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RESUMO 

 

A pesquisa se debruçou sobre as memórias femininas no processo de (re)criação da identidade territorial 

e cultural da comunidade de Remanescentes de Quilombo da Pinguela, em Amélia Rodrigues – Ba. 

Considerei que esta região geograficamente integrava o Recôncavo baiano, responsável durante os 

períodos colonial e imperial pela prosperidade na produção do açúcar. Dei ênfase a uma revisão nas 

Ciências Humanas, no Brasil,s obre o termo Quilombo e como no meio das disputas pela identidade 

Quilombola e luta pelo acesso à terra ele foi ressignificado nos últimos 50 anos, em debates promovidos 

pelo Movimento Negro Unificado (MNU) com contribuições de intelectuais negros como Lélia 

Gonzalez, Beatriz Nascimento, Abadias Nascimento, Flavio dos Santos Gomes, Valdelio Silva, entre 

outros.Investiguei as ações dos sujeitos no processo de (re)criação da identidade territorial e cultural da 

comunidade quilombola da Pinguela, especialmente das mulheres na perspectiva de Protagonismo 

Feminino, evidenciando processos e elementos da construção de identidade territorial da comunidade 

através das suas memórias, utilizando a técnica analítica historiográfica da História Oral, numa 

perspectiva interseccional com os conceitos de cor/raça, de classe, etnia.  

Palavras Chaves: Quilombo da Pinguela, Protagonismo Feminino, Quilombos Contemporâneos, terras 

ancestrais. 

ABSTRACT 

The research focused on the feminine memories in the process of (re)creation of the territorial and 

cultural identity of the community of Remanescentes de Quilombo da Pinguela, in Amélia Rodrigues – 

Ba. I considered that this region was geographically part of the Bahian Recôncavo, responsible during 

the colonial and imperial periods for the prosperity in sugar production. I emphasized a review in the 

Human Sciences, in Brazil, about the term Quilombo and how, in the midst of the disputes for the 

Quilombo identity and the struggle for access to land, it was reinterpreted in the last 50 years, in debates 

promoted by the Unified Black Movement (MNU) with contributions from black intellectuals such as 

Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Abadias Nascimento, Flavio dos Santos Gomes, Valdelio Silva, 

among others. 

I investigated the actions of the subjects in the process of (re)creation of the territorial and cultural 

identity of the quilombola community of Pinguela, especially women from the perspective of Female 

Protagonism, highlighting processes and elements of the construction of territorial community identity 

through their memories, using the historiographical analytical technique of Oral History, in an 

intersectional perspective with the concepts of color/race, class, ethnicity. 

KEYWORDS: Quilombo da Pinguela, Female Protagonism, Contemporary Quilombos, ancestral lands. 

 

    RESUMEN 

 

La investigación se centró en las memorias femeninas en el proceso de (re) creación de la identidad 

territorial y cultural de la comunidad de Remanescentes de Quilombo da Pinguela, en Amélia Rodrigues 

- Ba. Consideré que esta región era geográficamente parte del Recóncavo bahiano, responsable durante 

los períodos colonial e imperial de la prosperidad en la producción de azúcar. Destaqué una revisión en 

Ciencias Humanas, en Brasil, sobre el término Quilombo y cómo, en medio de las disputas por la 

identidad quilombola y la lucha por el acceso a la tierra, fue reinterpretado en los últimos 50 años, en 

debates promovidos por el Unificado. Movimiento Negro (MNU) con aportes de intelectuales negros 

como Lélia González, Beatriz Nascimento, Abadias Nascimento, Flavio dos Santos Gomes, Valdelio 

Silva, entre otros. 

Investigué las acciones de los sujetos en el proceso de (re) creación de la identidad territorial y cultural 

de la comunidad quilombola de Pinguela, especialmente las mujeres desde la perspectiva del 

Protagonismo Femenino, destacando procesos y elementos de la construcción de la identidad 

comunitaria territorial a través de su memorias, utilizando la técnica analítica historiográfica de la 

Historia Oral, en una perspectiva interseccional con los conceptos de color / raza, clase, etnia. 

Palabras-Principales: Quilombo da Pinguela, Protagonismo femenino, Quilombos contemporáneos, 

tierras ancestrales. 
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INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa se debruçou sobre ações dos sujeitos no processo de (re)criação da 

identidade territorial e cultural da comunidade de Remanescentes de Quilombo da Pinguela, em 

Amélia Rodrigues – Ba. Considerei que esta região geograficamente integrava o Recôncavo 

baiano, responsável durante os períodos colonial e imperial pela prosperidade na produção do 

açúcar.  

O objetivo principal foi investigar o processo de (re)criação da identidade territorial e 

cultural da comunidade quilombola da Pinguela, sob uma perspectiva de gênero ressaltando o 

protagonismo das mulheres na construção de identidade territorial da comunidade através das 

suas  narrativas orais.  

Um conceito fundamental na investigação foi o de gênero, e utilizei a proposição de  

Joan Scott (1995),  que argumentou  “ que há em cada sociedade  conceitos normativos para 

limitar e conter o que deve representar  e experenciar o masculino e/ou o feminino. Aproximei 

esta proposição do problematizado por Sueli Carneiro (2003) sobre as questões gênero quanto 

as mulheres negras e subalternizadas  ao refletir que “as vozes silenciadas e os corpos 

estigmatizados de mulheres vítimas de outras formas de opressão além do sexismo, 

continuaram no silêncio e na invisibilidade”.  Esta filósofa criticou a produção acadêmica feita 

no Brasil  quanto aos poucos estudos referentes ao protagonismo de mulheres negras, antes e 

depois da abolição. Quando realizados, são poucos divulgados e  permanecem no âmbito 

acadêmico, dificilmente chegando aos âmbitos  da educação básica e dos demais setores sociais, 

apesar da sua fundamental importância no combate ao racismo e ao sexismo no Brasil. Também 

me aproprei  das problematizações sobre a categoria gênero e a escravização no Brasil, como 

propôs Adriana Reis(2017)  numa perspectiva interseccional com outros conceitos como  

cor/raça, de classe, etnia1. 

Quanto ao termo Quilombo,  a questão dos seus usos - definição, conceitos e concepções 

– indiquei que no Brasil passou por várias ressignificações e apresento uma inicial discussão 

teórica sobre essa categoria no decorrer do texto. Destaco aqui a importante dos debates 

promovidos pelo Movimento Negro Unificado (MNU) desde a década de 1970, com 

contribuições de intelectuais negros como Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Abadias 

 
1 REIS, Adriana Dantas. Gênero: uma categoria útil para a história da escravidão no Brasil. Interfaces Científicas-

Humanas e Sociais, v. 6, n. 2, p. 11-28, 2017. 
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Nascimento, entre outros, enquanto fomentadores de uma história do negro no Brasil contrária 

a concepção  destes como agentes passivos na escravização.   

Para estes intelectuais, as evidências registram terem sido os quilombos territórios onde 

homens e mulheres, ainda que submetido/as à escravização, tiveram atitudes em diferentes 

momentos e espaços de luta contra o escravagismo. Consideraram que os quilombos foram 

umas das maiores organizações que lutaram por liberdade não só de negros escravizados, mas 

também de indígenas e pobres livres no geral, a partir de diversos fatores geográficos e 

ecológicos na ocupação do território2.  

A escolha de fontes orais possibilitou-me ,como aponta Paul Thompson, destacar  

seus pontos de vistas e valores, geralmente  descartados pela “história vista de cima”3. Sobre as 

possibilidades metodológicas da História Oral, Verena Albert explicita que  

É uma metodologia de pesquisa e de constituição de fontes para o estudo da 

história contemporânea surgida em meados do século XX, após a invenção do 

gravador. Ela consiste na realização de entrevistas gravadas com indivíduos 

que participaram de, ou testemunharam, acontecimentos e conjunturas do 

passado e do presente. Tais entrevistas são produzidas no contexto do projeto 

de pesquisa, que determinam quantas e quais pessoas entrevistar, o que e como 

perguntar, bem como o destino será dado ao material produzido4.  
 

Portanto, como procedimento metodológico, a História Oral registra impressões, 

vivências, lembranças dos sujeitos que compartilham sua memória, possibilitando um 

conhecimento vivido, que de certo modo, as fontes documentais escritas não possibilitam.  

Neste sentido, o trabalho com a oralidade permite possibilidades de ampliar nossos 

conhecimentos entre a relações história e memória. Portanto, a História Oral, enquanto 

metodologia e prática no campo da história, aborda e reconhece as trajetórias dos indivíduos e 

dos grupos considerados minorias e das peculiaridades das sociedades. 

Por fim, em termos de opção política vivencial, esta pesquisa buscou, através das 

memórias dos moradores da Comunidade de Quilombola da Pinguela, contribuir para que esses 

sujeitos se compreendam enquanto agentes históricos de sua própria história, ao valorizar suas 

memórias individuais e coletivas sobre o passado e o presente em relação ao início e 

continuidades da comunidade.  

Quanto ao  aporte  teórico utilizo alguns conceitos de análise da História Social 

inglesa a partir  das proposições de E.P. Thompson  quanto  aos costumes, as experiências e o 

tempo histórico.  

 
2 Ver Valdélio da Silva. Rio das rãs à luz da noção de quilombo, 1999. 
3 THOMPSON, Paul. História oral: a voz do passado. Rio de Janeiro: Paz e Terra, v. 388, 1992. 
4 ALBERT, 2005, p.155. 
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A divisão do trabalho consiste em: CAPÍTULO 1 - “tudo que a gente era, era 

desse povo aí, descendência de escravos": quilombo da Pinguela- a História do lugar, 

investigo o processo de reconhecimento enquanto comunidade quilombola, a questão da 

formação de quilombos no pós-emancipação. Contextualizo Amélia Rodrigues, região de 

estudada, enquanto pertencente ao Recôncavo açucareiro baiano. Apresenta o uso costumeiro 

das terras e a luta pela defasa do território.  

No capítulo 2 - Esperançar: o protagonismo das mulheres e a luta por 

sobrevivência na comunidade do Quilombo da Pinguela, apresento a participação das 

mulheres nos processos históricos da comunidade da Pinguela, atuantes na defesa de “direitos 

quilombolas” como permanecia da terra, e na procura das Secretários Públicas para as minorias. 

Analiso seu papel como agentes fundamentais na preservação de suas tradições  e no manejo 

do plantio.  
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CAPÍTULO 1 - "tudo que a gente era, era desse povo aí, descendência de escravos": 

Quilombo da Pinguela- a História do lugar. 

 Na comunidade da Pinguela, o protagonismo feminino se faz presente nas narrativas dos 

sujeitos histórias contadas de geração para geração sobre a povoação inicial do lugar. Segundo 

o mito de origem, a mesma e deu a partir da chegada de uma “escrava fugida” fundadora da 

comunidade, corroborando outras narrativas semelhantes que destacam o protagonismo 

feminino via a existência mítica de uma ancestral feminina. Um dos trabalhos com este enfoque 

e que utilizei metodologicamente é o de Miranda (2014) que encontrou narrativa similar  ao 

investigar o quilombo de Tijuaçu, na região de Senhor do Bonfim, no estado da Bahia.  

Para analisar esta proeminência feminina nas narrativas sobre a constituição daquele 

quilombo, a referida a autora discutiu a relação da memória quilombola quanto às narrativas de 

origem e as representações do feminino. Na sua pesquisa, a figura feminina sempre se fez 

presente nas falas desde os primeiros momentos do território, que relataram como “Mariinha 

desbravou as matas de Tijuaçu, criando perspectivas de sobrevivência, fazendo desse espaço a 

sua paragem e criando laços familiares e de solidariedade”. 

A autora ressalta a importância das narrativas orais, captadas através do instrumento 

metodológico da História Oral5. Para a mesma, nas comunidades negras rurais, priorizar a 

investigação da oralidade é fundamental, visto que, é por meio deste costume que os 

ensinamentos são transmitidos.  

