações 

precárias, ou construídas no terreno da família, quando nas situações de 

adensamento excessivo e outros casos. 

A escolha da localização da maioria das casas tem influência dos laços de 

relação familiar, onde a construção da habitação responde a aspectos específicos do 

cotidiano dessas famílias, que, em geral, são numerosas e têm por costume cozinhar 

juntas, cuidar dos filhos e netos da família e vizinhos, abrigar e receber parentes.  

A Figura 93 apresentada no início dessa seção, com as casas da família de D. 

Dolores, representa um exemplo da força das relações familiares na localização das 

casas e da preservação da ancestralidade nessa comunidade. O mesmo terreno e 

apresentado na Figura 150, onde a imagem de satélite mostra  a disposição das casas 

antigas e das novas casas do PNHR270, já apresentadas anteriormente. 

A Figura 151 apresenta a localização das casas CS21 de S. Raimundo e a 

CS22 de Graciene, indicados no Mapa 04, construídas no terreno da família. Pode-se 

perceber que as casas estão afastadas de forma a garantir a privacidade dos 

moradores, entretanto, próximas o suficiente para garantir o convívio da família mais 

ampla. 

  

 
269 O único que informou divergência do local foi a CS27 de S. Fidelcino que relatou a mudança de 
localização, dentro do mesmo terreno, em função da dificuldade em terraplanar o local escolhido. 
270As imagens de satélite apresentam uma indicação em amarelo das novas casas construídas pelo 
PNHR, e em branco as demais casas pré-existentes. 
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Figura 150: Imagem de satélite do 
terreno da família de Dona Dolores 

Figura 151: Imagem de satélite do 
terreno da família de S. Raimundo 

 

 
Fonte: Base de dados do Google adaptada pela Autora, 2019. 

 

As figuras apresentadas representam um traço da cultura comum dessa 

comunidade, na qual as novas casas são construídas no mesmo terreno e próximas 

da família, hábito distinto da zona urbana, que permite que o convívio cotidiano mais 

próximo propicie outras relações e atividades no entorno da casa, além   do 

fortalecimento dos laços familiares e de vizinhança. 

 Destaca-se, por conseguinte, o aspecto rural da vinculação da casa com o 

campo, onde a habitação rural não se limita apenas a casa, mas na gama de 

atividades e interações, como o trabalho e atividades sociais da família, que 

acontecem no exterior da unidade habitacional. 

As outras construções e usos desenvolvidos no entorno da casa, demonstram 

que muitas atividades domésticas acontecem “ao ar livre” em estruturas adaptadas ao 

ambiente natural, como embaixo de árvores, e especialmente no terreiro, espaço de 

convivência e permanência dos moradores e visitantes.  

As hortas e criações de pequenos animais são próximas à casa. As roças, por 

sua vez, são mais distantes e espalhadas no território, em locais geograficamente de 

difícil ocupação de casas, como morros e baixadas. Nessa comunidade, cada núcleo 

familiar, identificado por casa, cultiva a sua própria roça. 
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4.3.2   Conforto ambiental  
 

Ao questionar os quilombolas sobre os aspectos do conforto ambiental, “se faz 

calor ou frio”, e sobre a ventilação e iluminação natural os moradores mencionaram 

que a nova casa é “muito mais fresca” conforme D. Marieunice da CS29271, e Seu 

José da CS35 que explica: 

 

 “A de lá é de adobão e essa aqui é de bloco, que a de lá foi feita de todo 
jeito, e essa aqui é certinha, tem cerâmica... [...] A de lá é fresca que os 
oitão é mais aberto, aqui é mais fechado... mas aqui a cerâmica é mais 
fresca, e todas duas é boa”272.  
 
Leonel e Antonieta da CS19 comentam ainda que a nova casa é mais “fria” que 

a antiga, pois, antes, “era mais quentinha no inverno”. 

Ao observar mais atentamente o relato dos moradores ao comparar as casas, 

foi constatado que as casas de adobe visitadas possuem pé direito baixo, tendo o 

beiral da cobertura iniciado na altura próxima à da porta. Considerando que muitas 

vezes a altura da porta é menor que 2,10m, de acordo  ao padrão da construção civil, 

o resultado é em um telhado com pouca altura e inclinação, o que reduz a ventilação 

e circulação do ar dentro da casa.  

Nesse aspecto, as casas do PNHR possuem maior inclinação e altura da 

cobertura, com a cumeeira273 em 3,5m a 3,8m do piso, o que de fato proporciona um 

arejamento maior que a das casas antigas conforme Figuras152 e 153. 

As Figuras 154 a 156 apresentam a diferenciação relatada sobre as coberturas 

das casas “antigas” e “novas”. Sobre essa diferenciação Eliene da CS22 reforça: 

 
A diferença da casa antiga de adobe para essa é o chão, que não tem cerâmica, 
não tinha reboco por fora, não tinha banheiro.... porque a gente não tinha 
condições. Diferente dessa que está toda acabada, pronta, e você vê que essa 
o material do telhado e o acabamento é bem melhor.274 

 

  

 
271 Marienilce de Oliveira Santos Souza (conhecida como Nicinha) - beneficiária do PNHR de 
Mocambo e Cachoeira, entrevistada em 25 de março de 2019. 
272 Seu José refere-se a casa de lá como a casa antiga, e a daqui como a do PNHR, local onde foi 
entrevistado. A referência ao oitão são as aberturas e espaçamento das peças do telhado da casa. 
273Terça cumeeira é a peça principal de madeira que define o seu ponto mais alto do telhado. 
274Eliene de Jesus de Oliveira, 35 anos, moradora da CS22, cedida pela irmã Graciene Jesus de 

Oliveira. Eliene é estudante de Pedagogia e trabalha na escola Bom Jesus com Educação de Jovens 
e Adultos EJA, além de dirigir a igreja evangélica. 
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Figura 152: Casa CS33 Denise. Vista externa da casa e do telhado. 
Figura 153: Casa CS33 Denise. Vista interna do telhado. 

 

 
 

Figura 154: Fachada da Casa Antiga de S. Jose e D. Sueli. 
Figura 155: Vista interna da fachada da casa anoga de S. Jose e D.Sueli. 

Figura 156: Vista do madeiramento do telhado. 
 

 
Fonte: Autora, 2019 

 

Ao relatar sobre o conforto térmico, os moradores citaram a cerâmica como 

elemento que proporciona redução no calor dentro da casa, e o tijolo de adobe, como 

elemento que mantêm a casa mais quente no inverno. Essa característica da relação, 

quanto ao desempenho térmico275 dos materiais de construção, especialmente o tijolo 

de adobe das casas antigas e o cerâmico das novas casas. Ricardo da CS06276 

considera as casas antigas mais frescas, explicando que as paredes de adobe são 

mais grossas. O mesmo, relata que trabalha como pedreiro e aprendeu as técnicas 

antigas de adobe com o pai.  

Sobre as aberturas e esquadrias277, uma questão inusitada foi relatada por Seu 

Fidelcino da CS27 que achou as janelas grandes demais. Diante desse comentário foi 

verificado ao observar as casas antigas que estas, de fato, possuíam poucas janelas, 

sempre presentes nas salas, mas nem sempre nos quartos, o que interfere também 

na questão de ventilação, iluminação e do conforto térmico e ambiental. Em geral não 

 
275 Não será realizada uma avaliação comparativa quanto às características de desempenho dos 
materiais de construção, mas será observada a questão da técnica construtiva local ao analisar as 
diretrizes étnicas quanto a habitação proposta para comunidades tradicionais quilombolas. 
276 Ricardo é filho de D. Dolores, nascido na comunidade, atualmente reside em Seabra. 
277 Esquadrias são consideradas as portas e janelas da edificação. 
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existem portas internas nas casas antigas, sendo fechadas por cortinas ou apenas as 

aberturas do vão. As cozinhas, em geral, possuíam aberturas de janelas pequenas na 

figura 157 e 158, ou sem janelas, como algumas das novas cozinhas na figura 159. 

 
Figura 157: Vista externa da janela de uma 
cozinha da casa antiga de adobe da mãe de 
D. Creunilda CS26, Dona Antônia (na foto). 

Figura 158: Vista interna da janela de 
uma cozinha da casa antiga de adobe da 
mãe de D. Creunilda CS26. 
Figura 159: Casa CS03 D. Nilza. Vista 
interna da nova cozinha sem janelas. 

 

 

 

Fonte: Autora, 2018 

 

4.3.3   Satisfação com a casa, cômodo preferido e acabamentos  
 

Conforme exposto anteriormente, os moradores entrevistados consideram-se 

satisfeitos com a nova casa. Primeiramente, pela aquisição da casa própria, e, em 

segundo lugar, por considerarem os materiais de construção industrializados, como 

referências de bom acabamento e qualidade. Além disso, consideram que não teriam 

condições financeiras em adquirir esses materiais construtivos, como nos afirma o 

trecho da entrevista de Mairieunice da CS29:  
 
Eu agora estou morando num palácio, porque tipo assim, a de antes não era 
mais bonita como essa aqui, não tinha banheiro, não tinha cerâmica, e não tinha 
um espaço bom pra mim que nem essa aqui tem. 
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Ao serem questionados sobre o que mais gostam na casa nova, seu lugar 

(cômodo) preferido e o que mudou em sua vida, os moradores relataram diversas 

situações e contextos. Além da satisfação em ter e viver em uma casa própria, entre 

eles a sensação de segurança com relação aos acabamentos estanques da nova 

casa, a qualidade de vida em ter autonomia na nova habitação e a possiblidade de ter 

um banheiro dentro da casa, se destacam. 

De acordo com a lista de beneficiários apresentada, a maioria das casas tem 

como responsáveis mulheres, sendo 26 dos 35, e apenas 9 homens do total278. 

O aspecto do gênero é citado devido aos relatos recorrentes tanto em função 

da sensação de segurança e tranquilidade, quanto em relação a aquisição da casa 

própria. Como informado por D. Nilza da CS03, que junto à satisfação relata a 

sensação de paz e sossego, por sair e voltar com tranquilidade, sem a intervenção de 

outros moradores na casa: 

 
Você pegar a chave da sua casa, sair e trancar. Voltar e tornar a pegar a chave, 
abriru e entrou p sua casa, fez um café uma comidinha e vai comer ali 
sossegado, depois vai ver televisão, pegou no sono, desligou, deitou e dormiu 
sossegado. No outro dia ta em pe de novo, não amanhece com sono... (sossego 
também) graças a deus eu estou dentro de minha casa sossegada. 
  

 

A sensação de segurança também é relatada por D. Marleide CS24279, que 

vivia em uma casa de enchimento280– referindo-se a uma casa estanque com vedação 

em tijolos e cobertura cerâmica–, relatando ainda ter muita satisfação em não precisar 

“amarrar as varas” enquanto chove, e sobre a tranquilidade em sair para trabalhar e 

deixar os filhos seguros: 

 
Quando chega, acordar de manhã cedo e os meus filhos sequinhos, bem 
encapotadinhos, sem molhar, tudo quentinho.  
E eu sair, vou trabalhar, deixar meus filhos tranquilos. 
Na outra casa ficava pensando meu deus, meus filhos todos debaixo da água. 
  
 

 
278  Nas entrevistas, do total de 22 fomos recebidos por 15 mulheres, quatro casais e três homens. 
279 Marleide dos Anjos Souza beneficiárias do PNHR de Mocambo e Cachoeira, entrevistadas em 25 
de março de 2019. 
280 As casas CS25 e CS26 eram as últimas casas em enchimento do território, técnica tradicional no 
território. Entretanto, essa técnica não garantia a vedação adequada para os dias de chuva, diferente 
dos tijolos de adobe, o que, para as moradoras e a liderança comunitária, representa qualidade de vida 
na comunidade não ter moradores sob esta condição considerada precária de habitação. Segundo 
Rozania: “graças a Deus não tem mais ninguém morando em casas assim na comunidade”. 
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Muitas das moradoras informaram que o cômodo preferido é o quarto ou a sala, 

como espaços de descanso e permanência prolongada. Como Denise, da CS33281, 

que trabalha fora durante a semana, e relata: “O que mais gosto de fazer (no fim de 

semana), é limpar a casa e dormir. Eu adoro meu quarto”. 

A varanda, chamada de “área” nessa região, também foi citada como local 

preferido de permanência e lazer. Ainda que, tenha sido  questionado o motivo pelo 

qual a cobertura possui um recorte, no trecho da rampa de acessibilidade, que deveria 

ser reta, “completa”, de acordo com Leidiane da CS08, que pretende “completar o 

telhado da varanda”, e Cleci da CS17282 ,que quer fazer uma varanda maior.  

O banheiro foi citado como um dos elementos preferidos pelos moradores, 

especialmente entre aqueles  que moravam em casas de enchimento. Como nos 

conta Sirleide da casa CS24283: “O que eu mais gosto da casa? Pra mim, o melhor de 

tudo é o banheiro. Eu tenho medo de sair no tempo, eu morro de medo de sapo. [...]” 

. Na ocasião, foi entrevistada junto com a irmã Marleide, da CS25, que, por sua vez,  

concorda com o banheiro ser o  lugar preferido da casa. 

D. Creunilda, da CS26284, comenta sobre a importância da construção das 

casas do PNHR. Para ela, “a casa é tudo” e “foi uma conquista muito grande. Meu 

sonho era ter uma casa de piso de cerâmico e eu consegui. [...] Foi uma conquista 

muito grande. [...] Eu também tinha o sonho de ter um banheiro dentro de casa.” 

Muitos que viveram nas casas antigas de adobe ou de outro material, mas que 

também não possuíam banheiro, são gratos às lideranças da associação comunitária 

pela possibilidade de adquirir a casa e de tomar banho quente, como relata D. Dolores 

da CS06:   

 
Agora hoje vc chega em qqer canto, o pessoal te oferece um café, uma janta, 
te oferece uma comida... e antigamente ninguém tinha.  
Tem um banheiro que se quiser tomar um banho quente 
[...] 
É fia, pois é, eu agradeço muito a esse povo que fez essa campanha dessas 
casinhas pra nós. Eu não sei se muitos agradece, mas eu agradeci muito a 
Deus, a compadre Raimundo, a Rozania, a Dusce. 

 
281Denise Mendes dos Anjos, filha da beneficiária Girlande, moradora da casa do PNHR de Mocambo 
e Cachoeira, entrevistada eem 26 de março de 2019. 
282Cleci Reis de Souza é beneficiária do PNHR de Mocambo e Cachoeira, entrevistada em 27 de março 
de 2019. 
283Sirleide dos Anjos Souza é beneficiária do PNHR de Mocambo e Cachoeira, entrevistadas em 25 de 
março de 2019. 
284Creunilda Santos Souza beneficiária do PNHR de Mocambo e Cachoeira, entrevistada eem 25 de 
março de 2019. 
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[...] Dou muito agradecimento a Deus que me deu uma casinha para morar, 
porque eu não podia possuir. 

 

Conforme apresentado anteriormente, muitas casas “antigas” da comunidade 

não possuíam sanitário, por ser um costume rural de “usar o mato”, característica 

comum das habitações rurais. As Figuras 160 e 161 apresentam o sanitário acessível 

construído nas casas do PNHR. E a Figura162, por sua vez,  apresenta o exemplo de 

um banheiro construído posteriormente, acrescentado à casa. 

 
Figura 160: Casa CS06 D. Dolores. Vista do sanitário com pia e vaso. 

Figura 161: Casa CS06 D. Dolores. Vista do box acessível. 
Figura 162: Casa com banheiro construído posteriormente. 

 
Fonte: Autora, 2018 

 

Sobre os revestimentos e acabamentos, já citados em algumas falas 

apresentadas, e um assunto recorrente das entrevistas, a “cerâmica” é tida como um 

elemento  de valor estético, e indicada por muitos como um objeto de desejo e 

satisfação na sua conquista, referindo-se sempre como um material de alto custo. Foi 

citada também a facilidade na manutenção e limpeza desse tipo de piso no dia a dia, 

em comparação ao piso de barro. Quanto ao acabamento em reboco e pintura interna 

e externo, muitos relatam que a nova casa “está bem acabadinha”. 

Os referenciais de valor dos materiais de construção no imaginário popular são 

historicamente reproduzidos, conforme citado presente em Rodrigues (2016), que  

apresenta os elementos da habitação rural, onde a “casa grande” rejeitava as técnicas 

vernaculares sendo estas relegadas a população com pouco poder aquisitivo, 

definindo uma hierarquia de valores coloniais para os materiais de construção, 

independentes da funcionalidade técnica. 
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De acordo com Mello (2007), a hierarquia de valor sobre determinados 

aspectos da cultura está ligada ao conceito de civilização, definindo civilizado e 

incivilizado a partir da valorização de determinadas culturas. No caso do Brasil, o 

processo de colonização definiu os valores ocidentais europeus como modelo de 

civilização, em que a cultura e as técnicas dos outros povos estariam nas fases de 

selvageria e barbárie. Esse aspecto permanece atualmente na cultura brasileira e é 

percebido na valorização de elementos industrializados, e consequentemente 

urbanos. 

Atualmente, os valores urbanos são propagados com maior abrangência pelos 

meios de comunicação, em especial a televisão e o celular com internet, que se 

transformaram em novos hábitos de lazer das comunidades, estimulando desejos de 

consumo com referenciais urbanos. A possibilidade de aquisição de eletrodomésticos 

e novos mobiliários, em especial nas comunidades próximas às sedes e dos centros 

urbanos, reforça a mudança de valores e práticas das comunidades rurais. 

Características estas igualmente presentes no Território de Mocambo e Cachoeira. 

As imagens das Figura 163 a 166 apresentam exemplos de salas e cozinhas 

com revestimento cerâmico, paredes coloridas e os mobiliários nas casas do PNHR. 

As Figura 163 a 168 apresentam exemplos de equipamentos e mobiliários urbanos 

identificados nas casas. 

 
Figura 163: Casa CS26 D. Creunilda. 
Vista da Sala com paredes pintadas e 

piso cerâmico. 
Figura 164: Casa CS26 D. Creunilda. 

Vista da Cozinha pintadas e piso 
cerâmico. 

Figura 165: Casa CS05 D. Maximina. 
Vista da Sala com paredes pintadas e 

piso cerâmico. 
Figura 166: Casa CS05 D. Maximina. 
Vista da Sala com paredes pintadas e 

piso cerâmico. 
 

 

163
 

164
 

165
 

166
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Figura 167: Casa CS17 D. Cleci. Vista 
da Sala com televisão e equipamento de 
som. 
Figura 168: Casa CS05 D. Maximina. 
Vista da Sala com televisão e 
equipamento de som. 

 
 

Fonte: Autora, 2019/2018 
 

As Figuras 169 a 170 apresentam casas antigas da comunidade com piso 

cimentado liso, com variações de cor e acabamento, devido a sua execução, além de 

um piso de barro, sem acabamento. As casas apresentam paredes de adobe 

rebocadas internamente com pintura colorida. 