Desde muito pequenos, as crianças aprendem com os mais velhos as relações 

de trabalho e as regras de comportamento. Assim, os mais velhos passam para 

os mais novos seus ensinamentos, que aprenderam, por sua vez, com seus pais 

e seus avós6.  
 

 Esta prática social da oralidade, analisada por Carmelia Miranda ao investigar 

experiências de vida da comunidade negra rural de Tijuaçu – BA, também pode ser percebida 

na Pinguela.  Por meio dos depoimentos, foi possível observar os usos da oralidade nos 

procedimentos pelos quais os mais velhos passam para os demais o que sabem quanto ao 

trabalho rural, às manifestações culturais e, principalmente, a história do grupo. 

 Entretanto, assim como noutros aspectos, a história do povo negro brasileiro, que foi 

silenciada, apagada e menosprezada por uma história hierarquizadora sob uma “superioridade” 

embranquecida, estes sujeitos são também vítimas de um apagamento histórico na cidade, 

poucos os que tem conhecimento de sua existência. Não há uma consciência histórica sobre 

 
5 Refiro-me a História Oral como instrumento de pesquisa; e ao costume da Oralidade como pratica social e à A 

História Oral, instrumento de pesquisa, que permite a captação das narrativas Orais e da Oralidade. 
6 MIRANDA, 2014, p.112 
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esse passado entre a escravidão e a pós-abolição no  município, nem valorização da importância 

cultural da comunidade da Pinguela. 

Historicamente, a Pinguela constitui-se numa comunidade negra rural7, compostas por 

atributos igualitários a tantas outras espalhadas por todo o Brasil. Mas, destaca-se na cidade de 

Amélia Rodrigues-Ba, pois é a única autodeclarada como quilombola, mesmo outras 

comunidades rurais possuindo as mesmas características. 

A investigação efetuada na região deste município permitiu identificar nas suas 

comunidades rurais que várias outras localidades se enquadram na categoria de quilombo 

contemporâneo, a partir de aspectos visíveis em suas estruturas paisagísticas, estrutura física 

ou origem de fundação. São comunidades rurais compostas majoritariamente por uma 

população negra, que se constituíram no entorno dos antigos engenhos da cidade, como vemos 

no quadro  seguinte quanto a algumas dessas formações.  

Quadro1 – de Engenhos a Comunidades 

ANTIGOS ENGENHOS 

PERTECENTES AO TERRITÓRIO 

DO ATUAL MUNÍCIPIO DE 

AMÉLIA RODRIGUES 

 

COMUNIDADES ATUAIS 

Engenho São Bento do Inhatá Distrito São Bento do Inhatá 

Engenho Novo Comunidade Engenho Novo 

Engenho Nossa Senhora de Brotas 
 

Engenho Bângala  Comunidade Bângala 

Engenho Triunfo   

Engenho Tebaiada  

Engenho Ipiranga  Comunidade Ipiranga  

Engenho da Mata Distrito Mata Aliança Comunidade Ceilão 

Engenho Lixa  Comunidade Lixa 

 

 

Contudo, inexiste na maioria destas a autodeclaração como quilombos 

contemporâneos por parte dos moradores dessas localidades.  Em sua pesquisa referente aos 

escravos e libertos na Bahia, durante o período de pós-emancipação Walter Fraga (2006), 

 
7Para Neusa Gusmão “o negro no rural é pequeno produtor de bens de subsistência ao mesmo tempo que força de 

trabalho à disposição do capital, mas é também um negro. A trajetória desse segmento envolve a presença 

contingente do sistema e resulta de transformações de sua realidade histórica no tempo.” P.81.  
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investigou caminhos trilhados pelos egressos da escravização no Recôncavo da Bahia. Para ele, 

muitos egressos desse sistema permaneceram nas proximidades dos antigos engenhos, que 

depois transformaram-se em comunidades negras rurais.  

As informações colhidas sobre o Engenho Pitinga e sobre outros engenhos do 

Recôncavo mostram que as populações oriundas da escravidão nas localidades 

rurais formavam comunidades sólidas. Forjados ainda sob a vigência da 

escravidão, os laços comunitários, tecidos a partir do parentesco entre ex-

escravos do mesmo engenho ou de engenhos vizinhos, foram fundamentais 

para os egressos da escravidão recomporem a vida em liberdade. No pós-

abolição, essas comunidades foram a base sobre a qual os ex-escravos e seus 

descendentes buscaram novas alternativas de sobrevivência8.  

 

Conforme Ana Paula Cruz, ao tratar sobre este argumento de Walter Fraga na sua 

própria pesquisa sobre o quilombo do Iguape, “A ênfase do autor citado incide na permanência 

por “direitos” conquistados ainda no período escravista e na construção de laços familiares, a 

partir da perspectiva thompsiana de “direitos costumeiros”9. Para Fraga, os antigos engenhos 

representaram para os ex-cativos e seus descendentes a manutenção de “direitos” conquistados 

ainda durante o cativeiro. O autor ainda salienta que estas localidades se tornaram locus de 

comunidades negras, onde os laços comunitários e familiares constituídos ainda no período da 

escravização, representaram importantes motivos para a fixação nessas localidades.  

Estes estudos indicam que estas comunidades eram socialmente diferenciadas pois,  os 

libertos emergiram da escravidão em situações diversas. A condição de acesso às roças foi 

importante fator de diferenciação nas comunidades de ex-escravizados. Os registros da época, 

quase sempre, faziam distinção entre roceiros e lavradores. A possibilidade de acesso a um lote 

de terra assegurava maiores alternativas de subsistência, embora os roceiros fossem obrigados 

a prestar serviços nas terras dos seus antigos senhores. Segundo Walter Fraga, para estes, foi 

possível ter acesso às 

feiras locais e diversificar o cultivo de gêneros de subsistência. Vimos que o 

direito a parcelas de terras talvez tenha sido o grande fator de permanência 

nos engenhos10. 

 

Para Flávio Gomes, em pesquisa sobre quilombos e mocambos enquanto espaços de 

sujeitos negros, “através de arranjos de moradias, trabalho e parceria, as primeiras gerações de 

 
8 FRAGA, Walter. Encruzilhadas da liberdade: histórias de escravos e libertos na Bahia (1870-1910). São 

Paulo: Editora da UNICAMP, 2006. P. 296. 
9 CRUZ, Ana Paula Batista da Silva et al. “Viver do que se sabe fazer”: memória do trabalho e cotidiano em 

Santiago do Iguape (1960-1990). 2014. P.25. 
10 FRAGA, Walter. Encruzilhadas da liberdade: histórias de escravos e libertos na Bahia (1870-1910). São 

Paulo: Editora da UNICAMP, 2006. P.298-299. 
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libertos tentavam reconstruir territórios para si e suas famílias”11. Conforme este historiador, 

umas dessas experiencia foi o “pacto paternalista”, tratando-se das permanências dos libertos 

nas mesmas fazendas em que eles, seus pais e seus avós tinham sido escravos, “agenciando 

roças, autonomia e direitos costumeiros no uso da terra”12.  

Este capítulo ao se debruçar sobre a história da Comunidade da Pinguela o considera 

inserido no contexto histórico de Amélia Rodrigues – Ba, enquanto pertencente ao Recôncavo 

açucareiro e seu processo histórico no pós-abolição. Na escrita, inicialmente apresento uma 

revisão bibliográfica sobre a conceituação do que seja “remanescentes de quilombo, 

evidenciando o contexto das disputas por territorialidade na década de 1990 na Bahia, momento 

em que as lutas por terras quilombolas estavam surgindo, principalmente na Bacia do Iguape, 

e foram o ponto de partida para outras comunidades negras rurais da região buscarem meios 

constitucionais de permanecia em seus territórios.  

1.1 Amélia Rodrigues e seu contexto histórico no Recôncavo açucareiro 

É importante destacar que a cidade de Amélia Rodrigues pertencia geograficamente 

ao Recôncavo baiano, região esta, que por muito tempo foi fonte redutor na produção do açúcar, 

onde durante o período colonial e imperial “falar da Bahia era falar do Recôncavo, e este foi 

sempre sinônimo de engenhos, açúcar e escravos”13. O Recôncavo baiano 

corresponde a uma área de aproximadamente 10.400km2, formada na maioria 

por terras baixas, abertas para a maior baía da costa brasileira, a Baía de Todos 

os Santos, com quase 750km2 de águas salinas e 190 km de costa. A região 

apresenta solos do tipo massapé. A rede fluvial do Recôncavo é formada pelos 

rios Paraguaçu, Açu, Subaé e Jaguaribe, que deságuam na baía, e pelos rios 

Pojuca, Jacuípe e Joanes, que deságuam diretamente no oceano Atlântico14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 GOMES, Flávio dos Santos. Mocambos e quilombos: uma história do campesinato negro no Brasil. Editora 

Companhia das Letras, 2015. P.126 
12 Ibid., p. 126.  
13 SCHWARTZ, Stuart B. Segredos internos: engenhos e escravos na sociedade colonial (1550-1885). Trad. 

MOTTA. Laura Teixeira. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. p. 94 
14 AZEVEDO, Esterzilda Berenstein de. Engenhos do Recôncavo Baiano. – Brasília, DF: Iphan / Programa 

Monumenta, 2009. p.230.  
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FIGURA 1: MAPA DO RECÔNCAVO BAIANO século XVII. 

 

A historiografia indica que durante uma parte significativa da história da Bahia, ao 

longo do período colonial e imperial, esta região, em especial o recôncavo baiano foi marcado 

pela atividade açucareira, que originou os latifúndios e os grandes engenhos e posteriormente 

as Usinas de açúcar. Conforme os historiadores pesquisadores dessa região, Schwartz (1988), 

Barickman (2003) e Fraga (2006)15, o comércio do açúcar moveu a economia do Recôncavo 

Baiano por muito tempo, chegando a ser o principal produto de exportação do Brasil no período 

colonial e imperial. Estes pesquisadores em seus trabalhos destacam alguns elementos básicos 

que compõem esta atividade: a monocultura, o latifúndio e a escravidão afro-indígena como 

mão de obra. 

Durante o século XVI, “no solo de massapê, os portugueses introduziram a lavoura da 

cana, edificando estruturas açucareiras com o objetivo de realizar a produção do açúcar”16. 

 
15 Ver SCHWARTZ, Stuart B. Segredos internos: engenhos e escravos na sociedade colonial 1550-1835. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1988; BARICKMAN, Bert Jude. Um contraponto baiano: açúcar, fumo, 

mandioca e escravidão no Recôncavo, 1780-1860. Editora Record, 2003; FRAGA, Walter. Encruzilhadas da 

liberdade: histórias e trajetórias de escravos libertos na Bahia, 1870-1910. Campinas: Editora da Unicamp, 

2006. 
16 Nascimento, Ednalda Marques Araújo do. Tradição e mudanças recentes no território de Amélia Rodrigues 

– Bahia. UCSAL – Salvador, 2017. p. 36 
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Conforme Alaíze Conceição, a região do Recôncavo baiano “possuía potencial 

geográfico e estava apta para o desenvolvimento do sistema monocultor canavieiro”17. 

Explicado pelo solo massapê, rico em ferro e por conta da sua proximidade com a Baía de 

Todos os Santos navegáveis pelo Rio Paraguassu. Stuart Schwartz ainda completa ao informar 

sobre a escolha do lugar de fixação dos engenhos de cana-de-açúcar está relacionado com a 

proximidade com o mar, pois este garante melhor escoamento de produtos e uma melhor 

mobilidade, fazendo do Recôncavo uma ótima escolha.  Além do mais, “Nos idos tempos 

coloniais, a proximidade com o mar contribuiu para o estreitar de relações entre o Recôncavo 

dos canaviais e a cidade do Salvador, dinamizando as relações sociais e comerciais da época”18. 

A cana-de-açúcar exerceu destaque, sendo o produto de maior valorização e exportação 

do Brasil colônia até finais do século XIX, porém, ao mesmo tempo que esse produto destacava 

desenvolve-se outros gêneros como o fumo e a mandioca. Visto que, também houve a 

necessidade da produção de subsistência para alimentar a população.  

Entender o processo histórico do Recôncavo baiano, enfatizando Amélia Rodrigues se 

faz necessário, entendendo que por quase três séculos a Bahia permaneceu com a mesma 

divisão territorial, e se tratando do Recôncavo, do início da colonização até a atualidade, foram 

poucas mudanças em seus limites, houve alguns desmembramentos administrativos, que deram 

início à 35 novos municípios.  

A última definição de Recôncavo foi dada em 2007 com o Plano Plurianual 

2008- 2011 do governo do Estado da Bahia, que identificou 26 territórios de 

identidade. O Recôncavo é o de número 21 e é formado por vinte municípios, 

inclusive alguns muito distantes da Baía de Todos os Santos, como 

Governador Mangabeira, Cabaceiras do Paraguaçu e Castro Alves19.  

 

A origem do município situa-se no século XVII, no ano de 1609, quando os irmãos 

portugueses Luís Vaz de Paiva e Manoel Nunes de Paiva se tornaram donos de umas das 

sesmarias concedida pelo governador de Portugal. Pouco tempo depois, através do testamento 

em 1622, essas terras foram transferidas para o Mosteiro de São Bento na cidade de Salvador, 

ficando encarregado de povoar o local, construindo assim o primeiro engenho de moer cana, 

uma capela e um convento pequeno, formando um núcleo posteriormente conhecido como 

 
17 CONCEIÇÃO, Alaíze dos Santos. "VAI BUSCAR NO MATO O QUE VOCÊ ENJEITOU!": Práticas 

religiosas e devoções negras no Vale do Iguape – Recôncavo Sul da Bahia (c.1920-c.1980). UNIRIO: Rio de 

Janeiro,2020. P.58 
18 Ibid, p.58.  
19 AZEVEDO, Esterzilda Berenstein de. Engenhos do Recôncavo Baiano. – Brasília, DF: Iphan / Programa 

Monumenta, 2009. p. 213. 
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Inhata20. Em 1926, é criado o distrito de São Bento do Inhatá e anexado ao município de Santo 

Amaro21.  

O historiador Carlos Ott delimitou a localização, estrutura e produção do engenho de 

Inhatá, em suas análises sobre o Povoamento do Recôncavo pelos engenhos nas freguesias 

existentes entre os séculos XVIII e XIX 

Ao norte do engenho “Tebáida” ficaram os dois engenhos dos beneditinos 

denominados “Inhotá” e Cabuçu de São Bento, dos quais o primeiro trabalhava com 

cavalos e o segundo com roda d’agua trabalhando o restante em conjunto com 125 

escravos, 120 bois e 85 cavalos, produzindo juntos anualmente 9.800 arrobas de 

açúcar e 8.000 canadas de mel; os dois engenhos juntos possuíam 2.320 tarefas, das 

quais 420 eram de massapê, 700 de “sala” e 1.200 de terras arenosas; seis fazendeiros 

com mais 59 escravos trabalhavam e moíam nestes dois engenhos dos beneditinos. 

Mas nenhum dos dois engenhos foi registrado pelos beneditinos, ambos, porém 

mencionados por proprietários de engenhos vizinhos e que registram suas 

propriedades na freguesia do Rio Fundo, confirmado que estavam situados nela22.  

 

Ainda referente à  formação espacial de Amélia Rodrigues   o brasilianista  Stuart 

Schwartz (1988) em pesquisa  sobre os engenhos de Santo Amaro da Purificação do século 

XIX, identificou seus contornos  anteriores, quando pertencia a freguesia de Santo Amaro da 

Purificação.  

FIGURA 2: ENGENHOS DE SANTO AMARO – SÉCULO XIX 

 

 
 

 

FONTE: Schwartz (1988, p.344) 

 
20 IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades: Amélia Rodrigues. Rio de Janeiro: IBGE, 2017. 

Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/amelia-rodrigues/historico. Acesso em 12 de nov. de 2021.  
21 Pela Lei Estadual n.º 1.919, de 13-08-1926.  
22 OTT, 1995, p.439-440 apud NASCIMENTO, 2017, p39.  

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/amelia-rodrigues/historico
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 Conforme Souza 23“dentre os engenhos identificados por Schwartz (1988), oito 

foram edificados na área que corresponde ao município de Amélia Rodrigues”.  

O atual território do município de Amélia Rodrigues em outros tempos já teve grandes 

engenhos de açúcar, os quais entraram em colapso juntamente com a economia 

açucareira. Entre estes podemos destacar o Engenho de São Bento do Inhatá, Engenho 

Novo, Engenho Nossa Senhora das Brotas. O último, no século XVIII, era 

propriedade de D. Isabel Joaquina de Aragão, passando no século XIX a pertencer ao 

Dr. Antônio Joaquim Pires de Carvalho e Albuquerque, Barão de Vila Viçosa. 

Engenho Bângala, pertencente no século XIX a Pedro Argôlo Ferrão, Engenho 

Triunfo de propriedade de João de Araújo Fróes no século XIX. Engenho Tebaida 

construído por Domingos Borges de Barros, Visconde de Pedra Branca 

posteriormente vendido a José Dias Aleixo. Engenho Ipiranga, pertencente no século 

XIX ao Major Alcebíades Leão Veloso e Engenho da Mata, atual Usina Nova Aliança 

que no século XVIII era de propriedade de D. Miguel de Uzeda e Luna24. 

 

Nos engenhos além do açúcar eram produzidos melaço rapaduras e cachaça, por isso, 

complementares aos engenhos foram surgindo os alambiques, estruturas responsáveis pela 

fabricação da cachaça, conhecida como “aguardente”. Muito utilizadas pelos senhores para 

impulsionar os escravos nas fabricações do açúcar, pois ela causava um certo “euforismo” 

durante o trabalho pesado nas lavouras. Portanto, “alambique é um termo que remete aos 

equipamentos que processam a destilação do caldo da cana-de-açúcar até transformá-la em 

cachaça”25.  

Em Amélia Rodrigues, atualmente, ainda restam algumas ruinas de alambiques, como 

o da imagem a seguir, que podem  ser visto da BR-324 no sentido Salvador-Feira, como também 

de antigos engenhos.  

 

 

FONTE:  foto Nascimento, E. (2016) 

 
23 SOUZA, 2015, apud NASCIMENTO, 2017, p.41 
24 SOUZA, 2015, p.19 apud NASCIMENTO, 2017, p.41 
25 Nascimento, Ednalda Marques Araújo do. Tradição e mudanças recentes no território de Amélia Rodrigues 

- Bahia. UCSAL – Salvador, 2017. p.43 
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Estas pesquisam indicam que historicamente o município de Amélia Rodrigues fez 

parte do processo de colonização no Recôncavo baiano, visto que, sua ocupação se deu durante 

as instalações dos Engenhos , implantados nas proximidades dos engenhos Inhatá e Mata, que 

passou a ser trecho de Estradas das Boiadas, parada de descanso para os tropeiros. Em trecho 

de material publicitário da prefeitura atualmente este processo está assim registrado, 

Coube à instituição religiosa dar início ao povoamento do lugar, com a construção de 

um engenho de moer cana, uma capela e um pequeno convento, formando um núcleo 

posteriormente conhecido como Inhatá. [...] Antes, porém, entre 1702 e 1703, um 

devoto de Nossa Senhora construiu uma casa em sua homenagem, no local conhecido 

como Marucá. [...] O arraial da Lapa se formou como entreposto comercial, parada 

obrigatória dos tropeiros que conduziam as boiadas, supriam os engenhos de cereais 

e transportavam o açúcar para o sertão26. 

 

O espaço onde atualmente é a sede do município de Amélia Rodrigues, em 1702 era 

denominada de Marucá, e nele foi edificada uma capela de Nossa Senhora27, dando início ao 

povoamento nesta localidade, em decorrência da cultura da cana-de-açúcar nas proximidades28.  

A tradição oral local conta que um devoto de Nossa Senhora construiu “uma 

casa” de taipa em sua homenagem. O Frei Agostinho de Santa Maria, 

informou detalhadamente sua localização e estrutura, como também registrou 

as características da imagem descrevendo como uma escultura de madeira, 

medindo três palmos e com o menino Jesus assentado sobre o braço esquerdo. 

Mas tarde passou a se chamar Nossa Senhora da Lapa, tornando-se a 

padroeira.   

 

No ano de 1718 estas terras foram transferidas para o domínio da Freguesia Nossa 

Senhora de Oliveira dos Campinhos. E, 200 anos depois, em 1936, passou a pertencer a cidade 

de Santo Amaro da Purificação, elevando-se a categoria de distrito, com a denominação de 

Lapa29. Em 1944, teve seu nome mudado para Traripe30. E, em 20 de outubro de 1961, pela Lei 

Estadual Nº1.533 o município foi desmembrado de Santo Amaro da Purificação, recebendo o 

nome de Amélia Rodrigues31. Constituído de 3 distritos: Amélia Rodrigues, Inhatá e Mata da 

 
26 PREFEITURA MUNICIPAL. Amélia Rodrigues: uma mulher, uma cidade. 1988, p. 13-14.  
27 A tradição oral local conta que um devoto de Nossa Senhora construiu “uma casa” de taipa em sua homenagem. 

O Frei Agostinho de Santa Maria, informou detalhadamente sua localização e estrutura, como também registrou 

as características da imagem descrevendo como uma escultura de madeira, medindo três palmos e com o menino 

Jesus assentado sobre o braço esquerdo. Mas tarde passou a se chamar Nossa Senhora da Lapa, tornando-se a 

padroeira.   
28 IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades: Amélia Rodrigues. Rio de Janeiro: IBGE, 2017. 

Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/amelia-rodrigues/historico. Acesso em 12 de nov. de 2021. 
29 Distrito criado com a denominação de Lapa, pela Lei Estadual nº 146, de 01-12-1937, 

subordinado ao Município de Santo Amaro. 
30 Pelo Decreto-Lei Estadual nº 141, de 31-12-1943, retificado pelo Decreto Estadual nº 12978, de 01-06-1944, o 

Distrito de Lapa tomou a denominação de Traripe. 
31 A Lei Estadual n.º 1.533, de 20-10-1961 desmembrou do município de Santo Amaro os distritos de Traripe, 

Inhatá e Mata da Aliança para constituírem o novo município com a denominação de Amélia Rodrigues. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/amelia-rodrigues/historico
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Aliança, foi oficialmente instalado em 07 de abril de 1963. Conforme Reginalva Bruno, estes 

3 distritos são distribuídos da seguinte maneira  

Amélia Rodrigues é uma região que abrange as localidades de Mata Velha, 

Itapetingui, Amparo, Fazenda Ipiranga, Campos, Areal, Monteiro, Pinguela, 

Fazenda Volta e Engorda; Mata da Aliança, englobando Bela Vista, Engenho 

Novo, São Miguel, Tebaida, Açude, Triunfo e Dendê; e Inhatá, reunindo os 

povoados de Bângala, Bolandeira, Miranda, Surucucu, Usina São Bento e 

Jambeiro. (BRUNO, 2009, p. 44) 
 

FIGURA 3 – EVOLUÇÃO DA CONFIGURAÇÃO TERRITORIAL DO 

MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES 

 

É perceptível que no município de Amélia Rodrigues, mesmo que geograficamente 

tenha deixado ser classificado como Recôncavo, suas características históricas permaneceram 

principalmente o cultivo da cana-de-açúcar e os trabalhos nas usinas que funcionaram até o ano 

de 2017.  Reginalva Bruno salienta que  

Amélia Rodrigues surge enquanto uma cidade, mas continuou preservando a 

estrutura econômica do início das suas origens com o cultivo de cana-de-

açúcar, inclusive com a existência ao longo de sua história de vários engenhos 

como o Engenho da Mata que resultou na fundação da Usina Aliança em 1893, 

o Engenho São Bento do Inhatá, Engenho Novo, Engenho Nossa Senhora de 

Brotas, Engenho Bângala, Engenho Tebaiba, Engenho Triunfo e Engenho 

Ipiranga. Seguindo a Trilha do desenvolvimento, foram construídos dentro das 
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características de trabalho com a cana-de-açúcar os alambiques e finalmente 

as usinas32. 