As Figuras 172 e 173 apresentam uma casa apenas com a fachada principal 

rebocada e as laterais em adobe aparente, e a Figura 174 apresenta uma fachada em 

tijolos de adobe aparente, com esquadria em alumínio, misturando a técnica 

tradicional com materiais industrializados. 

 
Figura 169: Casa CS26 D. Creunilda. Vista da Sala com paredes pintadas e piso cerâmico. 

Figura 170: Casa CS26 D. Creunilda. Vista da Cozinha pintadas e piso cerâmico. 
Figura 171: Casa de D. Maria. Piso de Terra. 

 

 
Fonte: Autora, 2019/2018 

 
  

167
 

168
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Figura 172: Casa CS05 D. Maximina. Vista da Sala com paredes pintadas e piso cerâmico. 
Figura 173: Casa CS06 D.Maximina. Vista da Cozinha e piso cerâmico. 
Figura 174: Casa CS06 D.Maximina. Vista da Cozinha e piso cerâmico. 

 

 
Fonte: Autora, 2019/2018 

 

Os elementos construtivos tradicionais identificados no território apresentam 

qualidade estética e técnica no contexto ao qual estão inseridos, além de adequados 

ao ponto de vista da sustentabilidade e do viés ambiental e econômico, por não 

demandarem grande quantidade de material de construção oriundo de outros lugares 

e o seu consecutivo transporte, além de promover a reprodução de técnicas 

tradicionais, reforçando aspectos sociais da sustentabilidade285. 

A escolha e o uso dos materiais de construção partem de diversos fatores, 

econômico, estético, durabilidade, disponibilidade no mercado e no local da obra, 

entre muitos outros, sendo importante a necessidade de sua adequação ao uso e 

funcionalidade pretendido e pontuar as origens de determinados aspectos da cultura 

nacional, que tendem a depreciar o valor dos elementos tradicionais ao  valorizar 

elementos e características estrangeiras e importadas que influenciam nas escolhas. 
 

4.3.4    Fogão a Lenha e Cozinha 
 

Para apresentar os dados das alterações no projeto original do PNHR foram 

organizadas como modificações ou alterações simples, quando estas não alteraram o 

volume construído da casa, mas definiram novos usos e espaços a partir das 

necessidades dos moradores; e reformas quando o volume construído sofreu 

alterações, considerando também a construção de novos volumes para usos devidos 

da casa, como novas cozinhas e quartos. 

 
285 Como sustentabilidade se compreende o equilíbrio dos três pilares: ambiental, social e econômico. 
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A Quadro 02 apresenta os dados das 19 reformas e modificações, 

sistematizados de acordo com a semelhanças nas características das intervenções, 

conforme quantitativo das casas abaixo: 

 

a. Três casas apresentaram alterações simples com a construção de 

muretas na varanda, novo tanque e nova edificação para garagem (CS09, 

CS12 e CS33);  

b. Cinco casas apresentaram modificações específicas com relação ao 

ajuste e melhoria no uso do fogão a lenha (CS02, CS05, CS08, CS26 e 

CS35);   

c. Nove casas apresentaram ajustes e reformas maiores, com intervenção 

em fachada, novos quartos, cozinha ou área de serviço (CS01, CS03, 

CS04, CS06, CS11, CS20, CS24, CS25, CS27); 

d. Uma casa com ampliação para novo uso: Casa de Oração (CS22); 

e. Uma casa com ampliação sem identificação de uso (CS34). 
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Quadro 2 : Identificação dos tipos de reformas realizadas nas casas do PNHR. 
 

 
 

Fonte: elaborada pela autora com base de dados dos documentos da ACQRBV e das 
entrevistas. 

 
 

O aspecto identificado, e o qual nos deteremos, está relacionado a uma das 

características mais marcantes da etnicidade das comunidades quilombolas rurais, 

que é a relação dos moradores e visitantes com a cozinha e o fogão a lenha.  

Durante as entrevistas, mesmo mostrando-se satisfeitos com a casa, ao serem 

questionados sobre qual parte da casa mudariam ou poderia ser melhor, muitos 

mencionaram a cozinha, referida como “muito pequenininha”, segundo D. Dolores, da 

CS06. Com exceção de algumas famílias mais jovens que possuem uma dinâmica de 

trabalho em Seabra ou que costumam realizar as refeições (comer e cozinhar) na casa 

de familiares (mãe, avó ou de parentes próximos) que em geral moram no mesmo 

NOME BENEFICIÁRIOS
COD. 

MAPA

COZINHA 
(AMPLIAÇÃO/ 

NOVA) 

AJUSTE 
FOGÃO A 

LENHA 

AJUSTE 
ÁREA DE 
SERVIÇO

AMPLIAÇÃO 
QUARTO/ 
FACHADA

NOVA 
PINTURA

OUTROS

1 Jaqueline Machado da Silva CS01

2 André Silva dos Santos CS02

3 Nilza Santos Viana CS03

4
Vera Lucia Maria da Conceição 

dos Anjos
CS04

5
Maximina Ferreira dos Santos 

Souza
CS05

6 Dolores dos Santos Viana CS06

8 Leandro Barbosa de Souza CS08

9 Valci Bispo de Souza CS09

11 Vanderleia de Souza Silva CS11

12 Felisberto Aureliano de Souza CS12

20 Arlete dos Anjos Viana CS20

22 Graciene Jesus de Oliveira CS22

24 Marleide dos Anjos Souza CS24

25 Sirleide dos Anjos Souza CS25

26 Creunilda Santos Souza CS26

27 Fidelcino Miguel dos Santos CS27

33 Girlande Maria Mendes CS33

34 Edinaldo Felix Brandão CS34

35 Sueli Rosa de Jesus CS35
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terreno ou vizinhos, onde as cozinhas das casas antigas são mais amplas e com fogão 

a lenha286. 

Muitos moradores relataram utilizar o fogão a gás dentro da casa para fazer 

café e preparar alimentos rápidos e o de lenha para o cozimento do feijão, que é mais 

lento, entre diversos outros alimentos. Conforme nos conta Denise, da CS33, que 

utiliza o fogão a lenha da casa da avó para economizar, “uma comidinha no fogão a 

lenha é bom demais”. É comum para as famílias preparar o almoço não apenas para 

os moradores da casa, mas familiares próximos e visitantes, sendo recorrente 

encontrar o fogão a lenha cheio de panelas, onde cada um costuma se servir. 

A comunidade tem o costume de “caçar lenha”, como nos conta Eliene, da 

CS22, ao referir-se ao costume de buscar lenha com a família desde a infância, 

recurso natural abundante e disponível no território. Sobretudo, tendo em vista o 

elevado custo em utilizar botijões de gás, que precisam ser comprados e 

transportados da sede do município, que é afastada da zona rural. 

Quanto ao fogão a lenha fornecido nas casas do PNHR, D. Antonieta da 

CS19287 afirma que ele é “pequenininho, mas funciona, não é de brinquedo não”, 

confirmando o bom funcionamento do mesmo e da chaminé existente.  

As críticas e observações foram direcionadas ao seu posicionamento na área 

de serviço, próximo ao beiral do telhado, sem proteção. Esta posição expõe o fogão 

ao vento o que queima a lenha mais rápido e impede o cozimento, como afirma Denise 

da CS33: “Quero consertar a chaminé e fazer uma parede para ver se o vento deixa 

cozinhar em paz”. D. Solange da CS02 também cita que o vento jogava a fumaça na 

casa, deixando as paredes escuras.  

As Figuras 175 a 184 apresentam alguns exemplos das modificações 

realizadas pelos moradores, a fim de adequar a edificação ou adaptar o fogão a lenha 

de forma apropriada às suas necessidades.   

Nas Figuras 175 e 176 Sueli e Seu José construíram paredes como barreira 

para proteger o fogão e a área de serviço do vento e das águas das chuvas que 

 
286É importante mencionar que, durante a pesquisa e permanência na comunidade, em todas as casas 
antigas, fomos recebidos na cozinha e convidados a tomar um café e, eventualmente, para almoçar a 
depender do horário. Era comum ver o fogão a lenha cheio de panelas em cima, pronto para alimentar 
a quem chegasse e também disponível para que se servissem. Nas casas do PNHR só havia lugar 
para sentar na sala e, inclusive, nas que possuíam novas cozinhas, lá era o lugar do café e da conversa. 
287Antonieta Cecília dos Santos Oliveira beneficiária do PNHR de Mocambo e Cachoeira, entrevistada 
em 25 de março de 2019. 
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descem da encosta. Nas Figuras 177 a 179, D. Creunilda fechou a área de serviço, 

mantendo também o posicionamento do fogão no local original.  

 
Figura 175: Casa CS35 Sueli e S. José. Parede construída para proteger o fogão do vento e 

a área de serviço das águas da chuva. 
Figura 176: Casa CS08 Sueli e S. José. Parede construída para proteger o fogão do vento. 

 
 

Figura 177: Casa CS26 D. Creunilda. Vista lateral do fechamento da área de serviço. 
Figura 178: Casa CS26 D. Creunilda. Vista da fachada do fundo com fechamento da área de 

serviço. 
Figura 179: Casa CS26 D. Creunilda.Vista interna do fogão a lenha reformado, no mesmo 

local do original. 

 
 

Fonte: Autora, 2019 
 

Nas Figura 180 a 182, D. Solange improvisou um novo posicionamento para o 

fogão, aproveitando o talude do terreno e utilizando o local do antigo como apoio para 

a área de serviço. E nas Figura 183 e 184, Leidiane construiu um novo fogão a lenha 

utilizando técnicas tradicionais de construção com barro, o adobe, cobrindo e 

protegendo o espaço da chuva e do vento com fechamento de palha: “Eu mesmo que 

construí [...] a gente sabe o ponto do barro”. 
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Figura 180: Casa CS02 D. Solange. Vista da área de serviço e uso do local onde era o 
fogão a lenha como apoio. 

Figura 181: Casa CS02 D. Solange. Vista da área de serviço e fogão a lenha instalado no 
talude do terreno. 

Figura 182: Casa CS02 D. Solange. Fogão a lenha instalado no talude do terreno. 

 
 

Figura 183: Casa CS08 Leidiane. Fogão a lenha construído em barro com abrigo em 
madeira e palha. 

Figura 184: Casa CS08 Leidiane. Fogão a lenha construído em barro, feito pela moradora. 

 
Fonte: Autora, 2019 

 

D. Maximina, moradora da CS05, conhecida por Cirlene, representa os 

moradores que mencionaram desejar ter um fogão a lenha maior, de forma que, no 

período  da pesquisa de campo, entre 2018 e 2019 foi possível observar o avanço das 

reformas na casa CS06, como apresentam as imagens da Figura 185 e Figura 186 do 

ano de 2018 comparadas as Figura 187 e Figura 188 do ano de 2019.  

Destacamos, a propósito,  o uso do elemento cerâmico, citado anteriormente 

como material de valor para os quilombolas, aplicado como revestimento do fogão a 

lenha, o que caracteriza a importância que esse elemento tem para a moradora.288 

 
288 A casa de D. Cirlene, coincidentemente, foi a primeira a ser visitada, em março de 2018– quando a 
comunidade na pessoa de Rozânia aceitou fazer parte da pesquisa– e a última a ser entrevistada em 
março de 2019. 
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Figura 185: Casa CS05 D. Maximina. 
Vista da fachada do fundo com fogão a 
lenha original, revestido com cerâmica. 
Figura 186: Casa CS05 D. Maximina. 

Vista da fachada do fundo com o fogão a 
lenha recebido pelo PNHR. 

Figura 187: Casa CS05 D. Maximina. 
Vista da fachada do fundo com reforma 

do fogão no mesmo local. 
Figura 188: Casa CS05 D. Maximina. 

Vista do fogão a lenha reformado, detalhe 
para o revestimento cerâmico 

  

  

Fonte: Autora, 2019 
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4.3.5  Cozinha: ampliação e nova  
 

A reforma da casa CS01 ampliou a cozinha de forma a otimizar a construção 

existente, fechando-a com paredes, seguindo o alinhamento e a inclinação da 

cobertura da casa do PNHR. O fogão a lenha foi ampliado, mantendo a chaminé no 

local original. 

A Figura 189 apresenta a planta baixa da casa CS01, em preto a casa original 

do PNHR, e em azul a ampliação289. Nas Figura 190 a 193 são apresentadas as fotos 

internas e externas da reforma. 

 
Figura 189: Planta baixa da reforma da 
casa CS01 D. Jaqueline – sem escala. 

 

Figura 190: Casa CS01 D. Jaqueline. 
Vista da fachada do fundo com 

fechamento da área de serviço e 
ampliação da cozinha. 

 

 

 

 
 

Figura 191: Casa CS01 D. Jaqueline. 
Vista da fachada do fundo com 

fechamento da área de serviço e 
ampliação da cozinha. 

 
 

 
289As plantas das casas reformadas possuem em preto a casa original do PNHR e a sugestão de 
mobiliário padrão. Em vermelho os trechos demolidos e em azul as novas paredes e elementos 
construídos na ampliação. A posição do croqui é a mesma da planta apresentada do projeto 
arquitetônico do PNHR para facilitar a leitura, sem referência de norte e escala, apenas ilustrativa 

190
 

191
 

189 
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Figura 192: Casa CS01 D. 
Jaqueline. Vista interna da 

ampliação da cozinha e do fogão a 
lenha. 

Figura 193: Casa CS01 D. 
Jaqueline. Vista da chaminé da 
ampliação da cozinha , mesmo 

local original. 

 
Fonte: Autora, 2019. 

 

Na casa CS27, de Seu Fidelcino, a reforma foi iniciada, mas, até o final da 

pesquisa de campo, ainda não havia sido  concluída, como nos informa o morador: 

“desmanchei o fogão quando, recebi um dinheiro, mas parei...[...] quando terminar de 

pagar umas outras coisas, com fé em Deus eu vou terminar”. Sendo um costume 

comum das famílias, lidar com a reforma e ampliação das casas de forma orgânica, 

sem necessariamente um planejamento de recursos e prazos, com outra relação de 

temporalidade e eficiência. A Figura 194 apresenta a planta da casa, com a ampliação 

seguindo o alinhamento da varanda, apresentadas nas Figura 195 e 196. 

 
Figura 194: Planta baixa da reforma da 
casa CS27 S. Fidelcino – sem escala. 

 

Figura 195: Casa CS27 S. Fidelcino.  
Ampliação da cozinha iniciada e pausada. 

Figura 196: Casa CS27 S. Fidelcino.  
Ampliação da cozinha iniciada e pausada. 

 

 

 

Fonte: Autora, 2019. 

192
 

193
 

195 

194
 

196
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A casa CS03, de D. Nilza, da Figura 197 a 201, apresenta um exemplo de 

construção de uma nova cozinha, onde a moradora informa ter recebido auxílio de 

parentes da família para a construção “de um espaço maior para receber toda a 

família”, informando que possui muitos parentes e a cozinha do PNHR não comporta 

receber todos juntos. 

Pode-se observar na Figura 197 da planta da casa, que o anexo construído 

possui três cômodos importantes para as pessoas dessa comunidade: uma sala para 

receber a família e visitantes, uma cozinha grande e espaçosa para realização das 

refeições juntos e um depósito, com acesso externo, cômodo que se relaciona com a 

manutenção e cultivo da terra e do entorno da casa. A Figura 200 do terreiro ao fundo 

das duas construções indica a relação que a casa tem com a área externa, onde os 

elementos da natureza, como as árvores, se configuram como espaços de uso 

doméstico. 
Figura 197: Planta baixa da reforma da Casa CS03 D. Nilza – sem escala. 

 

 
 

 

197
 

198
 

199
 

200 
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Figura 198 e Figura 199:Casa CS03 D. Nilza 
Vista da Fachada principal da casa PNHR e 
nova construção para a cozinha. 
Figura 200: Casa CS03 D. Nilza Vista da 
fachada do fundo da casa PNHR e nova 
construção para a cozinha. 
Figura 201: Casa CS03 D. Nilza. Vista 
interna da nova construção para a cozinha. 

 
 

Fonte: Autora, 2019. 
 

A casa CS06, de D.Dolores, apresenta uma reforma semelhante ao projeto de 

ampliação da CEF, contudo, adaptado as necessidades específicas da família. Dessa 

forma, a Figura 202 apresenta a planta da casa, com a ampliação em azul, estendendo 

lateralmente a casa com o acréscimo de um novo quarto, cozinha com sala de jantar 

e uma área separada para o fogão a lenha, ao lado da área de serviço. O filho da 

moradora trabalha na construção civil e tem experiência na área, e relata com detalhe 

como executou o fogão a lenha. 

As Figura 203 e 204apresentam as fachadas da casa, e a continuidade da 

cobertura, alinhada à original com a ampliação lateral, e as Figura 205 a 208 

apresentam as vistas internas da reforma.  

Figura 202: Planta baixa da reforma 
da Casa CS06 Dolores – sem 

escala. 

Figura 203: Casa CS06 Dolores. Fachada frontal com 
ampliação lateral da casa. 

Figura 204: Casa CS06 D. Dolores. Fachada do fundo 
com ampliação lateral da casa. 

 

 
 

 
Fonte: Autora, 2019. 

201 

202 

203 

204 
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Figura 205: Casa CS06 D. Dolores. Vista interna da porta do quarto e cozinha ampliada. 

Figura 206: Casa CS06 D. Dolores, Vista interna da cozinha ampliada. 
Figura 207: Casa CS06 D. Dolores. Vista interna da cozinha original. 

Figura 208: Casa CS06 D. Dolores. Vista interna da área do fogão a lenha, com acesso pela 
área de serviço. 

 

 
Fonte: Autora, 2019. 

 

A casa CS20, de S. Manoel, segue também uma proposta semelhante a do 

projeto da Caixa, quanto a ampliação lateral da casa, seguindo o alinhamento da 

cobertura, como indicam as Fachadas na Figura 209 , Figura 210 e Figura 211em 

reforma. 

A Figura 209 apresenta a planta com a ampliação em azul, onde se pode 

perceber a construção de cômodos importantes para essa família, a cozinha com 

espaço suficiente para o fogão a lenha e a realização das refeições e uma 

dispensa/depósito, para a organização de utensílios domésticos e gerais da casa, um 

espaço importante– embora não mencionado nas entrevistas, mas existente em 

muitas das casas antigas. O acesso para a nova cozinha é externo, pela área de 

serviço, conforme apresentada nas Figura 212 e Figura 213 

Ivan, filho de Seu Manoel, e responsável pela casa, nos apresenta a casa 

antiga da família, na qual o seu irmão mais velho é o atual morador. Nas Figuras 214 

e 215, pode-se notar, ao lado da cozinha da casa antiga, com o fogão a lenha, uma 

pequena parede que separa o espaço destinado à dispensa, considerado importante 

por ele e a sogra, que nos acompanhou,  “Precisa ter onde guardar as coisas, né?”. 

  

205 206 207 208 
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Figura 209: Planta baixa da reforma da Casa CS20 S. Manoel – sem escala. 

 

 

 
 

 
Figura 210: Casa CS20 S. 