 

IMAGEN 4 - Usina Aliança: Santo Amaro, BA – 1957 

                        Fonte: IBGE 

No entanto, apesar deste longo passado colonial, não há uma consciência histórica 

deste passado entre os moradores, nem há um incentivo por parte dos órgãos públicos 

municipais em constituir a mesma. A escrita da  história de Amélia Rodrigues, assim como toda 

história do Brasil, ainda preserva um cunho positivista privilegiando a elite, seus feitos e datas 

consideradas importantes.  No que tange a este município, foi reduzida ao processo de 

emancipação política e a escritora e poetiza homenageada, pela qual a cidade recebeu seu nome. 

Grupos minoritários e seu passado escravagista foram e ainda são silenciados.   

Mapa 1: LOCALIZAÇÃO DA CIDADE DE AMÉLIA RODRIGUES 

 

                     

    FONTE: Google Maps 

 

 
32BRUNO, Reginalva dos Santos. A festa do Milagre de São Roque no município de Amélia Rodrigues-BA: 

relações étnico-raciais e a cultura popular em questão. UEFS: Feira de Santana. 2019. p. 20 
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1.2-Ressemantização do conceito de Quilombo 

A formação de quilombos, embora não seja a única forma de resistência contra o 

sistema escravagista, caracteriza-se uma das mais importantes. Para João José Reis, “a revolta 

se assemelha a ações coletivas comuns na história de outros grupos subalternos, mas o quilombo 

foi um movimento típico dos escravos”33. 

Segundo a definição do rei de Portugal, quilombo era, de acordo com o Concelho 

Ultramarino, datado de 2 de dezembro de 1740, “toda habitação de negros fugidos que passem 

de cinco, em partes despovoada, ainda que não tenham ranchos levantados nem se ache pilões 

neles”34. Este conceito estabelece características especificas como: fuga, mais de 5 escravos, 

habitação e isolamento. Mas não representava a gama de variedades de experiências  existentes 

em cada quilombo.  

Contudo, segundo SCHIMIT et ali, esta definição do termo em questão perpetuou-se, 

tornou-se  lássica e influenciou uma geração de estudiosos da temática quilombola até meados 

dos anos 1970, como Artur Ramos (1953) e Edson Carneiro (1957)35. Porém, não abarca “a 

diversidade das relações entre escravos e sociedade escravocrata e nem as diferentes formas 

pelas quais os grupos negros apropriaram-se da terra”36.  Nos anos 1980, com a proximidade 

da efeméride dos 100 anos da Abolição em 1988,  várias sub-temáticas sobre a mesma foram 

focadas. Dentre aquelas, questões como “o que aconteceu com os quilombos depois de 1888 

com o fim da escravidão”37, sem escravização, logo sem esvaziados. Um dos historiadores que 

se debruçaram sobre a questão foi Flávio Gomes, especificamente sobre as moradias e espaços 

de sociabilidades dos negros ex-cativos, que argumentou que “os vários quilombos – que já 

eram verdadeiras microcomunidades camponesas – continuaram se reproduzindo, migrando, 

desaparecendo, emergindo e se dissolvendo no emaranhado das formas camponesas do Brasil 

de norte a sul”38. 0 

 
33 REIS, João J. Quilombos. revoltas escravas no Brasil – “nos achamos em campo a tratar da liberdade.”. Revista 

USP. São Paulo, n. 28, 14-39 dezembro/ fevereiro 95/96. P. 15.  
34 MOURA, Clóvis. Quilombos: resistência ao escravismo. Editora Expressão Popular, 1ª Ed: São Paulo, 2020. 

P .21.  
35SCHMITT, Alessandra; TURATTI, Maria Cecília Manzoli; CARVALHO, Maria Celina Pereira de. A 

atualização do conceito de quilombo: identidade e território nas definições teóricas. Ambiente & Sociedade, 2002. 

P. 2.  
36 Ibid., p.2.  
37 GOMES, Flávio dos Santos. Mocambos e quilombos: uma história do campesinato negro no Brasil. Editora 

Companhia das Letras, 2015. p. 120.  
38 Ibid., p.120.  
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A partir desta discussão o termo quilombo passou por diversas ressemantizações. 

Quanto a este processo João José Reis indicou que deviam  ser considerados a formação de 

quilombos para além das fugas visto que esse 

movimento típico dos escravos [...]. Apesar de muitos quilombos terem se 

formado aos poucos, através da adesão de fugitivos individuais ou agrupados, 

outros tantos resultaram de fugas coletivas iniciadas em revoltas. Tal parece 

ter sido, por exemplo, o caso de Palmares39. 

 

É importante destacar que se nos períodos colonial e imperial, o termo “quilombo” 

tratava de aglomerados de negros fugidos, ligados a ações de repreensão, . durante o período 

republicano, este termo “passou a representar discursos políticos, signos de resistência, em 

detrimento dos usos dados pela ordem repressiva”40. 

A primeira definição de quilombo se dá no corpo das legislações colonial e 

imperial, conforme Almeida (1996) destacou, sob uma forma calculadamente 

vaga e ampla, capaz de permitir que um mesmo instrumento repressivo 

abarcasse o maior número de situações de interesse: na legislação colonial 

para caracterizar a existência de um quilombo bastava a reunião de cinco 

escravos fugidos ocupando ranchos permanentes, mas, depois, na legislação 

imperial, bastavam três escravos fugidos, mesmo que não formassem ranchos 

permanentes. Neste contexto, afirmar a existência de um quilombo significava 

apenas identificar um objeto de repressão, sem que isso necessitasse ou 

implicasse qualquer conhecimento objetivo sobre tal objeto41. 

 

Com a abolição e a instauração da república, José Mauricio Arruti indica que “o termo 

quilombo não desaparece, mas sofre suas mais radicais ressemantizações, quando deixa de ser 

usado pela ordem repressiva para tornar-se metáfora corrente nos discursos políticos, como 

signo de resistência”42. o autor destaca três formas principais dessa ressemantizações:  

A primeira delas fala do quilombo como “resistência cultural”, tendo como 

tema central a persistência ou produção de uma cultura negra no Brasil. O 

tema está em pauta desde 1905, quando Nina Rodrigues, pela primeira vez, 

caracterizou Palmares como uma forma de persistência da África no Brasil, 

um retorno à “barbárie africana” (RODRIGUES, 1977, p. 93). Nesse caso a 

pergunta que se impunha era em que medida os quilombos eram ou buscam 

ser reproduções do modo de vida africano, ou em que medida eles constituíam 

criações mais ou Raça: novas perspectivas antropológicas menos originais e 

propriamente americanas. Em que medida sua organização social e suas 

estruturas de poder reproduziam aquelas dos Estados africanos, operando 

como um meio de resistência cultural. Mais tarde essa mesma ideia perderia 

seu tom pejorativo para ser caracterizada por Artur Ramos como um 

fenômeno “contra-aculturativo” que surgiu como reação à desagregação 

 
39 REIS, João José. Quilombos e Revoltas escravas no Brasil “Nos achamos em campo a tratar da liberdade”. 

Revista USP, São Paulo (28): 14-39 dezembro/ fevereiro 95/96. P.17. 
40 CRUZ, Ana Paula Batista da Silva et al. “Viver do que se sabe fazer”: memória do trabalho e cotidiano em 

Santiago do Iguape (1960-1990). 2014. p. 38.  
41 ARRUTI, José Maurício. Quilombos. In: SANSONE, Livio; PINHO, Osmundo Araújo (Org.). Raça Novas 

Perspectivas Antropológicas. Salvador: Associação Brasileira de Antropologia: EDUFBA, 2008. P. 317-318. 
42 Ibid., p.318.  
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cultural que o africano sofreu sob o regime de escravidão (RAMOS, 1942, p. 

137).  

 

[...]O segundo plano de ressemantização do quilombo passaria pela sua 

vinculação à resistência política, servindo de modelo para se pensar a relação 

(potencial) entre classes populares e ordem dominante. Neles a referência à 

África é substituída pela referência ao Estado ou às estruturas de dominação 

de classe e o quilombo (em especial Palmares) serve para pensar as formas 

potencialmente revolucionárias de resistência popular. Se o problema teórico 

da contra-aculturação emergia do interior do debate propriamente acadêmico, 

mais tarde apropriado pelo movimento social negro, o problema da resistência 

política de classe nascia do próprio protesto político, ganhando espaço 

acadêmico na medida em que este também buscava tornar-se crítica política. 

[...] Surgem, então, os trabalhos de Clóvis Moura e Décio Freitas, entre outros, 

nos quais os quilombos e revoltas escravas passam a figurar como assunto de 

destaque. 

 

[...] O terceiro plano de ressemantização do quilombo é operado pelo 

movimento negro que, somando a perspectiva cultural ou racial à perspectiva 

política, elege o quilombo como ícone da “resistência negra”. Em 1980, 

Abdias do Nascimento publica o livro O Quilombismo, nesta 

ressemantização, “quilombo não significa escravo fugido. Quilombo quer 

dizer reunião fraterna e livre, solidariedade, convivência, comunhão 

existencial”43. 

 

Assim, quase cem anos depois da abolição da escravidão, no final da década de 1980, 

foi constituída a categoria Remanescente de Quilombo em meios aos debates acerca dos direitos 

das populações negras rurais e da Reforma Agrária. Esses debates problematizaram, dentre 

outros, “Quem são/eram os remanescentes das comunidades dos quilombos?”, “Como 

reconhecê-los legalmente para fins de aplicação do artigo 68 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT)?”, “Quais os critérios para institucionalizar normas 

aceitáveis juridicamente?”, “Esses critérios devem ser históricos antropológicos ou apenas 

baseado nas leis de terras existentes ou em ambos”44.  

Valdélio Silva chamou atenção para a problemática que esta nova denominação 

implicava. Considerou que cada quilombo possui uma experiencia própria de formaçãoe que 

qualificá-las enquanto “remanescentes” era “inadequada porque desqualifica essas formações 

enquanto um processo (já que remanescente sugere sobra, resto de algo...) que incorporou ao 

longo da história, as mudanças internas e externas a cada formação”45. 

Sua crítica foi derrotada,  mas a  antropologia continua buscando uma conceituação 

mais apropriada para este processo de existência de comunidades espaciais de negros com bases 

 
43 Ibid., p. 318 – 320.  
44 Ver: SILVA, Valdélio Santos. Rio das Rãs à Luz da Noção de Quilombo. Afro-Ásia, 21-22. (1998-1999). 
45 Ibid. 
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na ancestralidade afro-brasileira. Neusa Gusmão, por exemplo sugere “quilombos modernos”, 

por acreditar que as  

“[ ]possíveis origens das chamadas terras de preto envolvem terras 

conquistadas, os quilombos, terras doadas ou obtidas em pagamentos por 

prestação de serviços [a particulares] ao Estado como também resultam da 

compra ou simples ocupação de áreas devolutas em diferentes momentos da 

história nacional46.  

 

Por outro lado, outros  autores continuaram a problematizar as variedades de situações, 

das populações negras rurais contemporâneas no seu acesso à terra no passado e às múltiplas 

estratégias usadas para mantê-las e ocupá-las até hoje, como argumentou Valdelio Silva 

“[  ]por meios diferentes, esses descendentes conseguiram permanecer em 

seus territórios de origem, em meio a conflitos, grilagens e especulações de 

suas terras, preservando e renovando costumes para se adaptarem aos ditames 

exigidos pela sociedade nacional, que não os reconhecem como autênticos 

sujeitos históricos47.   