Manoel. Fachada da casa com 
ampliação em andamento. 
Figura 211: Casa CS20 S. 

Manoel. Vista da fachada do 
fundo com ampliação da cozinha 

lateralmente, com acesso pela 
área de serviço. 

Figura 212: Ampliação da CS20, Vista interna da 
fachada com janela. 
Figura 213: Ampliação da CS20, Vista interna da 
cozinha em construção. 
 
Figura 214: Vista do fogão a lenha da casa antiga de S. 
Manoel, vizinha a CS20. 
Figura 215: Vista da parede da dispensa da casa 
antiga de S. Manoel, vizinha a CS20 

   

 
 

 
Fonte: Autora, 2019. 
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A CS22 apresenta a única reforma que não se destina a um uso relacionado 

ao universo da moradia rural, sendo ampliada lateralmente com um único cômodo, 

para abrigar o “Hospital da Alma”, como é denominada a Casa de Oração da igreja 

evangélica, a qual a moradora Edilene é pastora. A Figura 216 apresenta a ampliação 

externa e as Figuras 217 e 218 apresentam fotos da vista interna290. 
 

Figura 216: Vista da Fachada CS22 Denise e a ampliação da casa de oração. 
Figura 217 e Figura 218: Vista interna da casa de oração. 

 

 
 

Fonte: Autora, 2019. 
 
 

  

 
290Na seção “O reconhecimento do território quilombola” foi apresentada a caracterização dessa 
comunidade e a sua religiosidade. 
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4.3.6 Área de serviço, área externa, uso do terreiro e do jardim 

 

Foi observado durante as visitas, além de ter sido um ponto relatado pelos 

moradores em conversas informais, o uso da área de serviço como continuidade da 

cozinha, com a presença de grandes bacias de alumínio com panelas e pratos, 

lavados na área de serviço ou no terreiro, conforme nas Figura 219 e Figura 220. 

 
Figura 219: Casa CS05 D. Maximina. 
Uso de bacia como apoio para lavar 

panelas na área de serviço 

Figura 220: Casa CS02 D. Solange. Uso 
de bacia como apoio para lavar panelas 

na área de serviço 
 

 

 

 
Fonte: Autora, 2019. Fonte: Autora, 2019. 

 

A relação de uso do terreiro é integrada a casa, sendo observados, ao fundo 

ou na lateral da casa, espaços de uso auxiliar para lavar as roupas, utensílios 

domésticos e de cozinha. Espaços adaptados com estruturas simples de madeira, 

varais e o uso das próprias árvores como cobertura e local para pendurar objetos, 

demonstrando o aspecto apresentado da habitação rural, no qual  a casa não é 

apenas o espaço construído entre as paredes, mas todo o seu entorno e os usos 

cotidianos de uma comunidade de hábitos rurais que se apropria do espaço natural. 

A Figura 221 e a Figura 222 apresentam alguns exemplos desses usos. 
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Figura 221: Casa CS09 S. Valci. Jirau - 
estrutura montada embaixo da árvore para 

apoio à usos  domésticos. 

Figura 222: Casa CS03 D. Nilza.  Árvore 
no fundo da casa utilizada como suporte e 

apoio para objetos e utensílios. 

 
 

 

Fonte: Autora, 2019. Fonte: Autora, 2019. 
 

Quase todas as casas visitadas possuem um depósito, seja na antiga casa de 

adobe, que foi mantida para algum familiar ou em uma construção feita com esse 

objetivo específico. Acomodam-se ainda  objetos diversos da casa e as ferramentas 

utilizadas na roça, que podem ser feitas com estruturas de madeiras e palha, 

adaptadas às árvores e a elementos do próprio terreno, que funcionam como apoio 

para guardar as ferramentas e elementos utilizados no cotidiano. Algumas dessas 

construções são utilizadas para a criação de pequenos animais no entorno da casa. 

As Figura 223  a 225 apresentam exemplos dessas construções próximas à 

habitação291. 

 
Figura 223: Casa CS19 D. Antonieta e Leonel. Vista da casa PNHR com depósito em adobe 

a frente. 
Figura 224: Casa CS33 D. Girlande. Vista da casa antiga mantida como depósito. 

Figura 225: Casa CS33 D. Girlande. Vista galinheiro próximo com casa PNHR ao fundo. 

 
Fonte: Autora, 2019. 

 
291 Edificações que não se configuram como a residência, construção principal do terreno, tendo em 
geral o seu uso vinculado a uma atividade agrícola, como os exemplos das imagens de depósitos e 
galinheiro. 
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No terreno das casas, além do terreiro e das pequenas construções para usos 

diversos, são cultivados hortas, jardins e pomares, onde se misturam no entorno da 

casa flores, ervas medicinais, hortaliças, frutas e uma variedade de cultivos, sendo 

uma atividade desenvolvida com apreço e cuidado pelos moradores as Figura 226 a 

228 apresentam fotos do jardim cultivado por D. Suli, da CS35, que possui um canteiro 

onde seria a rampa acessível. 

 
Figura 226: Vista da Fachada Casa antiga Sueli e S. José com arvores frutíferas. 

Figura 227: Vista da Casa CS35 Sueli e S. José com roseiras do jardim 
Figura 228: Vista da Casa CS35 Sueli e S. José com canteiro de ervas no local onde ficava 

a rampa da casa 

 
Fonte: Autora, 2019 

 
Algumas casas possuíam um “forno de assar doce”, construção tradicional de 

grandes fogões de barro para assar o “doce”, como costumam chamar o biscoito de 

polvilho, o “avoador”, em desuso pelas famílias devido à quantidade de lenha gasta e 

pelo uso do forno a gás, mais rápido para este fim, como explica D. Dolores da CS06: 

“Na área externa tem um forno de assar biscoito, mas gasta uma carrada de lenha”. 

Entretanto, relatam que no forno antigo o biscoito ficava mais gostoso, apresentadas 

nas figuras 229 e 230. 

 
Figura 229: Casa CS18 D. Luciene. Vista 

do forno tradicional de “assar doce”. 
Figura 230: Casa CS33 D. Girlande. Vista do 

forno tradicional de “assar doce”. 

  
Fonte: Autora, 2019 Fonte: Autora, 2019 
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4.3.7 Problemas técnicos e outras observações 
 

As casas apresentam qualidade técnica quanto a sua execução, sendo 

observados poucos relatos quanto a problemas de execução, o que se considera 

positivo para uma obra com cinco anos de concluída. 

Os pontos observados dizem respeito à infiltração das paredes que sustentam 

os reservatórios superiores, conforme citado por D. Vera, da CS04 e D. Solange, da 

CS02. Esse aspecto levou ao já citado ajuste do projeto arquitetônico. Algumas 

avarias de instalação hidráulica foram mencionadas pontualmente, como uma 

descarga de Seu Fidelcino, na CS27, e a pia de cozinha que não tem água na CS17 

de D. Cleci. 

O reservatório das casas é de 500 litros, considerando os relatos de que a água 

da concessionária pública chega a cada dois dias. Leidiane, da CS08, relata que a 

água fornecida possui muito cloro, preferindo utilizar água da chuva armazenada nas 

cisternas, para beber e cozinhar, informação confirmada por outros moradores. Os 

entrevistados mencionaram que desprezam as primeiras águas que limpam o telhado, 

antes de armazenar a água da chuva. Utilizam a água do reservatório para banho, 

lavar pratos e roupas. 

Alguns moradores, como Denise, da CS33, e Seu Fidelcino, da CS27, citaram  

problemas de gotejamento a partir de telhas que correm. E o único caso identificado 

de piso rachado foi a CS02, primeira casa a ser foi construída, sugerindo que o 

sistema construtivo foi aprimorado durante o andamento e continuidade da obra, 

assim como a já citada de mudança no posicionamento do reservatório elevado, pois 

esse problema no piso não foi identificado em outras casas. 

Um aspecto observado quanto à relação da implantação da casa no terreno e 

o relevo (topografia) são as casas 02, 01, 16 e 35, onde os moradores construíram 

muretas em torno da área (varanda) da frente ou do fundo da casa, em função do 

escoamento superficial da água do terreno, desviando assim a drenagem das paredes 

da edificação. Durante as entrevistas, os moradores informaram que a terraplanagem 

e as movimentações de terra foram realizadas pelos beneficiários292. 

 
292 A escolha da localização das casas é definida pelas famílias, sendo orientado pelo técnico de 
engenharia da melhor forma possível, tendo em vista que o recurso disponível é apenas para a 
construção da habitação, sem margem extra para movimentação de terra, taludes ou outros artifícios 
de drenagem, além da superficial. 



251 
 

 

 Quanto ao projeto, algumas famílias questionaram sobre a casa ter apenas 

dois quartos. É um costume das famílias ter uma alta rotatividade da população 

residente na casa, entre moradores fixos, familiares, visitantes e novos moradores que 

passam períodos, sendo relatados por alguns o inconveniente de não poder acomodar 

as visitas. Um exemplo dessa situação aconteceu durante o trabalho de pesquisa em 

campo, onde a estadia só foi possível nas casas antigas onde existiam três ou quatro 

quartos293, onde os moradores gentilmente realocavam um membro da família e 

cediam um quarto, situação que não era viável nas casas do PNHR, por possuir 

apenas dois quartos e não comportar visitas confortavelmente na sala em função do 

mobiliário. 

 

4.4       ANÁLISE DA NORMATIVA DO PROGRAMA PNHR 

 

A habitação construída pelo PNHR a partir do projeto arquitetônico proveniente 

da CEF, apresenta aspectos técnicos da habitação rural em sua composição, com a 

presença da varanda, sala, quartos e a inserção hidro sanitária dos banheiros e 

cozinha. Contudo, quanto à forma e às especificações técnicas, apresenta padrões 

urbanos, inadequados para os modos de vida dessa comunidade.  

Nesse aspecto, é fundamental pontuar que o habitar de uma comunidade 

tradicional, conforme citado por Velame (2013), que se constituem de outros 

parâmetros distintos do urbano, como a relação com a terra e os ciclos da natureza, 

as relações culturais e familiares, e todas as dinâmicas materiais e imateriais 

presentes em seu território, onde a casa se apresenta como um síntese dessas 

relações de sociabilidade, cultura e elementos da natureza.  

Os elementos identificados no estudo de caso buscam refletir sobre a forma 

através da qual as comunidades quilombolas, no contexto de comunidades 

tradicionais, se inserem como beneficiárias do programa e sob quais aspectos do 

programa seria possível atender à premissa da identidade étnica na habitação, 

 
293 Durante os trabalhos de campo a pesquisadora se alojou em três casas de distintas famílias, 
nenhuma do PNHR. Na de Rozania estava sendo construída nova casa, e a antiga ficaria para os filhos 
já adultos, tendo quarto para visitas. Na de Nice, por também ter filhos adultos, e netos, a casa possuía 
quatro quartos, onde o pai reside com ela e um quarto para visitantes. Na de Seu Raimundo, a casa 
ainda era de adobe, com três quartos internos e um quarto externo, sendo transferido o neto que dormia 
em um quarto para o outro, me concedendo um dos quartos com muita tranquilidade. 
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compreendendo o projeto arquitetônico como instrumento possível de inclusão dessas 

características. 

Quanto aos aspectos normativos, é importante ressaltar que há uma evolução 

identificada pelos agentes, citada na seção 2, “Quilombos e políticas: o caminho dos 

direitos até o PNHR”294, especialmente no aspecto operacional, onde percebe-se nas 

portarias a relevância da EO e o aumento das normativas com relação as suas 

responsabilidades e atribuições, assim como o maior controle para gerenciamento e 

habilitação de tais entidades.  

Esses ajustes contribuem com a eficiência na operacionalização do programa 

para a contratação das entidades e na produção das novas unidades habitacionais, 

sem necessariamente observar o atendimento das necessidades dos beneficiários. 

Dessa forma o PNHR reproduz a crítica mais ampla feita aos subprogramas urbanos 

do PMCMV onde há a oposição da quantidade versus qualidade nas unidades 

habitacionais produzidas. 

A priorização do aspecto operacional foca na relação do tempo e a eficiência 

produtiva, sem considerar aspectos da qualidade de vida e  adequação aos valores 

da cultura e aspectos específicos de cada comunidade, destacando-se que as 

comunidades tradicionais estão “diluídas” no contexto do programa que possui como 

público alvo os “trabalhadores rurais e agricultores familiares”, e o atendimento a 

comunidades economicamente produtivas nesse segmento,  tendo como sua principal 

documentação necessária a DAP. 

Os dados apresentados na seção 2 apontam para esse aspecto, onde a 

produção do PNHR na Bahia até o ano de 2018 se destinou em 70% a categoria de 

agricultores familiares, 7% para assentados da reforma agrária e apenas 22% para 

todas as categorias de comunidades tradicionais, destas 16% quilombolas. 

A inserção das comunidades tradicionais se apresenta em segundo plano 

dentro da dinâmica produtivista, sendo portanto, a participação desses grupos no 

programa um esforço de organização das próprias comunidades e as EO envolvidas, 

cabendo, em última instância, a esses técnicos contratados a capacidade de suprir a 

diversidade cultural proposta pelo programa. 

 
294 Foi identificado na seção “Quilombos e políticas: o caminho dos direitos até chegar ao PNHR” a 

evolução do direcionamento normativo quanto a realidade do contexto rural, com um maior 
detalhamento normativo em aspectos relevantes como o trabalho social, a documentação da gleba 
rural e a divisão das etapaspara a aprovação junto à Caixa, setorizando a organização do 
empreendimento com a habilitação das entidades separada da documentação dos beneficiários. 
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De acordo com a Portaria nº 366, de 7 de junho de 2018 atual, é definida como 

atribuição da EO a articulação dos aspectos culturais identificados na comunidade, de 

forma a ser a responsável pelo atendimento das necessidades do grupo beneficiário. 

Destacamos, desse modo, os artigos 3ᵒ e 9ᵒ, que aborda o trecho das atribuições da 

EO, nos aspectos a considerar: 

 
Art. 3º Constituem diretrizes do PNHR: 
I - atendimento de forma coletiva aos agricultores familiares e 
trabalhadores rurais na produção ou reforma de imóveis residenciais; 
[...] 
IV - valorização das características regionais, climáticas e 
culturais da localidade; 
V - incentivo a parcerias de capacitação, assistência técnica e trabalho 
social com instituições públicas e privadas especializadas; e 
VI - valorização de projetos que contemplem parâmetros de 
sustentabilidade ambiental, tais como, a utilização de recursos e 
materiais locais com desempenho adequado para a produção 
habitacional, economia ou produção energética domiciliar, tratamento 
de efluentes, entre outros. 
Art. 9º São atribuições das Entidades Organizadoras 
participantes do PNHR:  
[...] 
II - identificar e organizar as famílias do meio rural elegíveis ao 
Programa, que não possuem moradia, ou cujas moradias não 
atendem aos aspectos de segurança, salubridade ou com 
adensamento inadequado ao número de moradores; 
III - conhecer as regras do PNHR e organizar os beneficiários 
capacitando-os para compreender o funcionamento do Programa;  
IV - apresentar propostas para participação em processo de 
seleção, conforme as necessidades identificadas junto às 
famílias organizadas;  
[...] 
VI - apresentar os projetos relativos às propostas selecionadas no 
prazo e na forma definidos pela norma vigente; 
VII - gerenciar e fiscalizar as obras, prestar assistência técnica e 
serviços necessários à consecução do objeto dos contratos 
firmados, responsabilizando-se pela sua conclusão e a adequada 
apropriação pelos beneficiários finais;  
[...] 
XV - consultar as equipes existentes de assistência técnica dos 
projetos de assentamento de reforma agrária, de mobilização social e 
de elaboração dos projetos habitacionais; [...]. (BRASIL, 2018, grifo 
nosso)  

 

Verifica-se que, nos itens IV e VI do artigo 3ᵒ e os itens IV e VII do artigo 9ᵒ , 

caberia a EO em suas atribuições promover a adequação do projeto as necessidades 

das famílias, valorizando suas características regionais, climáticas e culturais; e 

projetos que contemplem os referidos “[...] parâmetros de sustentabilidade ambiental, 
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tais como, a utilização de recursos e materiais locais com desempenho adequado para 

a produção habitacional, economia ou produção energética domiciliar, tratamento de 

efluentes, entre outro”(BRASIL, 2018), de forma que a conclusão da obra esteja 

“adequada a apropriação pelos beneficiários finais.” 

Sendo assim, a pesquisa salienta  dois aspectos. O primeiro seria a questão, 

verificada na Bahia, da necessidade de capacitação das EO quanto ao atendimento 

dessas diretrizes, tendo em vista a dificuldade intrínseca ao processo de gestão de 

obras, e o segundo, seria identificar as diretrizes técnicas do programa PNHR que 

permitiram incluir processos participativos no desenvolvimento do projeto 

arquitetônico para incluir as características étnicas, diferenciadas em cada 

comunidade.295 

Quanto à habilitação de associações quilombolas como EO no contexto da 

Bahia, foi pontuado pelos  entrevistados que o desafio da gestão técnica e 

administrativa da obra apresentou um desafio do ponto de vista gerencial e da 

disponibilização dos recursos financeiros296 que limitam, por exemplo, um processo 

participativo mais amplo no sentido de ajustar e propor outras alternativas de projetos 

arquitetônicos. 

No que se refere à assistência técnica do projeto de arquitetura e execução da 

obra ambas as Portarias (2012 e 2018) indicam os elementos técnicos mínimos que 

devem constar na documentação da ATEC 297 , sem, contudo, fazer menção a  

elementos que definem ou estruturam o atendimento específico a comunidades 

tradicionais, questões étnicas ou culturais enunciados nos artigos 3 e 6.  

 
295 Tendo em vista a dificuldade em organização em gestão de obras das associações das comunidade 
tradicionais, não apenas as quilombolas, indígenas, pescadoras e as outras que teriam maior 
“conhecimento de causa” para seguir diretrizes étnicas, já que 70% do programa dentro do estado se 
direcionou a trabalhadores rurais e agricultores, atestando a dificuldade de acesso desse público. O 
que se pode apontar é que de acordo com as diretrizes existentes no programa e a falta de perspectiva 
operacional para o desenvolvimento de um projeto participativo, as Entidades Organizadoras 
adequadas a promoção de projetos que atenderiam às necessidades étnicas das comunidades seriam 
as próprias associações das comunidades tradicionais, desde que capacitadas para este objetivo.  
296 Foram apresentados os valores unitários por casa no inicio do capítulo, mas não foi possível 
aprofundar a análise financeira. Sendo consideradas a opinião dos técnicos e da comunidade. 
297 Os documentos da ATEC são fotografias, pontos de referência geográfica, plantas e elevações do 
projeto arquitetônico e responsabilidade técnica do projeto. Indicam também elementos de 
diferenciação da necessidade de reforma ou nova unidade habitacional e formas de regime construtivo. 



255 
 

 

O item 6 do Anexo I da Portaria n° 366/2018 definem que o projeto, regime de 

execução e assistência técnica devem observar as especificações mínimas 

disponíveis para consulta no site do MCidades298.  

Nas especificações técnicas mínimas são definidos parâmetros semelhantes 

ao PMCMV urbano, tendo como referência mobiliários e equipamentos relativos a 

hábitos urbanos, constando apenas uma nota de rodapé, no item 6.1, para que se 

adeque o projeto à cultura local nos seguintes termos: 

 
Os projetos arquitetônicos deverão apresentar compatibilidade com as 
características regionais, locais, climáticas e culturais da 
localidade/comunidade, mediante compensação na melhoria da 
unidade habitacional e comunicação a Secretaria Nacional de 
Habitação-SNH do MCidades. (ESPECIFICAÇÕES, CAIXA, 2018) 

 

Por fim, pontua-se a relação hierarquizada entre o urbano e o rural e na 

homogeneização da população rural como “camponeses” ou agricultores familiares e 

trabalhadores rurais, sem indicações claras na normatização que limitem ou 

direcionem o atendimento da cultura regional e a variação étnica das comunidades 

tradicionais, questão pontuada como um indicativo que poderá ser seguido, ou não, a 

depender da EO. 

Dessa forma, retoma-se a questão da subordinação das políticas habitacionais 

a referenciais e parâmetros urbanos que têm como indicação noções e valores 

culturais padronizados – sem incluir a principal questão étnica que seria o direito a 

diferença – questionando, portanto, a normatização do programa quanto a inserção 

de padrões e valores homogeneizantes nos contextos tradicionais. Em última análise, 

desse ponto de vista, homogeneíza-se  essas comunidades diante do estado. 

 

  

 
298 As portarias são atualizadas anualmente, contudo as especificações técnicas são as mesmas desde 
2012.  
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4.5   REFLEXÕES SOBRE O PROJETO CONSTRUIDO NO PNHR A PARTIR DO TRIPÉ 

ETNICIDADE, TERRITÓRIO E   HABITAÇÃO 
 

É importante observar que a produção da habitação e o projeto arquitetônico 

não podem ser analisados descolados do contexto do PNHR, pois este pressupõe 

uma temporalidade e recurso financeiro limitados. Dito isso, a tipologia padrão do 

projeto utilizada em função da temporalidade e das possibilidades técnicas relatadas 

pela equipe, sofreu alterações para se adequar melhor aos hábitos e costumes 

cotidianos de cada família dessa comunidade. 

Na perspectiva da pesquisa a identidade quilombola representa um traço da 

etnicidade, fundamental na conquista das U.Hs. junto ao Estado, como fruto da 

organização social dessa Comunidade. 

Os valores culturais relacionados aos cultivos, principalmente da mandioca e 

do fumo; as atividades cotidianas, no uso da cozinha e do fogão a lenha; e nas 

relações familiares, no cozinhar para muitas pessoas, receber e cuidar dos parentes; 

fizeram os moradores adequarem à construção do PNHR às suas necessidades. 

Diante disso a pesquisa observa na casa elementos do tripé conceitual, quando esta  

não se encerra na construção em si, mas nas atividades que acontecem no seu 

entorno, nas relações de vizinhança e parentesco, nos cultivos e recursos naturais do 

território e nos hábitos tradicionais reproduzidos; sintetizando assim a etnicidade 

desse território quilombola. 

Dessa forma, a partir dos dados levantados pelo estudo de caso, apresentamos 

os aspectos observados com relação ao projeto construído no PNHR, enumerando as 

necessidades identificadas na habitação a partir do estudo de caso: 

 

1. Necessidade de maior espaço na cozinha e áreas de convivência social, como 

varandas maiores, levando-se em consideração que muitas atividades de 

convivência se desenvolvem em torno do trabalho da roça, ao debulhar feijão, 

enrolar o fumo, atividades que necessitam de espaço físico; 

2. Adaptação do fogão a lenha aos costumes da comunidade, considerando que 

as casas tradicionais possuem o fogão dentro da cozinha; 

3. Inexistência de despensas, ou espaços mais amplos para acomodar os 

utensílios domésticos da cozinha, como panelas e bacias, considerando que 

as famílias são numerosas; 
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4. Inexistência de espaços que se relacionam a dinâmica do habitar rural, onde a 

atividade econômica está relacionada com a habitação, como depósitos ou 

espaços mais amplos que comportem outros mobiliários e equipamentos para 

agricultura; 

5. Condicionamento da organização interna da casa à mobiliários específicos em 

lugares específicos, pois “só cabem naquele lugar”, devido as instalações 

elétricas, hidráulicas e à espaços reduzidos; como da dificuldade em acomodar, 

por exemplo o pote de cerâmica para guardar água na cozinha ou o altar na 

sala; 

6. Padrão urbano na disposição dos mobiliários e na organização dos cômodos, 

com uma setorização do espaço privado, social e de serviço, critérios não 

aplicáveis a casa rural tradicional dessa comunidade, onde os usos se 

misturam no mesmo ambiente. Como receber visitas na cozinha ou 

permanecer na varanda dos fundos da casa; 

7. Uma homogeneização típica do contexto urbano, que responde à 

temporalidade e aos modos de vida da cidade, com a construção de casas 

iguais, para usos iguais pressupondo pessoas e famílias iguais.  

 

 

Compreendem-se as limitações técnicas quanto a temporalidade e ao recurso 

financeiro disponibilizado pelo programa, contudo, questiona-se a possibilidade de 

atendimento das comunidades tradicionais como beneficiários, e suas características 

étnicas, a partir dos parâmetros estabelecidos pelo programa e a perspectiva de 

realizar processos participativos no desenvolvimento do projeto arquitetônico. 

A Assistência Técnica em Arquitetura e Engenharia promovida no estudo de 

caso apresentado contemplou apenas a execução da obra, avaliando-se que o 

recurso disponibilizado e a estrutura do programa não oferecem condições adequadas 

para que se realizem processos participativos. 

A inclusão da comunidade no processo é a melhor perspectiva para promover 

um projeto arquitetônico adequado – reforçando-se que são necessárias outras 

metodologias para promoção da participação ativa na composição projetual com 

outras formas em que se possa transpor o tecnicismo das plantas e propor uma 

linguagem adequada para a contribuição efetiva dos moradores na composição de 

suas próprias casas. 
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As especificações técnicas de arquitetura previstas no programa propõem 

como indicativo um padrão construtivo e de mobiliários urbanos, cuja observação para 

compatibilização de “características regionais, locais, climáticas e culturais da 

localidade/comunidade, mediante compensação na melhoria da unidade habitacional” 

não são suficientes para promover nas entidades organizadoras parâmetros 

suficientes para o atendimento de diretrizes étnicas. Por essas diretrizes compreende-

se características especificas da cultura, como hábitos, costumes, valores, tradições 

e as formas específicas de viver daquele grupo. 

A reprodução de parâmetros projetuais e diretrizes de execução de obra 

urbanos, apesar de suprir a necessidade que essa população possui de uma 

habitação como abrigo, pode não atender as suas necessidades da habitação como 

moradia, e, nesse caso, a produção e reprodução de casas com tipologias 

inadequadas, pode ter um efeito contrário, de não promover a reprodução dos modos 

de vida tradicionais, mas condicionar uma mudança no estilo de vida daquelas 

pessoas. 

Os valores urbanos vêm sendo propagados com maior abrangência pelos 

meios de comunicação, em especial a televisão e o celular com internet, que se 

transformaram em novos hábitos de lazer das comunidades, estimulando desejos de 

consumo com referenciais urbanos. A possibilidade de aquisição de eletrodomésticos 

e novos mobiliários, em especial nas comunidades próximas as sedes e dos centros 

urbanos, reforça a mudança de valores e práticas das comunidades rurais. Tendo uma 

das questões que permeia a pesquisa, as maneiras como as novas tecnologias e 

materiais podem contribuir para a melhoria na qualidade de vida das comunidades 

tradicionais, de forma que contribuem com a reprodução de valores e práticas 

tradicionais, sem, com isso, modificar seus hábitos e modos de vida.  

Retomamos, assim, a reflexão inicial sobre a forma que se constrói o habitar, e 

a política habitacional mais ampla, e nos deparamos com um aspecto essencial que 

é a contraposição das noções de valor e o significado do habitar para a sociedade 

mais ampla e os territórios tradicionais. Na perspectiva de produção do estado, a 

temporalidade da eficiência máxima impede a inclusão de outras formas de se 

produzir o habitar. 

A temporalidade da relação das comunidades tradicionais e sua forma de 

construir suas habitações são definidas por outros parâmetros, não apenas a 

temporalidade vinculada aos ciclos da natureza, mas também à valores culturais, a 
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priorização das relações familiares e da tradição, a relação direta com a terra e o 

território, a reverência aos elementos sagrados da natureza em seus modos de fazer 

e viver. Distinta dos valores hegemônicos da sociedade, variando de acordo com o 

grupo étnico e o seu território, sendo estas, assim, uma das principais questões 

levantadas aqui. 

A tendência a homogeneizar o cidadão, seja na cidade ou no campo, a partir 

da reprodução de unidades habitacionais idênticas, que não promovem espaços para 

a manifestação livre “da essência do homem”, é o que se questiona sobre ”o construir 

e o habitar” – Para quem e para que se produzem essas habitações? Apenas para 

trabalhadores? Urbanos e rurais?  

O “construir” espaços desprovidos de participação e identificação dos 

moradores, esvazia a casa de significado e afasta cada vez mais o ser humano da 

sua essência, “do sentido de ser e estar no mundo”.  A casa apenas como um abrigo, 

proposta para um trabalhador que passa o dia entre o transporte e o trabalho, com 

espaços reduzidos desprovidos de possibilidade para o desenvolvimento de outras 

atividades criativas, reduz a experiência da casa a um lugar apenas para se alimentar 

e dormir. Removendo do ser humano a experiência do habitar. 
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5       CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A pesquisa propôs uma análise aprofundada da habitação na perspectiva do 

atendimento do PNHR às necessidades sócio-culturais vinculadas à etnicidade da 

comunidade quilombola de Mocambo e Cachoeira, no município de Seabra, Chapada 

Diamantina, Bahia. Sobretudo a dissertação apresentou dados mais amplos que 

problematizam para além da habitação – o reconhecimento, a valorização e a 

afirmação da matriz africana em diversos escalas e contextos. Não apenas nas 

políticas afirmativas, mas na regularização fundiária e em políticas habitacionais 

adequadas as suas especificidades. 

Destaca-se que a existência de um programa habitacional voltado para o 

atendimento das comunidades rurais possibilita a construção da cidadania para uma 

parcela da sociedade privada do acesso digno a habitações e, portanto, se reafirma a 

relevância e necessidade de sua continuidade. 

Entretanto, a inclusão das comunidades tradicionais como subgrupo de 

agricultores familiares e trabalhadores rurais mantem a invisibilidade e a 

homogeneização da categoria camponesa na implementação dessa política pública, 

de forma que os dados apresentados na seção 2.4.2  sinalizam a dificuldade de 

acesso das comunidades tradicionais aos recursos do programa, sendo a maior 

parcela de beneficiários atendidos, os da categoria de agricultores familiares e 

trabalhadores rurais. 

O estudo de caso da implementação do PNHR no Território Étnico Quilombola 

de Mocambo e Cachoeira representa um caso excepcional dentro do contexto de 

beneficiários do programa, conforme apresentado na seção 3.3, devido a rede de 

comunidades quilombolas existentes na região de Seabra. A perspectiva multiescalar 

da análise, entre a região do município de Seabra e o território estudado, 

apresentaram não apenas os aspectos físicos, econômicos, culturais e sociais da 

comunidade, mas contextualizaram os aspectos políticos da relação desse grupo com 

a rede de quilombos, demonstrando que a etnicidade quilombola se afirma, sim, pelo 

uso comum da terra, e também pela organização de espaços de resistência – em rede. 

A necessidade de organização que os grupos étnicos e minoritários ainda têm 

diante do Estado, aponta que a conquista desses direitos ainda é incipiente e frágil, 

no processo continuo de desconstrução de estigmas sociais arraigados na sociedade 

e nas estruturas de governo – tendo em vista o esforço coletivo e a dificuldade em 
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garantir a implementação das políticas públicas nos territórios quilombolas e o 

atendimento adequado às suas necessidades específicas. 

A fala de Seu Júlio Cupertino “Quilombola é teoria, ser negro é prática”, expõe 

com precisão a importância da organização social e política das comunidades 

quilombolas, na perspectiva do avanço legislativo e no reconhecimento das CRQs 

para a garantia de seus direitos, anteriormente negados – na teoria. Na prática, ser 

negro no Brasil perpassa diversas camadas de identidade, não apenas coletiva, mas 

desde o indivíduo e sua relação com o seu grupo social, com o seu território, com a 

sociedade mais ampla e o contexto no qual está inserido. 

A etnicidade das comunidades quilombolas de Seabra é percebida nos valores 

culturais compartilhados, como a festa de reis, a religiosidade católica, a forma de 

cultivar a mandioca, as relações de parentesco entre as diversas comunidades e 

especialmente a afirmação da identidade quilombola como instrumento de 

organização social e política.  Sendo assim, na perspectiva de quilombo 

contemporâneo, a pesquisa concebe que a conquista do recurso do PNHR e a 

execução das unidades habitacionais está vinculada a esse reconhecimento da 

identidade quilombola pelas comunidades da região; assim como a regularização dos 

seus territórios, aspecto fundamental para a garantia da sobrevivência e permanecia 

daqueles grupos em suas terras. 

Sob o olhar do tripé conceitual, a relação entre a etnicidade, o território e a 

habitação, acontece de forma circular e interdependente – onde as características 

naturais do território e a história daquele lugar apresentaram os elementos da 

ancestralidade e dos modos de fazer e viver tradicionais, onde a continuidade da 

cultura e adaptação do grupo as novas dinâmicas da sociedade como um todo, 

transformaram sua etnicidade, de forma a incluir novos valores e manter valores 

ancestrais relevantes.  

A comunidade de Mocambo e Cachoeira é marcadamente reconhecido como 

uma comunidade quilombola de hábitos rurais, revelados a partir da caracterização 

realizada com o auxílio da cartografia étnica, que forneceu elementos para o seu 

reconhecimento e permitiu a percepção das características físicas do território, 

elementos de natureza material e imaterial e os traços de cultura relacionados à sua 

ancestralidade e tradição que se refletem também na escala da habitação.  

As características regionais das comunidades rurais e quilombolas no Brasil 

são muito diversas, tanto na questão geográfica que altera as condições climáticas de 
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produção e reprodução dos modos de vida, quanto das questões culturais e históricas 

dos processos de colonização e ocupação da região, além de fatores 

socioeconômicos que diferenciam completamente essas comunidades do norte ao sul 

do país.  

A questão étnica não se apresenta como um dado técnico, mas compõe um 

aspecto mais amplo da etnicidade de um grupo - os seus modos de vida distintos do 

hegemônico, de forma que precisam ser reconhecidos para ser devidamente 

incluídos. Conforme explicitado as comunidades quilombolas estão vinculadas as 

pessoas trazidas da África e ao processo de escravização ao qual foram submetidas 

no passado, sendo necessário ter em conta que a ancestralidade não se apresenta 

apenas como um dado explicito da matriz africana, mas também na perspectiva da 

sobrevivência de valores e tradições que foram historicamente negados. 

O Decreto nº 6.040/2007 que instituiu a PNPCT preconiza o reconhecimento 

dos Povos e Comunidades tradicionais como “grupos culturalmente diferenciados que 

se reconhecem como tal”, e o direito aos territórios tradicionais como “espaços 

necessários para a reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades 

tradicionais”, fundamentando o reconhecimento das comunidades tradicionais no 

estado da Bahia pelo Decreto nº 12.433/2010299. 

A diversidade da matriz multiétnica nacional deve ser considera não apenas no 

viés cultural, mas na perspectiva de seu atendimento por políticas públicas específicas 

que promovam a valorização e a perpetuação de seus modos de fazer e viver, através 

do seu reconhecimento efetivo, com a identificação dos grupos e inclusão dessas 

comunidades no processo de construção e implementação dessas políticas. 

Pontua-se que, para que haja a perspectiva de atendimento da moradia em seu 

aspecto mais amplo, a questão do território étnico se define não apenas no direito a 

regularização da terra, mas também na garantia da reprodução dos seus modos de 

vida, que estão especialmente vinculados à uma habitação adequada. 

O Estatuto de Igualdade Racial preconiza300, no aspecto da moradia, a garantia 

por parte do poder público da implementação de políticas públicas adequadas, tendo 

no direito a moradia não apenas o provimento habitacional, mas ”também a garantia 

 
299 O art. 6º considerada as comunidades tradicionais identificadas no Estado da Bahia: povos 
indígenas, povos de terreiro, povos ciganos, comunidades remanescentes de quilombos, comunidades 
de fundo e fechos de pasto, comunidades de pescadores e marisqueiras, de extrativistas e de 
gerazeiros. 
300Nos Artigos 35 a 37 da seção II, do capítulo IV “DO ACESSO À TERRA E À MORADIA ADEQUADA”. 
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de infraestrutura associada a função habitacional, bem como a assistência técnica e 

jurídica para a construção”. (BRASIL, 2010, P.8).  

Essa definição do artigo 35 é complementada pelo o artigo 36 indicando que os 

programas, projetos e ações governamentais nesse âmbito devem, considerar “as 

peculiaridades sociais, econômicas e culturais da população negra”.(IBID, BRASIL, 

2010, P.8). 

Dessa forma, considera-se fundamental que as definições do Estatuto da 

Igualdade Racial sejam consideradas nas normativas para as políticas públicas no 

âmbito da moradia, para que possa haver efetividade nas ações realizadas pelo 

Estado no atendimento das questões específicas dessa parcela da população. Aponta 

ainda a necessidade de o poder público considerar as questões étnicas na proposição 

de políticas adequadas à essa população e a assistência técnica como pré-requisito 

no atendimento e aplicação da política habitacional. 

Assim, retomamos a questão norteadora desse trabalho: Na perspectiva de 

criação de uma política habitacional específica para comunidades rurais, o PNHR 

atende às necessidades socioculturais dos grupos étnicos quilombolas?  
A sistematização dos dados coletados e sua subsequente análise, 

apresentados na seção 4.2 e 4.3 tiveram como pressuposto as informações 

concedidas pelos moradores sobre as casas construídas, considerando a opinião dos 

quilombolas sobre suas moradias de fundamental importância para compreender sua 

habitação, pois neles reside o conhecimento crucial à assistência técnica, necessário 

para que as casas atendam às suas necessidades étnicas.  

Os resultados, sintetizados na seção 4.4 e 4.5 sugerem a necessidade de 

aprimoramento do programa, propondo que a crítica realizada seja um instrumento de 

aprimoramento da sua estrutura com o objetivo de promover maior qualidade no 

atendimento às comunidades tradicionais e quilombolas. Concluindo-se, portanto, que 

as casas construídas pelo PNHR não atendem parcialmente as necessidades 

socioculturais dessa comunidade. 