 

Este antropólogo, pioneiro na investigação sobre Quilombos na Bahia, considera o 

termo quilombos contemporâneos mais apropriado, “porque a expressão subentende a ideia de 

resgate e atualização da experiências das comunidades que, [...] não são formações estáticas”48. 

Para este autor, o que hoje se considera quilombo, são “quilombos contemporâneos” , 

comunidades de ancestralidade predominantemente negras, de egressos do cativeiro, que 

buscam em sua dimensão abranger as diversificações que englobam a população quilombola, 

as “terras de pretos” ou comunidades negras rurais e que  

Não se refere a resíduos ou requisitos arqueológicos de ocupação temporal ou 

comprovação biológica. Também não se trata de grupos isolados ou de 

populações estreitamente homogêneas. Da mesma forma, nem sempre foram 

construídos a partir de movimentos insurrecionais ou rebelados, mas 

sobretudo, consistem em grupos que desenvolveram praticas cotidianas de 

resistências na manutenção e reprodução dos seus modos de vida 

característicos e na consolidação de um território próprio49.  

 

Sobre esta questão, Ana Paula Cruz, a partir da pesquisa sobre o Iguape, propôs as 

seguintes reflexões na conceituação de um Quilombo atualmente: 1)Que apresente um histórico 

diferenciado quanto à sua formação em relação as comunidades circundantes, ancorando em 

narrativas , da fuga e ocupação do território por ex-escravizados ou por  cativos durante o 

período de falência nas plantações.  Esta ocupação por egressos do cativeiro também pode ser 

narrada  por  referência a herança, doações de terras ou compra desta. 2) Que estas narrativas 

 
46 GUSMÃO, Neuza M. Mendes. Terra de preto, terra de mulheres – terra, mulheres e raça num bairro rural 

negro. Brasilia, Fundação Cultural Palmares, 1995, p.11.  
47 SILVA, Valdélio Santos. Rio das Rãs à Luz da Noção de Quilombo. Afro-Ásia,1999.  
48 Ibid. 
49 O’DWYER, 1995. Apud SILVA, 1999.  
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apresentem como os  ex-escravizados e seus descendentes lutaram e preservaram, muitas vezes  

por gerações, a ocupação e uso desses territórios, o que gerará um direito de permanecia. 3)Por 

fim, usos desses territórios em atividades rurais, enfatizando “a sua condição de coletividades 

camponesa, definida pelo compartilhamento de um território e de uma identidade”50. 

  

1.3-História ouvidas, Histórias contadas: A origem do quilombo da Pinguela. 

 

Assumi o termo proposto por Valdelio Silva e denomino a comunidade investigada 

como  Quilombo Contemporâneo da Pinguela. A partir desta assunção político-metodológica, 

a primeira questão analisada  foi a inserção na estrutura econômica do recôncavo açucareiro 

que emergiu no pós-abolição. Sobre estas configurações socio-espaciais o historiador  Walter 

Fraga investigou o depois do 13 de maio de 1888, e evidenciou que os ex-senhores escravistas 

tiveram aumentadas suas dificuldades econômicas na já combalida atividade açucareira, entre 

outros motivos, porque “a população egressa da escravidão procurou acionar politicamente suas 

prerrogativas de liberdade, rejeitando situações que julgavam incompatíveis com sua nova 

condição51”.  

Segundo este autor, os libertos e libertandos procuraram reagir de diversas maneiras 

contra tentativas de usos compulsórios de sua mão de obra, recorrendo até às antigas formas de 

resistências como  parar as atividades nas plantações e no beneficiamento dos produtos 

agrícolas.  

Essas tensões foram bastante noticiadas em periódicos locais, quase sempre com 

olhares pejorativos contra a população ex-cativa. O referido autor trouxe uma  evidencia sobre 

as mesmas a partir de um periódico, o jornal O Tempo, que   em 19 de dezembro de 

1888informou uma rebelião de ex-escravizados em um engenho em São Felix. O noticiário não 

apontou em detalhes o motivo da revolta, porém tudo indica que os libertos rejeitaram 

condições que se assemelhassem às condições de  trabalho análogas ao e fugiram52. Este autor 

também se refere  a “muitos ex-senhores expulsaram de suas terras libertos acusados de cometer 

atos de insubordinação e “ingratidão” nos dias que seguiram à abolição”53. 

 
50 CRUZ, Ana Paula Batista da Silva et al. “Viver do que se sabe fazer”: memória do trabalho e cotidiano 

em Santiago do Iguape (1960-1990). 2014. 
51 FRAGA, Walter. Encruzilhadas da liberdade: histórias de escravos e libertos na Bahia (1870-1910). São 

Paulo: Editora da UNICAMP, 2006. P.220-221.  
52 Ibid., p.228-9. Segundo o jornal: “os libertos ingratos em sua maioria, que, por se jugarem livres, já pensam que 

se deve declarar isentos do trabalho contratado, revoltaram-se em diversos pontos deste país, despertando com 

esses procedimentos repulsivo e mesquinho a indagação e o pasmo de todos”. 
53 Ibid., p.229 
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Fraga sinalizou que, no entanto, apesar das tensões que circulavam no Recôncavo 

baiano, decorrentes da seca, da perda de capacidade produtiva e da negativa conjuntura 

econômica, a maioria dos engenhos continuou a operar em 1888 e no ano seguinte, mas em 

uma escala menor54.  O autor discutiu as estratégias para manter os trabalhadores oriundos da 

escravização, por parte dos donos de engenhos procuraram aderir diversas estratégias. Alguns 

deles buscaram atrair os egressos do cativeiro concedendo um pedaço de terra para o cultivo da 

cana, que seria moída no engenho, com a produção dos lucros sobre  o açúcar dividido entre os 

dois.  

Outros concederam pequenas parcelas de terras para os libertos plantarem gêneros para 

sua própria subsistência. Em troca, aqueles  deveriam trabalhar nas lavouras de cana, num 

sistema de parceria denominada arrendamento. Conforme Walter Fraga 

 

A prática de arrendamento foi muito comum no Recôncavo até meados do 

século XX. Os senhores concediam o usufruto de um pedaço de terra em que 

o rendeiro cultivava gêneros de subsistência ou criava animais. Parte do 

excedente produzido poderia ser vendidos nas feiras locais. O rendeiro podia 

plantar também gêneros de exportação, fumo ou cana, mas, em contrapartida, 

pagava a ocupação da terra com dinheiro ou trabalho semanal nas grandes 

propriedades. O pagamento em forma de trabalho era chamado “pagar renda”, 

e a quantidade de dias da semana que, por obrigação, prestava nas terras do 

senhor variava bastante. No período de crise da lavoura açucareira, o 

arrendamento das terras tornou-se fonte de renda adicional para muitos ex-

senhores de escravos55.  

 

Outro tipo de relação senhoril com os ex-cativos foi o de “roceiros Nesta, os  libertos 

negociavam com os donos de engenhos condições de moradia nas localidades dentro do 

engenho. Normalmente, o ‘morador’ era aquele trabalhador que fixava moradia no engenho sob 

a condição de prestar serviços na lavoura da cana em alguns dias da semana. mas Os roceiros 

se diferenciavam ao pagar em dinheiro pelo usufruto de um pequeno pedaço das terras, 

possuindo maior independência em relação aos donos da terra.  

Fraga também salienta que na sua pesquisa encontrou indícios da permanecia de alguns 

escravos nas localidades em que nasceram ou serviram como escravizados – justificados pelas 

condições climáticas e conjuntura econômica e social desfavorável, tivemos a seca que assolou 

a Bahia entre a segunda metade de 1888 e 1890, o desemprego, e a fome – . Contudo não foi 

esta postura um padrão. Existiram os que preferiram empregar-se em outros engenhos. Assim, 

 
54 Ibid., P.229 
55 Ibid., P.233 
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argumenta que “Embora houvesse uma tendência favorável à permanecia, havia grande 

mobilidade entre a população residente nos engenhos”56.  

Segundo Fraga, naquela conjuntura dos primeiros anos do Pós-Abolição, por todo o 

Recôncavo, os libertos diminuíram seu ritmo de trabalho nos engenhos, dedicando-se mais a 

atividades autônomas ou trabalhos extras em outras propriedades que lhes forneciam uma boa 

remuneração. A partir desta  pesquisa  é possível evidenciar que para muitos egressos do sistema 

escravagista, “ter a própria roça era vislumbrar a possibilidade de distanciar-se do passado 

escravista e visualizar algum espaço próprio no mundo dos engenhos”57. A vista disso, muitos 

tentaram ter suas próprias roças para seu sustento. O historiador ainda complementou  

 

Desde a escravidão, o cultivo das roças emergiu como uma das dimensões 

perenes dos significados da liberdade. Depois de abolida a escravidão, o 

acesso as roças continuou sendo requisito fundamental da condição de 

liberdade [...] o acesso às roças representou a possibilidade de trabalhar para 

si mesmo e para suas famílias e ainda uma alternativa variável à grande 

lavoura de cana, à qual dedicaram toda a vida escrava58.  

 

Portanto, muitos libertos e libertandos no pós-abolição, no Recôncavo baiano, 

almejaram ter suas próprias roças.  Na sua investigação ficou visível que os antigos senhores 

que ficaram sem mão-de-obra nos engenhos buscaram e concederam lotes de terras para seus 

ex cativos ou/e de outros engenhos. Em troca estes tinham que prestar serviços nos canaviais,  

[...]nos engenhos de Santo Amaro, os libertos disporiam de três dias na semana 

para cuidar de suas roças e trabalhariam nos quatros restantes, o que 

significava trabalhar aos sábados e domingos para obter algum ganho da 

própria lavoura. 59 

 

Estas experiências de libertos e libertandos,  evidenciadas por Walter Fraga, são 

fundamentais na percepção da diversidade de caminhos que tomaram. Se muitos continuaram 

ao redor dos antigos locais onde sofreram cativeiro, outros, e foram muitos e muitas, realizaram   

migração, que na memória coletiva se representa na mítica “fuga” da origem do fundador da 

comunidade rural negra. 

 Assim, nos relato de Dona Rita, a comunidade da Pinguela foi fundada quando sua 

avó, uma escrava fugida de Santo Amaro chegou a  uma localidade denominado “Engorda60”, 

atualmente parte do município de Amelia Rodrigues.  Nesta narrativa também consta a 

 
56 Ibid., P. 247 
57 Ibid., P. 205 
58 Ibid., P. 173 
59 Ibid., P. 222 
60 Um bairro pertencente ao município de Amélia Rodrigues.  
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existência de um fazendeiro que possuía terras próximo a esta localidade,  indícios de que esses 

primeiros moradores foram morar ali em troca de trabalho e/ou terras. Importante destacar que 

o relato coloca em foco a presença feminina, 

A comunidade vem de geração e geração, sabe?! Já é a terceira geração, 

porque... minha mãe e toda e todas nossa família foram daqui.  ‘vieram’ morar 

aqui, vieram fugida, minha avó foi escrava, vieram fugida do engenho aí 

vieram todos morar aqui, porque era tudo mata na época... Aí tinha um 

fazendeiro que tinha umas terras, que tinha essa terra lá na frente aí que 

vendeu, mas todos já tava aqui quando ele tinha um pedaço e comprou a maior 

parte.  

 

Ó, minha mãe contava que veio do lado de Santo Amaro, quando minha avó 

veio fugida de Santo Amaro e veio morar aqui por perto que chamava 

“Engorda” que é aqui dentro mesmo, só que aqui cada lugar tem um nome61. 