Se, por um lado, as habitações apresentam diversos aspectos positivos citados 

pelos moradores, como a execução de uma casa completa, com qualidade de 

materiais e acabamentos que atendem aos padrões técnicos construtivos; por outro 

lado, não contemplam a dimensão étnica dessa comunidade, tendo em vista que mais 

da metade dos moradores realizou intervenções na casa ou fez menção de desejar 

realizar. 
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Pode-se observar na seção 4.3 que os quilombolas se adaptaram as novas 

casas construídas, e referem-se a mesma como objeto de conquista da “luta 

quilombola”. Entretanto ajustaram a casa padronizada aos elementos da cultura 

significativos ao seu cotidiano, cujas reformas e modificações integraram a casa nova 

aos hábitos e atividades ligadas a cultura, aos cultivos, as atividades econômicas, as 

relações de vizinhança e as atividades domésticas realizadas no terreiro – de forma 

que cada família fez a adaptação de acordo com a sua necessidade especifica. 

Percebendo-se assim, que a perspectiva da etnicidade observada na casa não se 

encerra nela mesma, mas se expande e se relaciona com o território. 

A implementação de um projeto inadequado a uma comunidade tradicional com 

a construção de um projeto padrão não pensado especificamente para a mesma – 

explicitando a diferença, por exemplo, entre uma comunidade quilombola urbana, 

agrícola ou pesqueira – pode acarretar em uma constituição tipológica da habitação 

com a inexistência de espaços adequados a atividade econômica desenvolvida pela 

família, espaços subdimensionados, ou espaços ociosos  – o que dificulta a realização 

de determinadas atividades, influencia e condiciona os moradores a desenvolver 

outros hábitos – e pode incorrer no enfraquecimento e transformação de suas 

tradições. 

As limitações operacionais e de recursos financeiros do programa não 

promovem a perspectiva de elaboração participativa do projeto arquitetônico, ou uma 

etapa especifica de assistência técnica apenas para o projeto, fator que poderia mudar 

circunstancialmente a relação entre os beneficiários e a construção das suas casas. 

Tendo em vista que a arquitetura é um instrumento para a concepção e 

construção de espaços adequados à promoção da qualidade de vida, o uso de 

metodologias participativas na assistência técnica é viável e pode contribuir no 

fortalecimento e valorização dos modos de vida da comunidade em questão. 

A pesquisa, portanto, faz recomendações 301  para a normativa do programa 

PNHR visando incluir parâmetros adequados no atendimento às comunidades 

tradicionais, como: 

1. A inserção dos Povos e Comunidades Tradicionais como beneficiários 

diretos do programa, não condicionados às categorias de trabalhador 

rural ou agricultor familiar. Dessa forma, poderão ser especificados os 

 
301 Os pontos sugeridos devem ser aprofundados e discutidos com os órgãos, as comunidades e os 
agentes envolvidos para adequação do programa de forma efetiva. 
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grupos étnicos conforme região e estado do país, e assim aprofundadas 

a caracterização e identificação das necessidades especificas de cada 

grupo; 

2. As especificações técnicas do padrão construtivo da habitação devem ser 

ajustadas minimamente para o padrão da habitação rural convencionado 

nacionalmente; com a inclusão de varandas amplas, cozinhas espaçosas 

e áreas de apoio a produção econômica/agrícola302; 

3. O valor unitário da habitação deveria ser ajustado conforme região do 

país, como acontece com a região norte, com a perspectiva de aditivo 

conforme variáveis étnicas, como, por exemplo, a localização de 

comunidades em ilhas, cujo custo do transporte é onerado em função do 

deslocamento em barco; 

4. O estabelecimento de critérios que possibilitem a inclusão de técnicas 

construtivas tradicionais do território em questão na Assistência Técnica 

em Arquitetura e Engenharia.; 

5. Inclusão de outras etapas anteriores à execução da obra no programa, na 

perspectiva de identificar as tipologias tradicionais existentes e as 

demandas identitárias especificas das comunidades para que o projeto 

arquitetônico incorpore uma assistência técnica participativa, separando 

o recurso da assistência de projeto e obra. 

 

Respondendo ao contexto da arquitetura voltada à comunidades tradicionais 

quilombolas – essa dissertação destaca a relevância da desconstrução de paradigmas 

pré definidos do que seria uma ancestralidade africana, sugere a sensibilidade e a 

capacidade técnica de aprofundamento em outras áreas, como estudos históricos, 

antropológicos, políticos e econômicos além das análises geográficas, topográficas e 

arquitetônicas, entre outras. 

De forma alguma cabe apenas à arquitetura responder ao contexto socio 

político e econômico, mas espacialmente, esta pode contribuir com a valorização e a 

perpetuação de costumes e valores tradicionais que sobreviveram com muito esforço. 

A habitação figura como um elemento de enraizamento e fixação do homem a 

terra, pois além de apresentar a síntese do território e da cultura daquele grupo, a 

 
302 Ver observações na seção 4.1.1 “Elementos da Habitação Rural” de Castañeda Rodríguez (2016) 
sobre o padrão da habitação rural brasileira. 
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casa define hábitos, costumes e relações, onde a sua forma (se define e é definida) 

também pelas relações de vizinhança, atividades socias e econômicas desenvolvidas 

dentro e no entorno da mesma. 

Os ajustes realizados pela comunidade, assim como as técnicas construtivas 

empregadas, apresentam indícios sobre as necessidades reais desse público 

especifico. De forma que a partir desse estudo de caso a pesquisa aponta alguns 

aspectos que devem ser observados para a concepção projetual em comunidades 

tradicionais quilombolas303: 

 

a. Localização geográfica, aspectos climáticos e regionais;  

b. Forma de ocupação do solo, referências históricas e recursos naturais; 

c. Equipamentos Coletivos existentes e ancestrais; 

d. Levantamento de aspectos culturais e sociais: tradições, religiosidade, 

festas, ritos, entre outros. 

e. Identificação das tipologias habitacionais existentes e tradicionais, 

principais espaços e usos realizados na casa e em seu entorno;  

f. Técnicas construtivas tradicionais e contemporâneas existentes no 

território; 

g. Tipos de cultivos e atividades econômicas desenvolvidas na 

comunidade; 

h. Relação da casa com o tipo de atividade econômica;  

i. Relações familiares, parentesco e forma de organização das casas no 

território;  

j. Levantamento sobre costumes e hábitos do cotidiano das famílias;  

k. Levantamento de aspectos culturais, religiosos e sociais, entre outros. 

 

A produção de uma arquitetura pensada para comunidades tradicionais e 

quilombolas é um campo em construção, portanto, as sugestões não são definitivas, 

mas perspectivas de um olhar mais sensível para esses territórios. Essas informações 

mínimas se constituem como basilares para o desenvolvimento de um projeto que 

 
303 Cada comunidade tradicional apresenta sua especificidade, e a pesquisa aponta pontos para a 
reflexão preliminar, na perspectiva mais sensível ao olhar para o território tradicional quilombola, 
sugerindo também como referência a Dissertação: “A implementação de infraestrutura habitacional 
em comunidades tradicionais: o caso da comunidade quilombola Kalunga” de Jonatas Nunes Barreto 
– que faz recomendações detalhadas a implementação de políticas públicas no território quilombola. 
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atenda às necessidades especificas da comunidade, partindo do pressuposto da 

diversidade étnica nacional – onde a habitação de cada grupo adquire hábitos, 

costumes e arranjos no território que dependem dos inúmeros fatores geográficos, 

históricos, econômicos e culturais já citados. 

Para grande parte das comunidades tradicionais rurais, a habitação extrapola 

a casa e inclui diversas atividades e interações sociais a partir de uma relação 

diferenciada com o território, atrelada a ancestralidade e ao respeito aos ciclos da 

natureza, fazendo, em geral, um uso sustentável do mesmo, adequado ao consumo 

dos recursos ambientais disponíveis de forma equilibrada para assegurar 

oportunidades para as próximas gerações. 

 Esse tipo de relação sistêmica e integrada ao meio ambiente oferece 

resistência e se contrapõe ao modelo econômico hegemônico, desconectado da 

questão ambiental, social, histórica e sagrada que esses grupos possuem com os 

elementos da terra que é a sua fonte de vida. 

Portanto, faz-se importante, por fim, contextualizar o momento político no qual 

esta pesquisa foi realizada, entre os anos de 2018 e 2019, uma vez que fatos, ajustes 

legislativos e diversos acontecimentos em curso supõem a fragmentação dos direitos 

e políticas públicas conquistadas socialmente. A questão habitacional e quilombola no 

país está sujeita à agenda política proposta e implementada aos desígnios do governo 

da atual gestão 304. 

As constantes notas públicas e medidas fragmentadas de ajustes nos 

ministérios, cortes de verbas e desmonte de programas favorecem a um período 

politicamente confuso, tanto para os pesquisadores da universidade pública, 

arquitetos e urbanistas que trabalham com habitação de interesse social, quanto para 

os movimentos sociais de forma mais abrangente e sociedade civil305. 

O reconhecimento das comunidades tradicionais ainda é incipiente, e a sua 

inserção em um programa habitacional é um avanço no reconhecimento dos direitos 

dessas pessoas como cidadãos, mas que deve superar a contradição do Estado em 

reconhecer verdadeiramente a matriz multiétnica nacional na implementação de suas 

políticas. 

 
304 Disponível em: https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/o-que-muda-ou-
sobra-para-os-quilombos-com-a-reforma-de-bolsonaro  Acesso em: 20 julho de 2019 
305 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2019/09/cortes-no-orcamento-ameacam-o-
progresso-da-ciencia-brasileira.shtml Acesso em: 20 julho de 2019 

https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/o-que-muda-ou-sobra-para-os-quilombos-com-a-reforma-de-bolsonaro
https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/o-que-muda-ou-sobra-para-os-quilombos-com-a-reforma-de-bolsonaro
https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2019/09/cortes-no-orcamento-ameacam-o-progresso-da-ciencia-brasileira.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2019/09/cortes-no-orcamento-ameacam-o-progresso-da-ciencia-brasileira.shtml
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Concluímos assim, com as considerações de Leonel e sua família ao responder 

sobre o que é ser quilombola para eles, afirmando: “É reivindicar os direitos dos 

antepassados que sofreram muito, para não receber nada... e as políticas veio para 

reparar esses coitados que sofreram muito nessa época”, sendo complementado por 

suas filhas adolescentes, Raissa, Raine e Haila: “Que nós somos representantes da 

raça negra, e somos descendentes de índio... ”. 
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APÊNDICE A

DATA
ID. Nᵒ 

CAMPO
HORÁRIO/ 

TURNO
CAMPO/ATIVIDADE/ DESCRIÇÃO GERAL

DOCUMENTOS/ OBSERVAÇÕES DE 
CAMPO

VISITAS AOS ÓRGÃOS
05/02/2018 Visita a SEDUR e ofício para a diretora. Adalva Tonhá.

Entrevista com Adallva Tonhá e Rafael Cordeiro

05/02/2018 Visita a SEPROMI e ofício para a secretária Fabya Reis
Entrevista com Luiz Paulo - coordenador 01 de Política de 
povos e comunidades tradicionais

17 a 19/03 CAMPO 01
TRABALHO DE CAMPO 01: Apresentação da proposta de 
pesquisa a comunidade e consulta para aprovação da 
pesquisa de campo.

18/03/2018 Procissão de São José em Vazante

19/03/2018 manhã
Entrevista #01 com Duscinelia – Agente Social do PNHR. 
Compreensão da rede e do processo de aprovação do 
benefício.

19/03/2018 tarde
Visita a Comunidade de Mocambo e Cachoeira, 
aprovação da pesquisa pela presidente da Associação 

19/03/2018 tarde
Visita e diálogo com D. Maximina moradora de uma das 
casas do PNHR
Retorno para Seabra. Retorno a Salvador as 23h

VISITAS AOS ÓRGÃOS

15/05/2018
Visita ao INCRA e ofício para o Superintendente Giuseppe 
Serra Seca Vieira. Solicitação dos RTIDS das comunidades 
quilombolas da Chapada Diamantina.
Conversa com Vital, setor de quilombolas INCRA

16/05/2018
Visita ao CDA e ofício para a coordenadora Renata 
Alvarez Rossi
Conversa com George do Núcleo de Apoio Quilombola 
NAQ

 02 a 04/07 CAMPO 02

TRABALHO DE CAMPO 02: Entrevista para compreensão 
da relação em rede das comunidades quilombolas de 
Seabra e de que forma se organizaram para efetivar o 
PNHR

Nessa data a comunidade não pode 
receber a pesquisadora pois estavam 
em período de colheita para a CONAB.

03/07/2018 manhã Entrevista #02 com Duscinelia – Agente Social do PNHR
Saída de Salvador 23h - 02/07 e 
chegada em Seabra 6h - 03/07

03/07/2018
Tarde 

13:00h

Entrevista Odeirlei Cupertino - liderança comunitária de 
Baixão Velho em sua casa no Baixão velho e 
disponibilização da documentação da ACQBV.

Recebimento da documentação de 
comunicação entre a ACQBV e a CEF 
durante o PNHR. Ida para Baixão no 
ônibus escolar (12h).

03/07/2018
Tarde 

15:30h

Entrevista S. Jaime Cupertino - liderança comunitária de 
Vazante sobre a articulação das comunidades em rede de 
Seabra

Ida para Boninal para entrevista Jaime e 
retorno para Seabra a noite.

04/07/2018 manhã
Encontro com o engenheiro Chico para recebimento do 
pendrive  com projeto do PNHR (não pôde conceder a 
entrevista)

Recebimento do projeto em AUTOCAD 
e algumas planilhas do PNHR.

04/07/2018
manhã/ 

tarde
 fotocópia do material disponibilizado pela ACQBV e 
devolução do material

04/07/2018
Tarde 

16:00h
Entrevista com Lauro Oliveira - liderança comunitária de 
Vazante

Retorno para Seabra. Retorno a 
Salvador as 23h do dia 04/07, chegada 
as 6h do dia 05/07.

PLANILHA DE VISITAS E TRABALHOS DE CAMPO

Recebimento da planilha com o PNHR 
executado nas comunidades 
quilombolas

Banco de Dados em atualização

Recebimento RTIDs das comunidades 
quilombolas e planilha com 
comunidades tituladas e em processo.

Recebimento de planilha com 
comunidades tituladas pela CDA e com 
processo em andamento na Chapada 
Diamantina.



 03 a 06/12 CAMPO 03

TRABALHO DE CAMPO 03: Reconhecimento do território 
e caracterização da comunidade. Entrevista com as 
lideranças e com os mais velhos da comunidade. 
Entrevistas sobre o processo de organização comunitária, 
associação quilombola e Titulação do Território.

04/12/2018 manhã

Reconhecimento Geral e entrevista com Rozania. 
Chegada na comunidade com o ônibus vindo de Seabra 
com as mulheres que retornaram do mutirão de 
mamografia. Ônibus fretado por elas. Marcação de 
pontos GPS relevantes do Mocambo com Rozania.

Saída Salvador 23h - 03/12 - chegada 
em Seabra 6h - 04/12

04/12/2018 tarde
Retorno a Seabra e agendamento do dia seguinte para 
visitar os mais velhos e permanecer na comunidade a 
convite de Rozania.

Visita a S. Raimundo para agendar mapeamento e 
reconhecimento do território como todo.

05/12/2018 manhã
Visita as casas dos mais velhos do Mocambo e marcação 
de pontos no GPS, acompanhamento Raiane. 

Estadia na Casa de Rozania entre 05 e 
06/12.

05/12/2018 Entrevista e Visita D. Maria de Toco
05/12/2018 Entrevista e Visita D. Roxinha e família CS06/ CS07/CS08

05/12/2018 manhã
Visita as casas dos mais velhos da Cachoeira de Dentro e 
marcação de pontos no GPS, acompanhamento Raiane.

05/12/2018 tarde Entrevista e Visita D. Irani e S. Eduardo
Devido à forte chuva só foi possível 
visitar uma casa no turno da tarde, 
retornando a casa de Rozania.

05/12/2018 tarde
Mapeamento dos pontos relevantes de Cachoeira de 
Dentro com S. Eduardo

06/12/2018 manhã

Mapeamento dos pontos relevantes do território com o 
acompanhamento de S. Raimundo liderança quilombola e 
referência das histórias da comunidade. Entrevista sobre 
o processo de formação da Associação Quilombola de 
Mocambo e Cachoeira.

06/12/2018 tarde Mapeamento das demais casas do PNHR
Retorno para Seabra. Retorno a 
Salvador as 23h e chegada as 6h do dia 
07/12.

VISITAS AOS ÓRGÃOS

20/12/2018
Visita a CAIXA ECONÔMICA e ofício para coordenadora 
Eleonora Lisboa Mascia

Recebimento de dados da CAIXA com o 
quantitativo do MCMV urbano e rural 
por ano, até 2018.

 03 a 06/01 CAMPO 04
TRABALHO DE CAMPO 04: Participação no Reisado. 
Festejo mais aguardado e comentado pela comunidade.

04/01/2019 manhã Ida com o ônibus das 11h para a comunidade
Saída Salvador 23h - 03/01 - chegada 
em Seabra 6h - 04/01/19.

04/01/2019 tarde Apoio com os preparativos dos alimentos  (11 - 16H)
04/01/2019 Entrevista com Nice  (17H)
04/01/2019 noite Visita com os reiseiros de casa em casa (19-23h)
05/01/2019 manhã Preparativos para a festa - arrumação do espaço
05/01/2019 tarde Almoço e organização final 

Convite de Rozania para permanecer 
em sua casa afim de reduzir o 
deslocamento (15 km de moto até a 
sede do município). Oportunidade de 
conhecer melhor a comunidade e 
vivenciar momentos do cotidiano da 
comunidade.

Estadia na Casa de Rozania entre 04 e 
05/01.

OBS SOBRE O CAMPO 03 :Diante do não planejamento dessa oportunidade, fortuitamente o convívio proporciona o estreitamento de 
laços e criou-se uma afinidade grande entre algumas pessoas da comunidade e a pesquisadora, talvez, pelo interesse especial em conhecer 
as “suas roças” elemento ao qual dedicam estima e valor, e que será descrito a partir das entrevistas.
Nesse campo fomos convidados para a Festa de Reis (Reisado)  festa tradicional e momento do ano mais esperado pela comunidade, a 
acontecer entre o natal e o dia 6 de janeiro, dia de Santo Reis. Interessante destacar que antes de saber da festa fomos apresentados a 
diversos reiseiros que pareciam surpresos pelo nosso desconhecimento do assunto.



05/01/2019 noite Missa, Reisado e Festejo (19-4h) Retorno a Salvador 6h - 06/01/19.