 

Em trecho de uma segunda sessão de entrevista, ela reafirmou esta trajetória feminina 

familiar, explicitando as denominações do primeiro local no qual sua avó teria se abrigado, 

quando chegou fugida   

A minha avó, que ela foi escrava, ela veio fugida do engenho... minha mãe me 

contava a história da avó dela, que era a mãe da mãe dela, que elas vieram 

fugida e foram morar em um lugar aqui que se chama Muribeca/Engorda e 

nesses lugares ela criou famílias, e daí que veio as famílias né?! Que veio a 

mãe de mãe e as outras irmãs62. 

 

 No seu depoimento, Dona Rita relata que primeiros moradores da Pinguela se 

instalaram  numa fazenda que doava terras na modalidade de meeiro, umas das formas 

evidenciadas por Fraga na sua pesquisa  sobre o imediato Pós Abolição no reconcavo.  

Em contraponto, no Relatório Técnico-científico - RTC63 entregue a Fundação 

Cultural Palmares, “a comunidade da Pinguela surgiu, quando homens e mulheres, 

majoritariamente negros, passaram a ocupar aquele espaço para trabalharem nos cortes das 

canas”64. Este documento também informa que alguns vinham sozinhos de localidades 

próximas, como Santo Amaro e Cachoeira. Outros, já migraram com sua família, ou as 

formaram no processo, e passaram a habitar aquele território.  

Portanto, o RTC oficial e o depoimento de D. Rita são confluentes na indiciação de 

grupos de negros migrantes de outras regiões do recôncavo -libertos e libertandos- no período 

inicial da pós abolição, como os primeiros ocupantes do território que hoje forma o Quilombo 

 
61 Dona Rita, entrevista, 2018.  
62 Dona Rita, entrevista, 2021. 
63 O RTC, bem como os Laudos Antropológicos, vale-se de categorias teóricas e metodológicas da Antropologia 

para proceder à ‘identificação étnica’ do grupo estudado e justificar seu direito ao território reivindicado. 
64 Passagem retirada do Relatório Técnico-científico  
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Contemporâneo da Pinguela. Difere na narrativa de D. Rita a referência familiar direta de 

ascendência, assim como o foco na matrilinearidade e no protagonismo feminino. 

 

 

 

 

1.4 "Nós fazia parte desse povo, então a gente foi buscar nossos direitos": o processo de 

reconhecimento como remanescentes 

De acordo com Santos65  reconhecimento das Comunidades Contemporâneas 

configura-se uma reparação histórica, ao “restaurar os direitos negligenciados aos povos negros 

aqui imolados na condição de escravos”. Assim, o Decreto de Nº 4887/2003 que reserva a 

Fundação Cultural Palmares – FCP a emissão de certidões as comunidades quilombolas e sua 

inscrição em cadastro geral, é uma etapa de reparação histórica. Este processo é iniciado pela 

identificação, e em seguida na certificação, no autorreconhecimento o e autodefinição.  

Este processo não implica por parte da FCP um trabalho de conferência de quem é 

ou não quilombola, mas, sim, uso do direito à autodefinição preconizado pela Convenção nº 

169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), certificando aquelas comunidades que 

assim se declaram. Para a Certificação uma vasta documentação é exigida. De acordo com a 

Portaria FCP nº 98, de 26 de novembro de 2007 são necessários:  

ata de reunião específica para tratar do tema de Autodeclaração, ou ata de 

assembleia, seguida da assinatura da maioria de seus membros; breve relato 

histórico da comunidade, contando como ela foi formada, quais são seus 

principais troncos familiares, suas manifestações culturais tradicionais, 

atividades produtivas, festejos, religiosidade, etc. Outros documentos podem 

ser agregados, a critério da comunidade solicitantes, como fotos, registros de 

nascimento e óbito, títulos de propriedade ou posse, pesquisas e reportagens66.  

 

Neste viés, o Artigo 68 (ADCT/CF 1988) da Constituição assegura67 que “[...] o Estado 

garanta à titulação das respectivas terras aos remanescentes de quilombos, que passam por 

conflitos que envolvem questões agrárias”68. Contudo,  

 
65 SANTOS, Cledineia Carvalho. Comunidade quilombola Nova Esperança: A mulher na construção de 

identidade étnica. Programa Multidisciplinar de Pós-graduação Cultura e Sociedade. Linha de pesquisa 2: 

Cultura e Identidade pela Universidade Federal da Bahia – UFBA, 2018. P 
66 BRASIL. Fundação Cultural Palmares. Disponível em http://www.palmares.gov.br/?page_id=37551.  
67 A Constituição Federal do Brasil de 1988, em seu Art. 68 das Dispo A Constituição Federal do Brasil de 1988, 

em seu Art. 68 das Disposições Constitucionais Transitórias, preconiza que: “Aos remanescentes das comunidades 

dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-

lhes os títulos respectivos”. 
68 BRASIL. Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 

Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 20 set. 1990. Disponível em: Acesso em: 13 mar. 2012. 

http://www.palmares.gov.br/?page_id=37551
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A base das argumentações para a não aplicação do Art. 68 retoma o arcabouço 

jurídico colonial, que definia quilombo como grupos de escravos que, à 

margem das leis existentes, fugiam e se embrenhavam nas matas para saquear, 

roubar e matar ad ministradores e proprietários de fazendas. Tal noção, ainda 

hoje, baliza e estrutura os argumentos legais dos que advogam contra os 

interesses das comunidades69. 

 

Importante ressaltar que  este arcabouço jurídico permite que a classe patronal, na 

tentativa de também utilizar recursos jurídicos, busque soluções para enfrentar o avanço da luta 

quilombola. Assim, em 2004, foi impetrada uma  Ação Direta Inconstitucionalidade (ADI 

Nº3239/2004) objetivando tornar inconstitucional o Decreto Nº4.887/03 o que garantia o direito 

de demarcações territoriais e a autoidentificação.70 

 Enquanto Ação Contestatória, a referida ADI Nº4.88/03 buscou caracterizar e restringir 

o termo “ quilombo” como “[...] comunidades formadas por escravos fugidos, ao mesmo tempo 

da escravidão no país”71. Com isto, congelar a história sob a perspectiva do escravo fugitivo, 

ou seja, os quilombos seriam apenas aqueles formados antes de maio de 1888.  Nesta 

perspectiva, estaria negado o direito do autorreconhecimento, e em conjunto  todas as políticas 

de reconhecimento e ações afirmativas. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou esta ação 

e o processo foi arquivado. 

Importa então neste processo o protagonismo feminino numa  resposta a Ação 

Direta Inconstitucionalidade (ADI), as mulheres quilombolas representantes da CONAQ72 

redigiram a seguinte carta73: 

Nós, mulheres quilombolas, temos uma relação muito forte como o 

nosso território. Dele nós retiramos o nosso sustento, o de nossas famílias e 

também os remédios naturais para nossa vida. Temos saberes que herdamos 

de nossas ancestrais sobre como plantar, colher, pescar, fazer partos e usar as 

plantas medicinais para cura de toda a comunidade. O território é a nossa mãe, 

o nosso alimento e a nossa vida. 

Imaginem vocês, Senhores Ministros e Ministras, retirar e ameaçar um 

território que é a vida e sobrevivência de várias famílias, local onde concentra 

toda sua cultura, memória e ancestralidade. Quem retira o povo de sua terra é 

perverso e foi assim que fizeram com nossas ancestrais quando as retiraram à 

força da África e trouxeram para 

 
69 SILVA, Valdélio Santos. Rio das Rãs à Luz da Noção de Quilombo. Afro-Ásia,1999. P. 4 
70 BRASIL, 2004, p.2 
71 BRASIL, 2004, p10 
72 A Coordenação Nacional de Articulação das Comunidade Negras Rurais Quilombolas (CONAQ), surgiu 

em 1996, durante o Encontro de Avaliação do I Encontro Nacional de Comunidades Negras Rurais 

Quilombolas, realizado em Bom Jesus da Lapa – Bahia, e tem como caráter central se constituir como 

movimento social. As mulheres têm uma atuação relevante dentro da CONAQ, desde a sua fundação. 

Promovendo encontros nacional de mulheres quilombolas, o qual busca promover o empoderamento das 

mulheres quilombolas, para enfrentar a desigualdade racial, de gênero e de etnia, como também as 

discussões da demarcação e titulação das terras quilombolas.  
73 Disponível em: < http://conaq.org.br/noticias/carta-das-mulheres-quilombolas/> Acesso em: 23 de set. de 

2021.  

http://conaq.org.br/noticias/carta-das-mulheres-quilombolas/
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o Brasil, escravizadas. Destruíram famílias, separaram as mães de seus filhos, 

nos violentaram e massacram a história e cultura de um povo. 

Ao longo dos séculos de resistência negra no Brasil nós fomos de novo 

nos juntando, construindo e reconstruindo nossa história. O quilombo é a 

nossa fortaleza. Não podem retirar tudo isso que construímos com muita luta. 

Que justiça é essa que tira o pouco que a nossa família conquistou através de 

muitos anos de luta e resistência? Hoje vivemos ameaçadas pelos 

latifundiários, fazendeiros e grandes empresas que têm interesses nos nossos 

territórios. Vocês devem estar acompanhando a guerra que está acontecendo 

no meio rural hoje, com tantas mortes e violência contra quilombolas, 

indígenas e sem terras. Isso é responsabilidade do estado que não cumpre o 

seu dever e nos deixa na mira dos latifundiários, grandes empresas 

e empreendimento multinacionais que usam toda a força e violência contra 

nós. Se o decreto 4887/2003 “cair” isso vai piorar ainda mais. 

Então nós vos perguntamos senhores e senhoras: Quantas vidas ainda 

serão perdidas nessa guerra por poder e disputas por terras no nosso país? 

Quantos dos nossos parentes, amigos e companheiros/as ainda teremos que 

enterrar antes do Brasil se manifestar? Uma coisa é certa: Nós, mulheres 

quilombolas, nunca desistiremos de 

nossos territórios e lutaremos por ele até o fim. 

Para nós mulheres quilombolas é tudo muito pior. Nós somos violentadas, 

estupradas e agredidas física e psicologicamente todos os dias. Quando o povo 

está vulnerável, as mulheres sofrem ainda mais porque a violência contra nós 

é muito grave. O território ajuda a nos proteger pois lá podemos viver uma 

vida com mais dignidade e felicidade. Para isso, precisamos que nossos 

quilombos sejam titulados e que o decreto 4887/2003 permaneça. 

Não vamos aceitar de maneira nenhuma que o quilombo seja retirado do 

nosso povo. Vivemos e vamos morrer em nossas terras, que foram 

conquistadas através de muita luta e sangue do povo negro desse país. 

Nós resistiremos! 
 

 

 

O processo de reconhecimento da Comunidade da Pinguela iniciou-se por volta de 

2012. Após recorrerem na justiça contra as ameaças da Usina Aliança, eles os moradores 

passaram a ter conhecimento de seus direitos, como também inclusive  através dos meios de 

comunicação. Sobre esta relação com os meios de comunicação, o depoimento de Dona Rita 

diz  que  

A gente começou a ter interesse quando, a gente viu que nós tinha o direito a 

terra porque temos uma geração, foi a geração de minha mãe, da minha bisavó, 

do meu avô, de toda a minha família que foram na época (vieram fugidos), 

criaram sua família e nós viemos pra cá. Quando minha mãe veio pra aqui eu 

tava com 3 meses, ela tava com 3 meses de grávida de mim, quando a gente 

veio morar aqui. Então assim, a gente passou a reconhecer nossos direitos, e 

vendo também pela televisão, veno que tudo que  a gente tinha, tudo que  a 

gente era, era desse povo ai, descendência de escravos, as nossas tradições né 

?! que tinha muitas tradições samba de roda, tinha caruru, a gente tinha muita 

coisa, e daí pra cá a gente viu que as nossas terras a gente tinha diretos nela, 

foram tomadas na época a gente não tinha conhecimentos e  depois que passou 

a ter a gente passou a lutar pelos nossos direitos.74 

 
74 Dona Rita, entrevista, 2021.  
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No conjunto dos direitos reivindicados sobre o território da Pinguela, não mais como 

moradores mas como proprietários, surgiu o conflito com o putativo dono das mesmas, os 

herdeiros da Usina Aliança.  

Na disputa, uma das tentativas da Usina Aliança contra a comunidade foi a colocação 

de cercas para delimitar o território, deixando aproximadamente 15m de terras para uso,  sendo 

que o comprimento real equivale a 300 m até as margens do rio.  

Desde quando é... a Usina fechou o fundo da casa da gente é... veio e cercou 

o fundo só deixando 15 m, não tinha nem espaço pra gente plantar um pé de 

pimenta. Ai eu vi que isso ai não ia dá certo, que a gente tinha o direito de 

plantar e eles não permitiram a gente plantar, pra gente plantar teria que 

plantar na ladeira ou na baixa porque era um local onde eles desmataram pra 

plantar cana na época e o IBAMA impediu, então como ficou vago era o lugar 

onde a gente conseguiria plantar alguma coisa. aí quando eles cercaram aqui 

a nossa área aí eu passei a lutar pelos nossos direitos. A gente teve uma reunião 

antes disso, juntou todo mundo a gente fizemos uma reunião, aí fomos todos 

lutar pelos nossos objetivos que era ter direito a terra75.  
 

 

 

Os relatos dos moradores da comunidade, também indicam que estes procuraram 

ajuda de pessoas e autoridades locais, mas geralmente essas pessoas “[...] eram ligadas a cargos 

políticos os quais só procurava a comunidade para conseguir votos, porém nunca os ajudavam 

efetivamente, aparecendo na comunidade em 4 e 4 anos, na época de eleições”.  

Em outro depoimento nos foi apresentado que “[...] na de 2012 a gente teve muitos 

que vieram aqui dizendo que ia ajudar a gente e ninguém ajudava, só vinha para pedir votos da 

gente e não ajudava”76.  

D. Rita no seu depoimento destacou que no ano de 2012, eles tiveram a visitade um 

candidato a vereador do município, Dr. Mario (PT), e os moradores da comunidade 

pressionaram esse candidato para que os ajudassem, e em troca ele teria os votos garantidos. 

Assim foi feito, o candidato a vereador, por ser advogado, procurou meios jurídicos para que a 

comunidade de Remanescentes da Pinguela conseguisse a titulação e a demarcação das terras 

junto a FCP e ao INCRA. Com a ajuda de outras pessoas e, as devidas visitações da FCP, a 

comunidade enfim recebeu sua titulação de “remanescentes de quilombo”, a primeira e única 

do município de Amélia Rodrigues certificada até então.  

 
75 Ibid., 2021. 
76 Dona Rita, entrevista, 2018. 
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Segundo os quilombolas, com a certificação e titulação a comunidade renascentes 

de quilombo da Pinguela trouxe ações benéficas e várias melhorias. D.Rita Maria exemplifica 

esta concepção na seguinte passagem de sua fala: “Oh meu Deus! Só alegria, melhorou muito, 

porque a gente não tinha a liberdade de plantar, hoje tem! Tamos plantando e vamos chegar 

lá”77. 

No dia 12 de março de 2021, os moradores da comunidade de Remanescentes de 

Quilombo da Pinguela foram surpreendidos com uma liminar de despejo, em que a Juíza de 

Direito da Comarca de Amélia Rodrigues, Drª Alessandra Santana Soares, atendendo pedido 

da Usina Aliança, concedeu reintegração de posse para expulsar o povo quilombola do seu 

território. 

  

 
77 Dona Rita, entrevista, 2018.  



36 
 

Capítulo 2 – Esperançar: o protagonismo das mulheres e a luta por sobrevivência na 

comunidade do Quilombo da Pinguela 

Nas visitas de campo que realizei no decorrer da investigação foi possível perceber 

como as mulheres são agentes ativas dentro e fora da comunidade e como protagonizam o 

cotidiano do Quilombo da Pinguela. Nos afazeres do campo, no espaço doméstico da casa, no 

comércio, na conservação das tradições, nas lutas por permanecia no território, e em todas as 

atividades comum ou comunitária a liderança feminina é protagonizada.  

Uma possível base deste protagonismo é o movimento das mulheres Trabalhadoras 

Rurais. Durante a década de 1980, no âmbito das transformações política, nasceram os 

movimentos de Mulheres Trabalhadoras Rurais/Agricultoras espalhados por todo o Brasil, em 

maior número no Nordeste e Sul do país, que aturaram de maneira distintas, de acordo com as 

necessidades especificas de cada região  

Para citar alguns, temos, só no Rio Grande do Sul, duas importantes 

organizações de mulheres: as “Margaridas” e as “Mulheres da Roça” (1986), 

que, posteriormente, deram origem ao Movimento de Mulheres Trabalhadoras 

Rurais do Rio Grande do Sul (MMTR), movimento estadual autônomo criado 

em 1989. Em Santa Catarina, surgiu, em 1983, o Movimento de Mulheres 

Agricultoras (MMA), estimulado pela ação da Igreja progressista. Na Paraíba, 

podemos destacar o Movimento de Mulheres do Brejo Paraibano; em 

Pernambuco, o Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Sertão 

Central (MMTRSC), que surgiu em 1982. Em âmbito regional, houve o 

surgimento, em 1988, da Articulação das Mulheres Trabalhadoras Rurais da 

Região Sul e o Movimento da Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste 

(MMTR-NE), criado em 198678. 

 

Conforme Vilenia Aguiar, este movimento das mulheres tinha como principal 

demanda,  “o seu reconhecimento político como trabalhadoras rurais, tanto pelo Estado quanto 

pelos sindicatos de trabalhadores rurais, uma vez que estes constituíam as principais estruturas 

organizacionais no meio rural”79.  

De forma confluente, Antônia Andrade defende que as mulheres quilombolas 

“representam as diversas mulheres que protagonizam as lutas no campo e constituem, portanto, 

milhares de sujeitos sociais que luta por uma reforma fundiária e reconhecimento de terras 

tradicionais com justiça e equidade”80. 

 
78 AGUIAR, Vilenia Venancio Porto. Mulheres rurais, movimento social e participação: reflexões a partir da 

Marcha das Margaridas. Política & Sociedade, v. 15, p. 266.  
79 Ibid., p.266 
80 ANDRADE, Antônia Lenilma Meneses de. Mulheres Quilombolas–movimento, lideranças e identidade. 

Dissertação de Mestrado–Programa de Pós-Graduação em Educação e Cultura. Cametá/PA: UFPA, 2016. p.76 
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Entretanto, é preciso considerar  que elas não surgiram agora, são sujeitos que 

sempre existiram, lutaram para sua sobrevivência e de seus familiares, mas que no bojo da 

hegemonia masculina da sociedade brasileira ficaram na invisibilidade. 

A presença das mulheres nas lutas sociais no campo é parte de nossa história 

e produziu várias lideranças. O que é novo nessa dinâmica social é a 

emergência do movimento de mulheres cujas reivindicações, especialmente a 

partir da década de 80, estão centradas no reconhecimento social de sua 

situação como trabalhadoras. Uma luta por cidadania expressa nas bandeiras 

do direito à sindicalização, direito à propriedade da terra, direito 

previdenciário e aposentadoria, direito de acesso aos serviços de saúde, direito 

ao trabalho, entre outros81.   
 

Para Conceição (2020) ao tratar das mulheres dos quilombos do recôncavo Sul,  “É 

fato que as mulheres negras sempre assumiram papéis sociais importantes durante a Colônia, 

no Império e no Brasil republicano, algo completamente diferente daqueles protagonizados 

pelas mulheres brancas”. E a historiadora ainda completa “falando sobre a atuação de mulheres 

negras na zona rural do Recôncavo baiano, elas descendiam de escravizados e continuaram 

vinculadas à terra lutando pela sobrevivência e pela consequente não marginalidade sócio 

racial”82. 

A partir destes argumentos, considero que enfatizar o protagonismo dessas 

mulheres se faz necessário, visto que, por mais que elas estejam de frente na linha de combate 

nos quilombos, ainda constituem a base da pirâmide social e sofrem discriminação de gênero, 

por serem mulheres; classe, por serem pobres; socio racial, por serem negras; e ainda acrescento 

étnica, por serem quilombolas. Referente ao protagonismo feminino das mulheres negras Sueli 

Carneiro salienta que  

o efervescente protagonismo das mulheres negras, orientado num primeiro 

momento pelo desejo de liberdade, pelo resgate de humanidade negada pela 

escravidão e, num segundo momento, pontuado pelas emergências das 

organizações de mulheres negras e articulações nacionais de mulheres negras, 

vem desenhando novos cenários e perspectivas para as mulheres negras e 

recobrindo as perdas históricas83. 
 

Selma Dealdina, no texto intitulado Mulheres quilombolas: defendendo o território, 

combatendo o racismo e despartriacalizando a política reafirma que “nós, mulheres 

quilombolas, temos um papel de extrema importância nas lutas de resistências, pela manutenção 

 
81 ALMEIDA, 2004, p. 9 apud ANDRADE, 2016, p.76-7 
82 CONCEIÇÃO, Alaíze dos Santos. “VAI BUSCAR NO MATO O QUE VOCÊ REJEITOU!”: PRÁTICAS 

RELIGIOSAS E DEVOÇÕES NEGRAS NO VALE DO IGUAPE – RECÔNCAVO SUL DA BAHIA (c. 

1920 – c. 1980). Tese de Doutorado - Programa de Pós-graduação em História Social da Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, 2020.   
83 CARNEIRO, Sueli. Enegrecendo o Feminismo. Revista Estudos Avançados. 17 (49), 2003. p.129 
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e regularização dos nossos territórios”84.  Ela completa “temos sido as guardiãs das tradições 

da cultura afro-brasileira, do sagrado, do cuidado, das filhas e filhos, das e dos griô, da roça, 

das sementes, da preservação dos recursos naturais”85.  

Para esta autora, são as mulheres quilombolas que  por meio da oralidade, que 

transmitem os valores culturais, sociais educacionais e políticos. Desta forma, são fundamentais 

para a preservação e manutenção das tradições, manipulações das ervas medicinais, do 

artesanato, da agricultura, a culinária, entre outros aspectos comunitários e familiares. Na labuta 

diária, são elas que lutam contra a invisibilidade, marginalidade e as violências86. 

Nesse trabalho, considero que as mulheres da Comunidade da Pinguela foram de 

suma importância para o seu reconhecimento enquanto remanescente de quilombos, visto que, 

foram elas as que mais se envolvem nas causas do coletivo comunitário, são elas que estão à 

frente da Associação, das roças, das fabricações. 

A partir de uma problematização sobre o Movimento das Mulheres trabalhadoras 

Rurais e sua relação com as mulheres negras dos remanescentes de quilombos, considerar essas 

mulheres negras quilombolas como sujeitos dessa pesquisa é entender que não se trata apenas 

de luta por territórios, é uma luta de gênero, constituinte em uma sociedade fortemente 

patriarcal, buscando romper a ideia de território enquanto “espaço de homens”, sobretudo dos 

grandes fazendeiros, sem levar em consideração outros sujeitos que além de viverem produzem 

nesse território.  

Isso porque as possibilidades que o movimento permitiu, ao destacar as mulheres 

negras de comunidades rurais que se organizaram em busca de espaços políticos e direitos de 

permanecia nos territórios em que vivem87. Ressaltando que, como analisado por Gusmão88, as 

maneiras de aquisição das terras que hoje constitui as chamadas comunidades rurais, muitas das 

vezes foram doadas por antigos senhores, outras vezes, as terras tidas como devolutas, com o 

pós-abolição foram ocupadas por famílias negras.  

Segundo Silva, foi em 1988, quando se comemorava o centenário da abolição da 

escravatura no Brasil, que ganharam maior visibilidade as questões e direitos quilombolas. 