VISITAS AOS ÓRGÃOS

04/02/2019
Visita ao CDA e ofício para a coordenadora Renata 
Alvarez Rossi - solicitação de SHAPES dos territórios 
quilombolas de Seabra

21/02/2019
Conversa com Vanderson do Núcleo de Operações 
Técnicas NOT

27/02/2019
Visita a SEDUR - entrevista Rafael e solicitação dos dados 
do PNHR na Bahia

Recebimento dos dados do PNHR na 
Bahia para todos os segmentos

28/02/2019 Entrevista com Tereza Espírito Santo

22 a 28/03 CAMPO 05
TRABALHO DE CAMPO 05: Visita e entrevista em cada 
casa do PNHR. Reconhecimento das Unidades 
Habitacionais e do processo de construção.
Saída Salvador 23h - 22/03 - chegada em Seabra 6h - 
23/03

23/03/2019 tarde
Entrevista com Dusce sobre o processo de execução do 
PNHR.

23/03/2019 tarde
CAMPO 05 - Dia 01: Chegada e organização das visitas por 
área/ por dias de campo.

23/03/2019
Entrevista e conversa com Dusce para esclarecer dúvidas 
e observações sobre o estudo de caso. Apresentação do 
andamento da pesquisa e dos mapas produzidos.

Saída Salvador 23h - 22/03 - chegada 
em Seabra 6h - 23/03/19

24/03/2019
Chegada a casa de S. Raimundo entrevista sobre o 
processo de execução do PNHR

Ida para a comunidade de taxi fretado - 
14h - muita chuva

24/03/2019 Visita a roça e as cultivos

24/03/2019
Jantar e permanência com a família de S. Raimundo e D. 
Erondina

Estadia na Casa de S. Raimundo entre 
24 a 26/03.

25/03/2019 manhã

CAMPO 05 - Dia 02: Visita as casas de Cachoeira de Fora 
com S. Raimundo. Entrevista com moradores presentes 
nas casas e registro fotográfico e ponto no GPS das 
demais.

Muitos moradores estavam fora a 
trabalho, ou residindo em Seabra.

10:00h Entrevista  D. Marienilce  CS29 
25/03/2019 10:40h Entrevista S. Fidelcino CS27
25/03/2019 Marcação do ponto da igreja, escola e campo de futebol.
25/03/2019 11:30h Entrevista D. Creunilda CS26

25/03/2019
Croqui e visita a casa da mãe e demais casas do terreno, a 
antiga casa de adobe onde reside o ex-marido.

25/03/2019
Almoço e descanso na casa de S. Raimundo. Saída as 
14:30h para a casa de farinha no Tanque.
Conversa informal com Nice para agendar a ida a casa 
dela no dia seguinte e indicação de pontos relevantes 
ainda a mapear.

25/03/2019 tarde
CAMPO 05 - Dia 02: Visita as casas da região do Tanque - 
Cachoeira de fora. Sem acompanhamento.

25/03/2019 15:30 Entrevista Ivan CS20
25/03/2019 16:30h Entrevista Antonieta e Leonel CS19
25/03/2019 18:00 Entrevista Marleide e Sirleide CS24 e CS25

OBS SOBRE O CAMPO 04:  A visita de campo 04 foi feita de “bate-volta”, devido à proximidade com o recesso de fim de ano e a quantidade 
de material a sistematizar do campo de dezembro, teve apenas a duração de 02 dias. O tempo foi suficiente para participar da festa, 
visitando casa a casa com os reiseiros em uma noite, e ajudando nos preparativos da grande festa do dia de reis no dia seguinte. No dia de 
Reis o encerramento acontece com a missa, a apresentação dos reiseiros e bandas locais que animam os moradores da região, reunindo 
mais de 2.000 pessoas, e durando até o amanhecer e se estendendo pelo dia seguinte.

Recebimento dos Shapes das  
poligonais georreferenciadas das 
comunidades quilombolas tituladas 
pela CDA



25/03/2019 19:20 Entrevista Eliene CS22
Jantar, descanso e conversa informal com D. Erondina e S. 
Raimundo

26/03/2019 manhã
CAMPO 05 - Dia 03: Visita as casas da região do Tanque - 
Cachoeira de fora. Manhã de chuva na casa de S. 
Raimundo com poucas visitas

26/03/2019

Desenvolvimento do croqui do mapa dos povoados 
vizinhos com S. Raimundo e S. Dionisio. Apresentação dos 
mapas e do trabalho do campo 03 para troca de 
informações.

Estadia na Casa de Nice entre 26 a 
28/03. 

26/03/2019 Conversa informal com D. Erondina
26/03/2019 9:30h Entrevista com Claudinei e Joseane CS21

26/03/2019 10:40h
Visita a casa de Rozania para organizar o dia de campo. 
Apresentação dos mapas realizados no campo 03 e 
dúvidas sobre a execução do PNHR.

26/03/2019
manhã/ 

tarde
CAMPO 05 - Dia 03: Visita as casas da Cachoeira de 
Dentro. Acompanhamento de Raiane

26/03/2019 11:30h entrevista S. José CS35
26/03/2019 12:15h entrevista Denise CS33

26/03/2019 13:00
Visita aos moradores mais antigos para tomar café e 
conversar. D. Irani e S. Eduardo

26/03/2019 16:00
Visita aos moradores mais antigos para tomar café e 
conversar. D. Dolorores/Roxinha CS06

26/03/2019 17:00 Jogo de futebol no Mocambo
Marcação das casas PNHR sem moradores na região do 
Mocambo com acompanhamento de Marileuza.

26/03/2019 19:00
Chegada na casa de Nice, na região do corredor e 
organização das visitas no Mocambo. Auxílio com a 
organização do Edital para o Bahia Produtiva.

27/03/2019
manhã/ 

tarde

CAMPO 05 - Dia 04: Visita as casas da região do 
Mocambo, com acompanhamento de Yasmin e Kelly, 
Últimas casas mais próximas a entrada do povoado.

27/03/2019 manhã
Organização das casas já identificadas e verificação de 
entrevistas e pontos pendentes,

27/03/2019 14:15 Entrevista Cleci CS17
27/03/2019 15:00 Conversa Informal família de Luciene CS18
27/03/2019 15:30 Conversa Informal família de Luciene CS18
27/03/2019 16:00 Conversa informal com Solange/André CS02
27/03/2019 16:30 Conversa informal com Jaqueline CS01
27/03/2019 17:00 Entrevista com D. Nilza Santos Viana CS03

27/03/2019 17:30
Entrevista com Vera Lucia Maria da Conceição dos Anjos ( 
e o filho)

27/03/2019 18:00
Entrevista com D. Cirlene (Maximina Ferreira dos Santos 
Souza) primeira e última casa - encerramento do ciclo - 
CS05

27/03/2019 20:00
Conversa com Nice e S. Juracir apresentação dos mapas 
do campo 04

28/03/2019 manhã
CAMPO 05 - Dia 05: Retorno a Seabra e sistematização de 
fotos e dados de campo (audios e pontos no gps).

28/03/2019 Retorno a Seabra no ônibus das 5:30h

28/03/2019
Sistematização dos dados de campo: fotografias, pontos 
no GPS, dados coletados.

Retorno no ônibus  12h - 28/03/19.



VISITAS AOS ÓRGÃOS

21/05/2019
Visita a CAIXA ECONÔMICA e entrevista com Eleonora 
Mascia sobre o MCMV em 2019

06/06/2019
Visita ao INCRA e entrevista com Paula Adelaide sobre o 
INCRA em 2019

08/08/2019
Entrevista por telefone com os agentes Técnicos - Nilton 
e Chico para elucidar detalhes da execução e observações 
gerais sobre a implementação do PNHR.

08/08/2019
Entrevista por telefone com a agente da CAIXA/FS  Telma 
Virgínia

OBS SOBRE O CAMPO 05:  Essa experiência agregou a pesquisa a possibilidade de participar da dinâmica de diversas famílias, conhecer 
suas casas, seus hábitos, seus vizinhos e vivenciar detalhes do dia a dia da comunidade. Interessante mencionar que todas as casas na qual 
fui abrigada não eram do PNHR, pois com apenas 02 quartos, essas não comportam confortavelmente visitas.
Nesse ponto cabe uma observação interessante sobre o modo de vida rural, muito bem relacionado com o ritmo da natureza, onde as 
pessoas se levantam antes das 6h com o raiar do sol e retornam por volta das 17h ao entardecer, sem grandes atividades a noite, afim de 
se recomporem para o dia seguinte. Sempre estão recebendo visitas de vizinhos e parentes na casa, seja para um “almoço ou janta”, onde 
cada um se serve no fogão a lenha, ou para um café às 6h antes de ir para a roça. Todos os moradores visitados se apresentaram muito 
bem-dispostos a uma prosa e um café. Um outro detalhe a destacar, foi a coincidência da nossa presença com a das chuvas, em dezembro, 
janeiro e março, o que foi motivo de festejo e de resenhas, para que eu voltasse mais vezes.



APÊNDICE B PLANILHA DE ENTREVISTAS 
 ENTREVISTAS COM AS LIDERANÇAS QUILOMBOLAS DA REGIÃO DE SEABRA E AGENTES TÉCNICOS QUE PARTICIPARAM DO EMPREENDIMENTO DO PNHR 

DATA DA 
ENTREVISTA

NOME E CARGO APRESENTAÇÃO / DESCRIÇÃO LOCAL OBS.

19/03/2018

Escola, trabalho 
Dusce, Seabra Entrevista n.01 - Campo 01

03/07/2018 Hotel Nelius, Seabra Entrevista n.02 - Campo 02

23/03/2019
Sede escritorio filho 
Dusce, Seabra Entrevista n.03 - Campo 05

01/07/2019
 Francisco Antonio Brito Santana - Técnico 
Engenharia PNHR 

 Francisco Antonio Brito Santana (Chico) é engenheiro cicil 
responsável pela assistência técnica em projeto e 
acompanhamento da obra no PNHR.

por telefone

Concedeu a documentação referente 
ao projeto executado no PNHR em 
03/07/2018, contudo a entrevista foi 
desmarcada no periódo dos trabalhos 
de campo, sendo realizada por telefone 
em 01/07/19.

01/07/2019
Nilton Quinteiro - Responsavél pela prestação de 
contas do PNHR

Nilton Quinteiro é técnico em contabilidade responsável 
pelo orçamento e prestação de contas do PNHR. por telefone

03/07/2018 Odielrei Cupertino - atual presidente da ACQRBV

Odielrei Cupertino é atual presidente da Associação 
Comunitária Quilombola do Baixão Velho, entrevistado o dia 
03/07/2018, concedeu a documentação do 
empreendimento do PNHR para consulta da pesquisa.

Residencia Odirlei, 
Baixão Velho

Entrevista n.01 - Campo 02

03/07/2018
Entrevista com Jaime Cupertino - Liderança 
Quilombola Vazante

Sr. Jaime Cupertino é uma importante liderança comunitária 
quilombola, fundador da Associação Comunitária de 
Vazante. Colaborador no processo político de organização 
das Comunidade Quilombolas da região. Concedeu a 
entrevista no dia 02/07/2018, e aprovou a colocação das 
suas falas na pesquisa no dia 23/07/2019.

Residência S. Jaime, 
Boninal Entrevista n.02 - Campo 02

04/07/2018
Entrevista com Lauro Roberto Ferreira Oliveira - 
Professor - Liderança Quilombola Vazante - Verador

Lauro Roberto Ferreira Oliveira é uma das lideranças 
comunitárias da Comunidade Quilombola de Vazante, 
professor de História e atualmente vereador em Seabra. 
Participou da organização comunitária e elaboração do 
Projeto Social para o empreendimento do PNHR, junto com 
Dusce. Concedeu a entrevista no dia 04 de julho de 2019, 
aprovou  a colocação das suas falas na pesquisa no dia 
24/07/2019. Hotel Nelius, Seabra Entrevista n.02 - Campo 02

 ENTREVISTAS COM OS QUILOMBOLAS DE MOCAMBO E CACHOEIRA

DATA DA 
ENTREVISTA

NOME E CARGO APRESENTAÇÃO / DESCRIÇÃO LOCAL OBS.

19/03/2018
Povoado de 
Mocambo e 
Cachoeira 

Entrevista n.01 - Campo 01. Aceite da 
liderança em nome da comunidade 
para início da pesquisa de campo.

04/12/2018
Povoado de 
Mocambo e 
Cachoeira 

Entrevista n.02 - Campo 04. Sobre o 
processo de formação da Associação 
Quilombola e titulação e 
reconhecimento do território).

26/03/2019
Povoado de 
Mocambo e 
Cachoeira 

Entrevista n.03 - Campo 05. Verificação 
e dúvidas sobre as informações 
coletadas; apresentação dos mapas e 
andamento da pesquisa.

05/12/2018  Dona Maria de Toco.
Dona Maria de Toco é considerada uma das moradoras mais 
velhas da comunidade de Mocambo e Cachoeira. Concedeu 
a entrevista no dia 05 de dezembro de 2018.

Povoado de 
Mocambo e 
Cachoeira Entrevista n.01 - Campo 03

05/12/2018 Dona Dolores dos Santos Viana 

Dona Dolores dos Santos Viana (conhecida como Roxinha) 
foi indicada como uma das moradoras que conhecem as 
histórias da comunidade, beneficiária do PNHR concedeu a 
entrevista no dia 05 de dezembro de 2018.

Povoado de 
Mocambo e 
Cachoeira Entrevista n.01 - Campo 03

05/12/2018 Raiane Oliveira Fernandes
Raiane Jesus de Oliveira, jovem quilombola, é filha da lider 
comunitária Rozania concedeu a entrevista no dia no dia 05 
de dezembro de 2018.

Povoado de 
Mocambo e 
Cachoeira Entrevista n.01 - Campo 03

05/12/2018 Irani Souza de Oliveira 

Dona Irani Souza de Oliveira, tem 51 anos; lavradora, 
nascida e criada na comunidade de Cachoeira. Concedeu a 
entrevista no dia 05 de dezembro de 2018, junto com seu 
esposo Eduardo.

Povoado de 
Mocambo e 
Cachoeira Entrevista n.01 - Campo 03

26/03/2018 Eduardo Neves dos Santos
Sr. Eduardo Neves dos Santos, é lavrador, reiseiro e 
concedeu a entrevista nno dia 05 de dezembro de 2018, 
junto com sua esposa Irani.

Povoado de 
Mocambo e 
Cachoeira Visita a roça - Campo 05

Duscinelia Maria dos Anjos -  Pedagoga -  Agente 
Social do PNHR 

Duscinélia Maria dos Anjos (Dusce) é pedagoga e trabalha 
na rede de escolas municipais de Seabra. Trabalha como 
colaboradora das comunidades rurais e quilombolas da 
região de Seabra, Boninal, Morro do Chapéu na elaboração 
de diversos projetos sociais, foi a responsável pelo Trabalho  
Social do PNHR. Concedeu 03 entrevistas nos dias 19 de 
março e 03 de julho de 2018 e 23 de março de 2019.

Rozania Jesus de Oliveira é liderança quilombola da 
Comunidade de Mocambo e Cachoeira trabalha como 
agente comunitária de saúde e agricultora familiar. Durante 
a execução do PNHR ocupava o cargo de presidente da 
Associação Comunitária onde atualmente é tesoureira. 
Concedeu 03 entrevistas, em 19 de março e 04 de dezembro 
de 2018 e em 26 de março de 2019.

Rozania Jesus de Oliveira - liderança comunitária da 
Comunidade de Mocambo e Cachoeira.



04/12/2018
Povoado de 
Mocambo e 
Cachoeira 

Entrevista n.01 - Campo 03. Sobre o 
processo de fundação da Associação e 
histórico da comunidade.

06/12/2018
Povoado de 
Mocambo e 
Cachoeira 

Entrevista n.02 - Campo 03. 
Reconhecimento do território e 
mapeamento dos pontos relevantes.

24/03/2019
Povoado de 
Mocambo e 
Cachoeira 

Entrevista n.03 - Campo 05. Validação 
dos Mapas, dúvidas e informações 
sobre a comuniadade.

26/03/2019 Erondina Maria de Jesus

Erondina Maria de Jesus é esposa de Sr. Raimundo, 
responsável pelos cuidados com a família e participa do 
curso de alfabetização de adultos EJA, realizado na escola 
Bom Jesus.

Conversa Informa - Campo 05. D. 
Erondina nos recebeu em sua casa com 
muita atenção e cuidados.

05/01/2019
Povoado de 
Mocambo e 
Cachoeira Entrevista n.01 - Campo 04

25/03/2019
Povoado de 
Mocambo e 
Cachoeira 

Conversa Informal - Campo 05 , 
apresentação dos mapas e andamento 
da pesquisa.

27/03/2019
Conversa informal com Cleonice Souza (Nice) e S. 
Juracir para apresentação dos mapas 

Juracir José dos Santos é agricultor e concedeu entrevista no 
dia 23 de março de 2019. Esposo de Nice. Entrevista n.01 - Campo 05

 ENTREVISTAS COM OS QUILOMBOLAS DE MOCAMBO E CACHOEIRA

DATA DA 
ENTREVISTA

NOME E CASA PNHR APRESENTAÇÃO / DESCRIÇÃO LOCAL

05/12/2018 Leidiane Viana - CS08
Leidiane Viana - beneficiária do PNHR de Mocambo e 
Cachoeira, entrevistada em 05 de dezembro de 2019.

Povoado de 
Mocambo e 
Cachoeira Entrevista n.01 - Campo 03

25/03/2019 Marienilce de Oliveira Santos Souza e filha - CS20
Marienilce de Oliveira Santos Souza (conhecida como 
Nicinha) - beneficiária do PNHR de Mocambo e Cachoeira, 
entrevistada em 25 de março de 2019.

Povoado de 
Mocambo e 
Cachoeira Entrevista n.01 - Campo 05

25/03/2019 Fidelcino Miguel dos Santos - CS27
Fidelcino Miguel dos Santos - beneficiário do PNHR de 
Mocambo e Cachoeira, entrevistado em 25 de março de 
2019.

Povoado de 
Mocambo e 
Cachoeira Entrevista n.01 - Campo 05

25/03/2019  Creunilda Santos Souza - CS26
Creunilda Santos Souza beneficiária do PNHR de Mocambo e 
Cachoeira, entrevistada eem 25 de março de 2019.

Povoado de 
Mocambo e 
Cachoeira Entrevista n.01 - Campo 05

25/03/2019 Ivan Vieira de Oliveira - CS20
Ivan Vieira de Oliveira mora na casa do PNHR junto com o 
pai Manoel, sogro de Arlete beneficiária do Programa. 
Entrvistado em 25 de março de 2019.

Povoado de 
Mocambo e 
Cachoeira Entrevista n.01 - Campo 05

25/03/2019
Antonieta Cecilia dos Santos Oliveira, Leonel e os 
filhos - CS19

Antonieta Cecília dos Santos Oliveira beneficiária do PNHR 
de Mocambo e Cachoeira, entrevistada em 25 de março de 
2019.

Povoado de 
Mocambo e 
Cachoeira Entrevista n.01 - Campo 05

25/03/2019 Sirleide dos Anjos Souza - CS25 Entrevista n.01 - Campo 05

25/03/2019 Marleide dos Anjos Souza - CS24 Entrevista n.01 - Campo 05

25/03/2019 Eilene Jesus de Oliveira - CS22
Eilene Jesus de Oliveira beneficiária do PNHR de Mocambo e 
Cachoeira, entrevistada em 25 de março de 2019.

Povoado de 
Mocambo e 
Cachoeira Entrevista n.01 - Campo 05

26/03/2019
Claudinei Jesus de Oliveirae a esposa Joseane dos 
Anjos Santos - CS21 Entrevista n.01 - Campo 05

26/03/2019 Joseane dos Anjos Santos (e filha Lorrane) - CS21 Entrevista n.01 - Campo 05

26/03/2019 S. Jose Barbosa Vasconcelos - CS35
José Barbosa Vasconcelos esposo de Sueli, beneficiários do 
PNHR de Mocambo e Cachoeira, entrevistado em 26 de 
março de 2019.

Povoado de 
Mocambo e 
Cachoeira Entrevista n.01 - Campo 05

26/03/2019  Denise Mendes dos Anjos - CS33
Denise Mendes dos Anjos, filha da beneficiária Girlande, 
moradora da casa do PNHR de Mocambo e Cachoeira, 
entrevistada eem 26 de março de 2019.

Povoado de 
Mocambo e 
Cachoeira Entrevista n.01 - Campo 05

27/03/2019
 Cleci Reis de Souza (com o esposo Luciano e pai 
Joaquim) - CS17

Cleci Reis de Souza é beneficiária do PNHR de Mocambo e 
Cachoeira, entrevistada em 27 de março de 2019.

Mocambo e 
Cachoeira Entrevista n.01 - Campo 05

27/03/2019 Luciano José dos Santos - CS17
Luciano José dos Santos é esposo da beneficiária do PNHR 
de Mocambo e Cachoeira, entrevistada em 27 de março de 
2019.

Povoado de 
Mocambo e 
Cachoeira Entrevista n.01 - Campo 05

27/03/2019 Solange e André Silva dos Santos -  CS02
Solange e André Silva dos Santo são beneficiária do PNHR de 
Mocambo e Cachoeira, entrevistada entrevistada em 27 de 
março de 2019.

Povoado de 
Mocambo e 
Cachoeira Entrevista n.01 - Campo 05

27/03/2019 Jaqueline Machado da Silva - CS01
Jaqueline Machado da Silva é beneficiária do PNHR de 
Mocambo e Cachoeira, entrevistada entrevistada em 27 de 
março de 2019.

Povoado de 
Mocambo e 
Cachoeira Entrevista n.01 - Campo 05

27/03/2019 Nilza Santos Viana e o filho - CS03

Dona Nilza Santos Viana é considerada uma das moradoras 
mais velhas da comunidade de Mocambo e Cachoeira, 
beneficiária do PNHR. Entrevistada em 27 de março de 
2019.

Povoado de 
Mocambo e 
Cachoeira Entrevista n.01 - Campo 05

27/03/2019 Vera Lucia Maria da Conceição dos Anjos - CS-4
Vera Lucia Maria da Conceição dos Anjos e o seu filho são 
beneficiária do PNHR de Mocambo e Cachoeira, 
entrevistada entrevistada em 27 de março de 2019.

Povoado de 
Mocambo e 
Cachoeira Entrevista n.01 - Campo 05

Cleonice Souza Silva Santos é uma das lideranças da 
comunidade quilombola de Mocambo e Cachoeira e atual 
presidente da Associação. Trabalha como agente 
comunitária de saúde e agricultora familiar.

Cleonice Souza Silva Santos

Povoado de 
Mocambo e 
Cachoeira 

Povoado de 
Mocambo e 
Cachoeira 

Sirleide dos Anjos Souza e Marleide dos Anjos Souza 
beneficiárias do PNHR de Mocambo e Cachoeira, 
entrevistadas em 25 de março de 2019.

Claudinei Jesus de Oliveira e a esposa Joseane dos Anjos 
Santos - beneficiários do PNHR de Mocambo e Cachoeira, 
entrevistado em 26 de março de 2019.

Raimundo Rodrigues de Oliveira é uma das lideranças da 
comunidade quilombola de Mocambo e Cachoeira, fez parte 
da fundação da associação comunitária e é reiseiro. Inicado 
como o morador que conhece as histórias da comunidade, 
foi o responsável pelo apoio na delimitação do território 
junto a CDA e acompanhou a visita para o reconhecimento 
do território na pesquisa no Campo 04 . Também é 
beneficiário do PNHR e concedeu 03 entrevistas no dia 06 e 
07 de dezembro de 2018 e em 24 de março de 2019.

Sr. Raimundo Rodrigues de Oliveira



27/03/2019 Maximina Ferreira dos Santos Souza - CS05
Maximina Ferreira dos Santos Souza (conhecida como D. 
Cirlene) é beneficiária do PNHR de Mocambo e Cachoeira, 
entrevistada entrevistada em 27 de março de 2019.

Povoado de 
Mocambo e 
Cachoeira 

Entrevista n.01 - Campo 05. D. Cirlene 
foi a primeira e última casa a ser 
visitada e entrevistada, ao conhecer o 
terriório em 2018 e ao concluir as 
entrevistas em 2019.

 ENTREVISTAS COM AGENTES DOS ORGÃOS RESPONSAVÉIS PELA POLÍTICA DO PNHR

DATA DA 
ENTREVISTA

NOME E CARGO APRESENTAÇÃO / DESCRIÇÃO LOCAL OBS.

05/03/2018
Adalva Tonhá - Diretora de Políticas e Planejamento 
Regional

Adalva Tonhá é diretora de Políticas e Planejamento 
Regional da SEDUR desde XXX, entrevistada no dia 
05/03/2018. Em 2019 foi substituida por Gustavo Dias 
Campos.

sede da SEDUR, 
Salvador-Ba.

Entrevista 01. Dados e informações 
gerais sobre o PMCMV e o PNHR.

05/03/2018
sede da SEDUR, 
Salvador-Ba.

Entrevista 01. Dados e informações 
gerais sobre o  PNHR.

26/06/2018 sede da SEDUR, 
Salvador-Ba.

Entrevista 02. Dados e informações 
sobre a estrutura e execução do  PNHR.

27/02/2019
sede da SEDUR, 
Salvador-Ba.

Entrevista 03. Dados e informações 
sobre o  PNHR na Bahia.

03/04/2018
Luiz Paulo Bastos da Silva - Coordenador 01 - 
SEPROMI (Pol. De Povos e Comunidades 
Tradicionais)

Luiz Paulo Bastos da Silva é Coordenador 01 na SEPROMI, 
trabalha com a Política de Povos e Comunidades 
Tradicionais, concedeu a entrevista no dia 03/04/2018. sede da SEPROMI,  

Salvador-Ba.

Entrevista 01. Dados e informações 
gerais sobre o PMCMV e o PNHR.

26/06/2018
Conversa com George Bispo - CDA  Técnico da 
Coordenação de Povos Tradicionais

George Bispo é  Técnico da Coordenação de Povos 
Tradicionais na CDA, concedeu a entrevista no dia 26 de  
junho de 2018.

sede da CDA, 
Salvador-Ba.

21/12/2018
Entrevista 01. Dados e informações 
gerais sobre o PMCMV e o PNHR.

21/05/2019
Entrevista 02. Dúvidas e informações 

sobre o PNHR na Bahia.

06/02/2019
Diosmar Santana Filho - mestre em geografia, 
mestre, professsor e autor do livro a geopolitica do 
Estado e o território quilombola do séc.XXI.

Diosmar Santana Filho é geografo e militante do movimento 
negro, pesquisador e autor do livro a geopolitica do Estado e 
o territorio quilombola do séc.XXI. Concedeu a entrevista no 
dia 06/02/2019.

Faculdade de Direito, 
UFBA,  Salvador-Ba.

28/02/2019
Teresa Espirito Santo - arquiteta e urbanista com 
atuação relevante junto ao planejamento urbano e a 
comunidades negras, rurais e quilombolas da Bahia. 

Teresa do Espírito Santo é arquiteta e urbanista com 
atuação relevante nas áreas de planejamento urbano, 
habitação de interesse social e políticas públicas para 
comunidades negras, rurais e quilombolas e povos 
tradicionais da Bahia. Atua desde 1979 com habitação de 
interesse social, tendo trabalhado na Secretaria de 
Habitação do município de Salvador, chefiando a Assessoria 
Técnica (2005/2008); coordenou  o setor de políticas 
habitacionais rurais  na SEDUR/BA (2008/2011), e de 
Políticas para Povos e Comunidades Tradicionais na 
Sepromi/BA (2011/2015) Concedeu a entrevista no dia 
28/02/2019.

Restaurante Grão,  
Salvador-Ba.

Entrevista 01. Implementação do CPE e 
do PNHR em Seabra.

06/06/2019

Paula Adelaide Mattos Santos Moreira - arquiteta e 
urbanista, analista de reforma e desenvolvimento 
Agrário no INCRA, Doutora em arquitetura pela 
UFBA  e professora colaboradora da RAU+E. 

Paula Adelaide Mattos Santos Moreira é arquiteta e 
urbanista, analista de reforma e desenvolvimento Agrário 
no INCRA. Doutora em arquitetura pela UFBA, atua no grupo 
de Pesquisa Geografar e professora colaboradora da RAU+E. 
Concedeu a entrevista no dia 06/06/19.

Sede do INCRA,  
Salvador-Ba.

Entrevista 01. Dados e informações 
sobre o PNHR para assentados de 

reforma agrária.

25/06/2019

Guilherme Lima Rodrigues -  Coordenação de 
Habitação de Interesse Social (Subcoordenação do 
Setor de Projetos que atua diretamente com as com. 
Tradicionais) na CAR.

Guilherme Lima Rodrigues é contador e atualmente trabalha 
na Coordenação de Habitação de Interesse Social da CAR. 
Trabalhou por 08 anosjunto a FETRAF.

 Secretaria de De - 
Salvador-Ba.

Sede da GIHAB/ 
Salvador-Ba.

Rafael Cordeiro - Arquiteto e Urbanista - 
Superintendência  de Habitação da SEDUR

Rafael Cordeiro é arquiteto urbanista na Superintendência 
de Habitação da SEDUR. Trabalha com assistência técnica e 
monitoramento da política de Habitação de Interesse Social 
Rural, Planejamento habitacional e Comunidades 
Tradicionais desde abril de 2013. Integra os conselhos 
estaduais de povos e comunidades tradicionais, de direitos 
dos povos indígenas e do grupo intersetorial para 
quilombos. Concedeu 03 entrevistas nos 05 de março e 25 
de junho de 2018 e no dia 27 de fevereiro de 2019.

Eleonora Lisboa Mascia e - coordenadora na 
Gerência Executiva de Habitação da Caixa Econômica 
Federal - GIHAB/Salvador

Eleonora Lisboa Mascia é coordenadora na Gerência 
Executiva de Habitação da Caixa Econômica Federal - 
GIHAB/Salvador. Concedeu a entrevista no dia 21/12/2018 e 
21/05/2019.



APÊNDICE C - Entrevista semiestruturada com os Órgãos Públicos 

SEDUR  

Nome Completo 

Formação profissional 

Tempo de serviço 

Cargo / Função/ Atividades que desempenha 

 

01. Você poderia nos contar sobre o seu trabalho e a quanto tempo está nesta 
instituição? 

02. Relações entre política habitacional e diversos programas habitacionais – 
escala ederal, estadual, municipal? 

03. A SEDUR tem relação com a implementação ao MCMV? 
04. O que mudou com a derivação do MCMV para comunidades rurais? 
05. Na sua opinião, o que acha que poderia ser melhorado na implementação do 

programa? Como um todo na passagem do recurso x execução entre as 
entidades federais, estaduais, municipais e as EO? Como poderia ser melhor e 
mais bem articulado? 

06. Como eram os programas habitacionais voltados para comunidades rurais 
antes? 

07. Você diria que a partir de diversas outras iniciativas e políticas afirmativas, 
abriram espaço para esse programa do PNHR se efetivar? (Estatuto da 
Igualdade Racial, Sepromi, Seppir) 

08. E na questão da arquitetura  x a satisfação e eficiência para o beneficiário 
final? Você acha que o CAU poderia ter uma participação mais eficiente/ativa? 

09. No contexto dessa pesquisa de Mestrado, e nas perspectivas de retorno ao 
Estado, Quais itens você considera importantes de serem avaliados 
(indicadores)? 

 

  



SEPROMI  

Nome Completo 

Formação profissional 

Tempo de serviço 

Cargo /Função/ Atividades que desempenha 

 

01. Você poderia nos contar sobre o seu trabalho e a quanto tempo está nesta 
instituição? 

02. Quais os Programas e articulações para comunidades tradicionais? 
03. Especificamente para comunidades quilombolas? 
04. Qual o papel da Sepromi no âmbito da articulação de programas 

Habitacionais? 
05. Quais os órgãos parceiros nesse eixo? 
06. Como eram os programas habitacionais voltados para comunidades rurais 

antes? 
07. O que mudou com a derivação do MCMV para comunidades rurais - PNHR? 
08. Na sua opinião, o que acha que poderia ser melhorado na implementação do 

programa? Como poderia ser melhor e mais bem articulado? 
09.  O que mudou desde 2003: Políticas afirmativas? Brasil? 
10. Sobre as comunidades quilombolas da Bahia a partir de 2003 
11. Sobre as comunidades quilombolas hoje – contexto 2018 

 

 

  



INCRA  

Nome Completo 

Formação profissional 

Tempo de serviço 

Cargo / Função/ Atividades que desempenha 

01. Você poderia nos contar sobre o seu trabalho e a quanto tempo está nesta 
instituição? 

02. Quais os Programas e articulações para comunidades tradicionais? 
03. Especificamente para comunidades quilombolas? 
04. Qual o papel da INCRA no âmbito da articulação de programas Habitacionais? 
05. Quais os órgãos parceiros nesse eixo? 
06. Qual o procedimento para certificação e regularização das comunidades 

quilombolas? 
07. O INCRA possui alguma articulação com os programas habitacionais voltados 

para comunidades rurais/ quilombolas? 
08. O que mudou com a derivação do MCMV para comunidades rurais - PNHR? 
09. Na sua opinião, o que acha que poderia ser melhorado no processo de reg. e 

titulação das comunidades tradicionais Quilombolas? O que mudou desde 
2003: Políticas afirmativas? Brasil? Você identifica alguma relação com a 
gestão do governo federal? 

10. Sobre as comunidades quilombolas da Bahia a partir de 2003 
11. Sobre as comunidades quilombolas hoje – contexto 2018 

 

 

  



CAIXA  

Nome Completo 

Formação profissional 

Tempo de serviço 

Cargo/ Função/ Atividades que desempenha 

01. Você poderia nos contar as exigências para o PNHR? E como funciona o 
processo de entrada e aprovação do programa? 

02. Como as “famílias” ou entidade organizadora é orientada? 
03. Como e porque aconteceu a transição do MCMV para o PNHR? 
04. Existem outros programas voltados para a comunidade rural que você tenha 

conhecimento? 
05. Como você acha que poderia melhorar a qualidade técnica/arquitetônica dos 

projetos? 
06. Como você acha que poderia melhorar o acesso ao recurso e o processo de 

aprovação por parte das comunidades? 
07. Recomendações, criticas e sugestões?  
08. Como acontece a verificação do uso dos recursos? O valor destinado a 

assistência técnica para elaboração de projeto e acompanhamento de obras é 
único? 

09. Como acontece o trabalho técnico social? 

 

 

 

  



APÊNDICE D - Entrevista semiestruturada com as comunidades da região 
de Seabra (Vazante e Baixão Velho) 

Entrevista com a Liderança da Associação do Baixão Velho  

Nome Completo  

Formação profissional 

Tempo de serviço 

Cargo / Função/ Atividades que desempenha 

01. Qual a história da formação da associação? 
02. Quando iniciou o mandato de presidente da associação? 
03. Como começou o envolvimento na luta quilombola? 
04. O que é ser quilombola para você? 
05. Como é a relação (de sua comunidade) e as comunidades quilombolas da 

região? 
06. Quais as comunidades mais próximas e mais parceiras? 
07. Como vê o movimento quilombola na região? Se articulam com outros 

movimentos rurais? 
08. Tem contato com outras comunidades fora da Chapada? Quais? 
09. Quais as características culturais (costumes e festas) mais importantes na 

região? E antigamente? 
10. Do que mais gosta na região? 
11. Do que sente falta, e ou, gostaria que fosse diferente? 
12. Sonhos e expectativas para o futuro? 

 

 

Entrevista com a Liderança da Comunidade de Vazante (Jaime Cupertino) 

Nome Completo 

Formação profissional 

Tempo de serviço 

Cargo / Função/ Atividades que desempenha 

01. Poderia nos contar um pouco da sua história? Onde nasceu? Qual a sua 
comunidade original? 

02. Como começou a participar na luta quilombola? Foi através da Associação? – 
Como começou sua participação política e porquê? O que te motivou?  
(O sr. e seu irmão são referências.) 

03. O que é ser quilombola para você? 
04. Você pode falar um pouco das comunidades quilombolas dessa região? 

(Seabra/Boninal/Morro do Chapéu? Quais são as comunidades?) 
05. Saberia contar algo sobre o passado e de como os antigos vieram para cá? 
06. Comentário sobre as associações quilombolas e a luta pelos títulos das terras? 

Como acontece no Brasil, na Bahia e nessa região? Como o senhor participou 
e acompanhou esse processo? 



07. O senhor considera que as comunidades da região agem em rede, ajudando-
se umas as outras? Qual a relação dessas comunidades? Quais são essas 
comunidades? 

08. O que o senhor pode nos contar da história da Associação de Baixão Velho, 
Cachoeira e Mocambo? 

09. (Você lembra da conquista das casas do PNHR em 2014 com a Associação de 
Baixão Velho, Cachoeira e Mocambo? - Como foi? O senhor considera o 
resultado positivo?) 

10. Como o senhor vê desse momento para cá o andamento da luta quilombola? E 
hoje? 

11. Qual o seu maior desejo, sonho para as comunidades quilombolas da chapada, 
e do país? 

 

 

Entrevista Liderança Quilombola de Vazante e agente organizador do 
PNHR (Lauro Oliveira) 

Nome Completo 

Formação profissional 

Tempo de serviço 

Cargo / Função/ Atividades que desempenha 

01. Como começou o envolvimento na luta quilombola? Faz parte de qual 
associação? 

02. O que é ser quilombola para você? 
03. Como é a relação (de sua comunidade - identificar) e as comunidades 

quilombolas da região? 
04. Quais as comunidades mais próximas e mais parceiras? 

(Seabra/Boninal/Morro do Chapéu?) 
05. Como vê o movimento quilombola na região? Se articulam com outros 

movimentos rurais? 
06. Tem contato com outras comunidades fora da Chapada? Quais? 
07. Você participou da organização do PNHR para Cachoeira e Mocambo? Pode 

nos contar como foi? 
08. Considera o resultado positivo para a comunidade? 
09. Observações e críticas sobre essa política no avanço da luta quilombola. 
10. Quais as características culturais (costumes e festas) mais importantes na 

região? E antigamente? 
11. Do que mais gosta na região? 
12. Do que sente falta, e ou, gostaria que fosse diferente? 
13. Sonhos e expectativas para o futuro?  



APÊNDICE E - Entrevista semiestruturada com moradores mais antigos 
da comunidade de Mocambo e Cachoeira 

01. Você nasceu aqui? Onde você nasceu? 
02. E os seus pais? De onde vieram? 
03. Onde passou a infância? Memórias de festejos populares? 
04. Há quanto tempo mora aqui? Como chegou? 
05. Qual a sua primeira lembrança na Comunidade? 
06. O que você mais gosta de morar aqui? Gostaria de morar em outro lugar? O 

que você considera que seja a melhor coisa do lugar? 
07. Quais as festas da comunidade? Atividades coletivas? Quando o povo se 

junta? 
08. Momentos de encontro durante a semana? Reuniões Associação?  
09. E nos tempos antigos? 
10. O que sente falta na comunidade? O que acha que poderia ser diferente? 

Como gostaria que fosse? 
11. Quais as comunidades vizinhas que vocês têm contato? 
12. E a relação com a natureza? Rio, Montanha, animais, rio? 
13. Qual a sua relação com a terra? Planta ou Cultiva? Cria animais? 
14. Qual a relação com a casa?  
15. Costume receber vizinhos? Fazer festas? 
16. O que mais gosta de fazer em casa? (Como é o seu dia a dia?) 
17. Do que sente falta em casa? Queria fazer e não tem como? 
18. Como era entes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



APÊNDICE F - Entrevista semiestruturada com as Lideranças 
Comunitárias de Cachoeira e Mocambo  

Nome Completo  

Formação profissional 

Tempo de serviço 

Cargo / Função/ Atividades que desempenha 

 

01. Quando começou sua história com a Associação Quilombola? 
02. Como começou o envolvimento na luta quilombola? 
03. O que é ser quilombola para você? 
04. Como é a relação (de sua comunidade) e as comunidades quilombolas da 

região? 
05. Quais as comunidades mais próximas e mais parceiras? 
06. Como vê o movimento quilombola na região? Se articulam com outros 

movimentos rurais? 
07. Tem contato com outras comunidades fora da Chapada? Quais? 
08. Quais as características culturais (costumes e festas) mais importantes na 

região? E antigamente? 
09. Do que mais gosta na região? 
10. Do que sente falta, e ou, gostaria que fosse diferente? 
11. Sonhos e expectativas para o futuro? 
12. Como você descreve a comunidade? 
13. O que mais gosta daqui? Quais as atividades coletivas, festejos, etc? 
14. Perguntas especificas sobre equipamentos existentes na comunidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



APÊNDICE G - Entrevista com os Agentes Executores do PNHR 

Entrevista agente Social 

Nome Completo 

Formação profissional 

Tempo de serviço 

Cargo / Função/ Atividades que desempenha 

01. Como associação e a comunidade se organizaram para acessar os recursos 
do PNHR? 

02. Quais foram os procedimentos para iniciar o processo? Quais documentos 
foram necessários? E qual o modelo de contratação? 

03. Qual o papel do técnico de engenharia e do técnico assistente social nesse 
processo? 

04. Descreva como foi o início e do andamento das obras. 
05. Quais foram os avanços e desafios na execução do empreendimento? 
06. Como e quando se deu a conclusão da obra? 
07. Como você avalia o processo? Positivo? Acha que atendeu as demandas da 

comunidade? 
08. Como você enxerga o que é ser quilombola? As características dessa 

comunidade, os quilombolas na Bahia e no Brasil? Como vê essa luta? 
09. O que poderia ser melhor para a execução do projeto? Mais adequada a 

população rural? 
10. Tem conhecimento sobre outros programas de habitação rural? 
11. Qual a sua avaliação das modificações do PNHR de 2014 até o momento atual 

e as suas expectativas? 

Entrevista agente de Assistência Técnica – Engenharia 

APROVAÇÃO 

1. Como foi convidado a participar do projeto? Já conhecia o PNHR? Já havia 
participado de MCMV ou outros programas/obras com Assistência Técnica? 
Trabalhos com Dusce? 

2. Qual a sua relação anterior com a comunidade? Outras comunidades 
quilombolas? 

3. Como foi o processo de AT para o PNHR – o Projeto arquitetônico foi pré 
aprovado ? Quem desenvolveu? Foi fornecido pela CAIXA? 

4. A comunidade escolheu entre os tipos de projeto 01/ 02/03? 
5. Como foi essa escolha dos projetos? 
6. Você participou da seleção dos beneficiários? Do processo organizativo para a 

aprovação do PNHR? Ou foi um processo de divisão de tarefas? 

EXECUÇÃO 

7. Como foi a escolha do sistema de obras (modalidade de execução)? 
8. Como foi o processo de selecionar, organizar e gerir a mão de obra? (Fácil? 

Difícil?) Ajuda de equipe de seu escritório? Quem mais contribuiu? 



9. Como foi o processo de definição da mão de obra? Como era a relação com os 
beneficiários ou contatados? Relação no cotidiano de obra – como era? Já 
eram capacitados ou teve processos de formação da mão de obra? 

10. E a estruturação do cronograma físico financeiro para caber no orçamento? O 
recurso é suficiente para o responsável técnico, a entidade organizadora, o 
técnico social e os trabalhadores? Como foi a gestão do recurso financeiro? 
Quem estruturou e acompanhou as comissões definidas no PNHR? 

11. Qual a questão percebida com relação ao tempo/clima (intempéries), o êxodo 
rural e a mão de obra temporal/sazonal? De onde vieram os pedreiros 
suplentes? Quais as suas observações sobre essa dinâmica e perspectivas de 
sistemas mistos de administração de obras? Como foi resolvida essa questão 
pelos agentes técnicos?) 

12. Como ocorre a liberação de recurso?  
Os relatórios são enviados para GIDUR/FS e o recurso liberado pela agencia 
local? (Quem fazia isso?) 

13. Se comprova os gastos feitos anteriormente – e a partir daí – se solicita a 
liberação da próxima parcela? (liberação mediante comprovação – e não 
reembolso. A entidade precisou de lastro, ou capital de giro para iniciar a obra 
ou mantê-la?  
Quais os problemas que tiveram com a liberação da verba e o andamento da 
obra? 

AVALIAÇÃO 

14. Como o sr. Avalia o programa?  
15. Como avalia a relação entre a EO, o ag. Social e a associação da localidade? 

As competências técnicas x possibilidade de recurso x atuação das entidades?  
Avalia desafios a nível organizativo e de associativismo?  
QUAIS OS MAIORES DESAFIOS A ESSE GRUPO? 

16. Com relação as demais obras que executa, como perspectivas de melhorias ao 
programa? Como poderia ser mais eficiente? 

17. O que considera que foi fundamental para o sucesso do projeto? 

SOLICITAÇÃO DE DADOS 

1. Solicitar memorial descritivo final e apresentação do cronograma físico-
financeiro 

 

 

 

 

  



APÊNDICE H - Entrevista com os Quilombolas Beneficiários do PNHR 

DADOS PESSOAIS 

1. Nome Completo 
2. Ano de nascimento/idade - Onde nasceu? 
3. Onde morava antes? 
4. Há quanto tempo vive na comunidade? 
5. Quem são os moradores da casa? (quantidade e nomes) 
6. Qual o seu Trabalho/Ocupação/ Atividade Econômica? 

(o que faz para viver, atividade, emprego, cargo) 
7. Se tiver roça, perguntar as espécies cultivas e quem que regime, individual, 

coletivo, forma de venda) 

ATIVIDADES/ CASA 

8. Como é o seu dia a dia? (O que faz ao longo do dia/ pela manhã/ tarde/ noite?) 
9. Dia de semana o que você faz? E onde? (Em casa/ Na roça/ Na rua?) 
10. Além da casa quais outros espaços/construções você usa no seu dia a dia? 

(terreiro, roça, galinheiro, deposito, fogão a lenha? Edificações Acessórias) 
11. E fim de semana? (Onde?) 
12. Qual a relação com a casa? Costume receber vizinhos? Fazer festas? 
13. O que mais gosta de fazer em casa? Do que sente falta em casa? Queria fazer 

e não tem como (em casa)? 
14. O que significa a casa pra você? Porque a casa é importante? (Casa Função/ 

Casa Abrigo?) 
15. O que faz para descansar, no seu tempo livre (Lazer, ócio - quais as atividades 

gostam e quais não gosta)   
16. Qual a sua relação com a terra? Planta ou Cultiva? Cria animais? 

CASA - PNHR 
(Perguntas objetivas para avaliar o nível de satisfação dos usuários// Pode-se usar 
desenho) 

17. Me conte como foi ganhar essa casa? Como soube do processo? Foi 
convidado, foi na reunião? 
Você participou das reuniões? Como participou? Em nome de que foi o 
benefício? Construiu, pagou?  

18. Alguém conversou com você onde ia ser a sala, o quarto o banheiro, como ia 
ser? Você entendeu como ia ser a casa antes de construir? (Você sabe o que é 
um projeto arquitetônico?) 

19. Aspectos de conforto ambiental – (Ótimo/bom/regular/péssimo/precário)) 
(ventilação/iluminação), funcionalidade, adequação dos espaços, privacidade, 
segurança) 

20. Como você se sente na casa? É quente ou fria? O que você acha disso? 
21. Implantação no lote - Você escolheu o lugar da casa no terreno? O lado da 

porta? 
22. De que lado bates sol? Qual o lado mais quente? Onde entra vento e a chuva? 

Diferença inverno/verão? 
 



23. Como era a casa de antes? De que era feita e onde era? quantas pessoas 
moravam? (Material, localização, quantidade de pessoas) 

24. O que você mais gostava na casa de antes e o que mais gosta na de agora? 
 (Qual a diferença principal da casa de antes e da de agora)  

25. O que você gostou mais (acha que melhorou)? E o que não gostou, entre a 
casa nova e a antiga? Qual das duas você prefere e porque? 

26. O que mudou na sua vida? Como era antes e como é agora – a sua vida, o seu 
dia a dia?  

27. O que você acha que falta, ou deveria ter na casa nova? 
28. Qual o trabalho de cuidado para manter (manutenção) da casa atual? (O que 

você faz para cuidar, precisa solicitar ajuda? Como era antes, você mesmo 
fazia? (Autonomia/ relação território/material) 

EXECUÇÃO DA OBRA 

1. Como foi sua relação com: (a equipe técnica?) Dusce e Chico? E S. Julio do 
Baixão? E com as lideranças da associação daqui durante a construção das 
casas? 

2. Antes das casas? Você participava das reuniões da associação? 
3. O que mudou na comunidade depois da construção das casas? No dia a dia e 

na relação das pessoas? 
4. E como é a associação hoje? 
5. O que é ser Quilombola para você? 

SOBRE A COMUNIDADE COMO UM TODO 

6. Qual a sua lembrança de infância mais querida? (ou primeira lembrança da 
comunidade?) 

7. O que mais gosta de fazer na comunidade? Qual seu lugar preferido? 
8. Quais os lugares mais importantes da comunidade? Porque? Quais os espaços 

de encontro coletivo? 
9. Quais os espaços de contato com a natureza? (Sua relação com a natureza? 

Rio, Montanha, animais, rio) 
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ANEXO A – Documentos entre a ACQBV e CAIXA para a execução do PNHR 

A.1 -  Termo de Cooperação e Parceria entre ACQRBV e CEF 

A.2 -  RRT de Execução de Obras do PNHR 

A.3 -  Especificações Mínimas do PMCMV/PNHR 

 

ANEXO B – Documentos da Ação Discriminatória Rural da CDA para a titulação 

 do território da Comunidade Quilombola de Baixão Velho 

B.1 -  Certidão de auto-reconhecimento como CRQ – Baixão Velho 

B.2 -     Título de Domínio Coletivo e pró-indiviso concedido CDA – Baixão Velho 

B.3 -  Mapa da discriminatória do Território do Baixão Velho 

B.4 -  Memorial Descritivo do Território do Baixão Velho 

 

ANEXO C – Documentos da Ação Discriminatória Rural da CDA para a titulação 

do território da Comunidade Quilombola de Mocambo e Cachoeira 

C.1 -  Certidão de auto-reconhecimento como CRQ – Mocambo e Cachoeira 

C.2 -   Título de Domínio Coletivo e pró-indiviso concedido CDA – Mocambo e  

Cachoeira 

C.3 -  Mapa da discriminatória do Território de Mocambo e Cachoeira 

C.4 -  Memorial Descritivo do Território de Mocambo e Cachoeira 

 
 























Observação: 

REVISADO EM 03/07/2012

Os projetos já internalizados nos Agentes Financeiros até a data de 04 de maio de 2012, terão o prazo para contratação até 30 de julho

de 2012.

Os projetos arquitetônicos deverão apresentar compatibilidade com as características regionais, locais, climáticas e culturais da

localidade/comunidade, mediante compensação na melhoria da unidade habitacional e comunicação a Secretaria Nacional de Habitação-SNH do

MCidades.

Solução de energia elétrica adotada para a região, ou protocolo de pedido firmado pela Entidade Organizadora ou pelo beneficiário junto à

Concessionária de Energia.

Vias de acesso em condições de tráfego de veículos

OBSERVAÇÃO

Em concreto com largura de 0,50 m ao redor da edificação com sistema de impermeabilização da fundação. Em frente ao tanque e porta da cozinha,

largura mínima de 1,20 m.

Máquina de Lavar Prever solução para máquina de lavar roupas (ponto elétrico, hidráulica e de esgoto).

Aquecimento Solar Instalação opcional,para aquecimento da água do chuveiro. Sistemas aprovados/certificados pelo INMETRO/QUALISOL.

Cisterna Pluvial Instalação opcional, em consonância com o Programa Cisternas do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS.

1 ponto de antena de TV na sala.

Número de circuitos Prever circuitos independentes para chuveiro (dimensionado para a potência usual do mercado local), tomadas e iluminação.

INFRAESTRUTURA

Geral Tomadas baixas a 0,40 m do piso acabado, interruptores e outros a 1,00 m do piso acabado.

Reservatório Reservatório de no mínimo de 500 litros ou de maior capacidade quando exigido. 

DIVERSOS

Proteção da alvenaria externa

Ampliação da UH Os projetos deverão prever solução de ampliação das casas.

Solução de esgotamento sanitário, sendo admitido fossa séptica e sumidouro

Iluminação 1 ponto em cada ambiente.

Sistema de abastecimento de água adequado às condições locais.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS

Número de pontos de tomadas 

elétricas

2 na sala, 4 na cozinha, 1 na área de serviço, 2 em cada dormitório, 1 tomada no banheiro, 1 tomada ao lado do tanque e mais 1 tomada para

chuveiro elétrico.

Número de pontos diversos

Portas
Portas em madeira ou metálica. Batente em aço ou madeira. Vão livre de 0,80 m x 2,10 m em todas as portas. Previsão de área de aproximação para

abertura das portas (0,60 m interno e 0,30 m externo).

Pisos Cerâmico em toda a área interna da unidade e desnível máximo de 15 mm. 

Janelas Em aço ou madeira. Vão de 1,20 m² nos quartos e 1.50 m² na sala, sendo admissível uma variação de até 5%.

Em Todos os Cômodos
Espaço livre de obstáculos em frente às portas de no mínimo 1,20 m. Deve ser possível inscrever, em todos os cômodos, o módulo de manobra sem

deslocamento para rotação de 180° definido pela NBR 9050 (1,20 m x 1,50 m), livre de obstáculos.

Cobertura

Em telha cerâmica, sobre estrutura de madeira ou metálica. Nas Regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste admite-se telha em fibrocimento (espessura

mínima de 6 mm), sobre estrutura de madeira ou metálica. Será obrigatório forro em madeira ou PVC ou laje de concreto nas Regiões Centro-Oeste,

Sul e Sudeste e demais Regiões será exigido no banheiro. Largura mínima do beiral de 60 cm.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Área útil (área interna sem 

contar áreas de paredes)
36,00 m² (não computada a área de serviço)

Pé direito mínimo 2,30 m nos banheiros e 2,50 m nos demais cômodos.

Revestimento Áreas Molhadas
Azulejo com altura mínima de 1,50 m em todas as paredes do banheiro, cozinha e área de serviço. Quando utilizada tecnologia inovadora, homologada

pelo SINAT, seguir a diretriz do SINAT.

Revestimento Interno

Revestimento Externo Revestimento texturizado ou pintura acrílica sobre reboco. Quando utilizada tecnologia inovadora, homologada pelo SINAT, seguir a diretriz do SINAT.

Pintura sobre reboco ou gesso. Quando utilizada tecnologia inovadora, homologada pelo SINAT, seguir a diretriz do SINAT.

Dormitório duas pessoas
Quantidade mínima de móveis: 2 camas (0,80 m x 1,90 m); 1 criado-mudo (0,50 m x 0,50 m); e 1 guarda-roupa (1,50 m x 0,50 m). Circulação mínima

entre as camas de 0,80 m. Demais circulações, mínimo de 0,50 m.

Cozinha
Largura mínima da cozinha: 1,80 m. Quantidade mínima de equipamentos: pia (1,20 m x 0,50 m); fogão (0,55 m x 0,60 m); e geladeira (0,70 m x 0,70

m). Previsão para armário sob a pia e gabinete.

Especificações Mínimas 

Programa Minha Casa Minha Vida / PNHR

Projeto

Casa 

Casa com sala / 1 dormitório para casal e 1 dormitório para duas pessoas / cozinha / área de serviço coberta (externa) / circulação / banheiro.

Quantidade mínima de móveis: 1 cama (1,40 m x 1,90 m); 1 criado-mudo (0,50 m x 0,50 m); e 1 guarda-roupa (1,60 m x 0,50 m). Circulação mínima

entre mobiliário e/ou paredes de 0,50 m.
Dormitório casal

DIMENSÕES DOS CÔMODOS (Estas especificações não estabelecem área mínima de cômodos, deixando aos projetistas a competência de formatar os ambientes da

habitação segundo o mobiliário previsto, evitando conflitos com legislações estaduais ou municipais que versam sobre dimensões mínimas dos ambientes)

Quantidade mínima: 1 tanque (0,52 m x 0,53 m) e 1 máquina de lavar roupas (0,60 m x 0,65 m).Área de Serviço

Sala de estar/refeições
Largura mínima sala de estar/refeições: 2,40 m. Quantidade mínima de móveis: sofás com número de assentos igual ao número de leitos; mesa para 4

pessoas; e Estante/Armário TV.

Banheiro

Largura mínima do banheiro: 1,50 m. Quantidade mínima: 1 lavatório sem coluna, 1 vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, 1 box com ponto

para chuveiro – (0,90 m x 0,95 m) com previsão para instalação de barras de apoio e de banco articulado, desnível máx. 15 mm; Assegurar a área

para transferência ao vaso sanitário e ao box.
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