 
84 DEALDINA, Selma dos Santos. Mulheres quilombolas: defendendo o território, combatendo o racismo e 

despartriacalizando a política. In: Mulheres Quilombolas: território de existências negras femininas. São 

Paulo: Sueli Carneiro: Jandaíra, 2020. p.37 
85 Ibid., p.37.  
86 Sejam elas doméstica, sexual, física ou psicológica.  
87 Antes da definição constitucional de 1988, as comunidades negras vistas a partir da ótica do campesinato, que 

hoje se autoidentificam como quilombolas, foram chamadas em um determinado momento histórico de 

comunidades negras rurais. 
88 GUSMÃO, N. M. M. Negro e camponês: cultura política e identidade no meio rural brasileiro. São Paulo, 

São Paulo em Perspectiva, 1992. 
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Visto que, coincidiram a formulação do conceito de “remanescentes de quilombos” com as 

discussões para elaboração da nova Constituinte de deste ano. Ocorreram encontros entre o 

movimento negro urbano e o movimento negro rural, a fim de reivindicarem, neste momento 

duas questões principais: a criminalização do racismo e as terras quilombolas. O país passava 

por diversas agitações e reivindicações por políticas públicas voltada para a população negra, 

visando uma reparação histórica. 

Em 1988, o Movimento Negro Unificado (MNU) realizou um encontro em 

Brasília com entidades negras que estavam engajadas nas discussões do texto 

constitucional. Foi consenso entre todos os participantes que era 

imprescindível constar na Constituição, o direito à terra para as populações 

negras que ocupava as chamadas “terras de preto” ou “terras de quilombos”. 

Daí se elaborou o artigo 6889, no qual todas as chamadas “terras de preto”, 

terras conquistadas pela compra, por meio de doação ou terras de antigos 

quilombos, se transformaram em “comunidades remanescentes de 

quilombo”90. 

 

Naquele mesmo ano, o Governo Federal brasileiro fundou em 22 de agosto a 

Fundação Palmares que nos próprios termos “[...] a primeira instituição pública voltada para 

promoção e preservação dos valores culturais, históricos, sociais e econômicos decorrentes da 

influência negra na formação da sociedade brasileira: a Fundação Cultural Palmares (FCP)91”.  

O documento emitido pela FCP, reconheceu os direitos das comunidades negras 

possibilitando acesso aos Programas Sociais do Governo Federal e Estadual. Em 20 de 

novembro de 2003, esta instituição passou a emitir a certidão as comunidades quilombolas e 

sua inscrição em cadastro geral. Até o ao de 2018, a fundação ficou vinculada ao Ministério da 

Cultura, com sua extinção, este passou   em 2019 para o Ministério da Cidadania92.  

Estes debates, referentes as questões agrárias, mobilizaram diversas comunidades 

negras rurais que passaram a se identificarem enquanto “remanescentes de quilombo”. E o caso 

do Iguape inspiraram muitas outras no Recôncavo baiano, que foram em busca por direitos de 

permanência em seus territórios habitados por gerações, que por vezes são ameaçados de 

despejos, para darem lugar a expansão do agronegócio.  

 
89 ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS ART. 68: "Aos remanescentes das 

comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o 

Estado emitir-lhes títulos respectivos". Disponível em < https://cpisp.org.br/constituicao-federal-de-1988-artigo-

68/ > acesso em 22 de nov de 2021. 
90 SILVA, Silvane Aparecida da. O protagonismo das mulheres quilombolas na luta por direitos em 

comunidades do Estado de São Paulo (1988-2018). Tese de Doutorado – Pontifica Universidade Católica de são 

Paulo – PUC, 2019. P. 27, grifos nossos.  
91 Informações coletadas no site da Instituição. Disponível em <http://www.palmares.gov.br/?page_id=95>.  

Acesso em 04 de out. 2021.  
92 Este e outras modificações no órgão da Presidência da republica e dos Ministérios foram efetivadas por meio da 

Medida Provisória nº 870, de 1 de janeiro de 2019. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv870.htm> acesso em 22 de nov de 2021.  

http://www.palmares.gov.br/?page_id=95
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Na década seguinte, de 1990, Cruz ao investigar os modos de vida e as experiencias 

quilombolas no Iguape, Bahia, destacou que “acontecia com as comunidades do Vale do Iguape 

e nessa disputa, o reconhecimento destas enquanto comunidades quilombolas foi operacional 

para manter ou alcançar a posse fundiária”93. 

Nos anos 2000, com o avanço dos meios de comunicação de massa – principalmente 

a internet –as informações difundiram-se com maior rapidez, permitindo aos indivíduos mais e 

maiores oportunidades de reivindicação de seus direitos. Tal como aconteceu com a 

comunidade da Pinguela, na qual um grupo de mulheres se organizou em prol de permanecia 

no território onde vivem. 

 Sobre este processo Dona Rita, uma das lideranças, em um de seus depoimentos 

nos diz que “A gente passou a buscar nossos direitos através daí, a gente viu que tudo isso que 

a gente via na televisão, via nas redes sociais era tudo que a gente era e a gente é até hoje”94. 

Sua fala permitiu problematizar a importância da comunicação na constituição da(as) 

identidade(es) de remanescente quilombola e ampliar a análise  sobre as atividades 

desenvolvidas por Dona Rita, que visam a manutenção das tradições e demarcam as disputas 

da Comunidade da Pinguela pela  permanência no território em  foco. 

Permitiu também acompanhar aspectos da  criação e institucionalização da 

Associação de Remanescentes de Quilombo da Pinguela – ARQP, a qual possibilitou a 

integração de projetos socio-comunitários agrícolas; e o cotidiano das plantações desenvolvidas 

na comunidade, evidenciando a forte participação das mulheres nessas atividades.  

 

2.1 “porque se a gente não lutasse a gente não iria ter o que a gente tem hoje” 

 

Minha mãe me contava a história da avó dela, que era a mãe da mãe dela, que 

elas vieram fugida e foram morar em um lugar aqui que se chama 

muiberga/engorda e nesse lugar ela criou família, e aí que veio as famílias né?! 

Que veio a mãe de mãe e as outras irmãs95.  
 

Rita Maria dos Santos, mais conhecida como “Rita do quilombo”, tem 58 anos de 

idade e é uma das mulheres mais atuantes na luta e defesa da comunidade Pinguela. Nossa 

pesquisa centra-se nela, pelo seu histórico familiar à liga diretamente com a fundadora da 

 
93 CRUZ, Ana Paula Batista da Silva. “Viver do que se sabe fazer”: memória do trabalho e cotidiano em 

Santiago do Iguape (1960-1990).  Dissertação de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em História da 

Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS, 2014. p.36 
94 Dona Rita, entrevista, 2021 
95 Dona Rita, entrevista, 2021.  
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comunidade96.  “Minha mãe e toda e todas nossa família foram daqui.  ‘vieram’ morar aqui, 

vieram fugida, minha avó foi escrava, vieram fugida do engenho aí vieram todos morar aqui, 

porque era tudo mata na época”97. 

Segundo sua memória afetiva e familiar, nasceu na comunidade pelas mãos de uma 

parteira. Ela relata que “quando minha mãe veio pra aqui eu tava com 3 meses, ela tava com 3 

meses de grávida de mim, quando a gente veio morar aqui”98.  

[...] eu fui nascida aqui com a parteira, todos meus irmãos que nasceram foi 

de parteira, na época não tinha médico, não tinha Hospital como hoje né?! 

Tanto que eu tive uma tia, que era irmã de minha mãe, que ela teve 11 filhos, 

nos 12 ela faleceu de parto porque quando começou a tender nos hospitais ela 

não ia, pois ela dizia que homem nenhum via o corpo dela a não ser o marido 

dela e nisso ela morreu de parto, morreu ela e o bebê porque ela teve 

hemorragia e o bebê nasceu morto ai ela faleceu, por que a gente não tinha, na 

época não era hospital era todo mundo em casa. O porto era em casa com a 

parteira99.  

 

Na comunidade é notória a relevância que ela possui, sendo considerada um 

símbolo de resistência e luta. Foi a primeira Coodenadora da Associação Remanescentes de 

Quilombo da Pinguela (ARQP), 

A Associação Remanescentes Quilombolas é... da qual eu fui umas das 

lideranças, presidente da associação e hoje eu não faço parte da coordenação 

porque eu já fiz 8 anos e já sai, hoje faço parte, já tem outro comando, mas 

continuou na liderança e continuou lutando pelos nossos objetivos. Teve uma 

liminar aí que a juíza deu dano pelos poderes pra Usina Aliança na época, 

agora recente a gente lutamos corremos atrás e graças a Deus ela desistiu dessa 

liminar e hoje estamos aguardando, aí a gente tá vendo se o STF dão o direito 

da gente ter a titularização das terras, mas nós continuamos lutado pelos 

nossos objetivos, cortando né! Plantando aipim, mandioca tudo que a gente 

tem direito de plantar100.  
 

Mesmo depois que acabou seu período de  oito anos de mandato, continua atuando 

ativamente neste processo. As atividades de liderença perpassam o seu cotidiano. Pude obsevar 

que  na Associação Remanescentes de Quilombo da Pinguela (ARQP),  as mulheres  se 

organizam politicamente sob a liderança de Dona Rita.  

[...] agora mesmo a gente já mandou um ofício para o Ministério Público, que 

é muito boi aqui e pula pra roça da gente, quebra cerca da gente, aí a gente 

fizemos o ofício e vamos para o MP que é para lutar pelos nossos direitos ne?! 

Porque a gente luta tanto, pra depois as pessoas de fora, a gente nem tem 

 
96 Como já dito no capítulo anterior, é unanime na comunidade, de que a fundação deste território se constituiu 

através de uma “escrava fugida”, que foi para essa região e constituiu uma família.  
97 Dona Rita, entrevista, 2018.  
98 Dona Rita, entrevista, 2021. 
99 Ibid., 2021 
100 Ibid., 2021 
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animais, pras pessoas de fora querer soltar seus animal pra querer acabar com 

a nossa roça, aí a gente tem que lutar contra isso aí. 101 

 

Apesar de sua pouca escolaridade, Dona Rita mostrou-se astuta, no sentido dado 

por Michel de Certeau aos anônimos cotidiados com seus ardis,  ao ponto de saber articular 

uma memória social coletiva comunitária com os saberes externos que os meios de 

comunicação de massa transmitiam. Ela incorporou as vivências  dos trabalhadores rurais 

expostas nas mídias com suas experiências e os modos de vida às da sua comunidade rural, 

majoritariamene constituida por pessoas negras, entendendo que eles também era 

remanescentes de quilombo ou quilombos contemporaneos. “A gente passou a buscar nossos 

direitos através daí, a gente viu que tudo isso que a gente via na televisão, via nas redes sociais 

era tudo que a gente era e a gente é até hoje”102. 

Percebendo a importância de maior representação do quilombo externamente, Dona 

Rita, buscou alcançar melhorias para a comunidade e concorreu na política municipal na última 

eleição de 2020 como candidata a vereadora pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Contudo, 

não conseguiu ser eleita.  

Segundo seu depoimento, ela sempre teve a consciência de ser negra  e de sua 

ancestralidade, conhecimento  ancorado na prática presença da oralidade na comunidade, na  

qual  “[...]os mais velho sempre contava a história deles, de como elas foram parar ali[...]”,. 

Vou te dizer uma coisa, como eu passei a me aceitar foi desde quando eu nasci, 

porque nós somos negros, a gente sempre foi negro, né? e como quilombola 

melhor ainda, mas eu já me aceitava muito ante de ser quilombola, porque 

nossa família toda, como eu falei são descendentes de escravos e a nossa 

convivência desde quando eu nasci até hoje é assim103.  

 

Confome Antonia de Andrade 

As mulheres negras quilombolas, sua consciência social é forjada pelas ações 

de conquistas e aprendizados de suas histórias. Histórias estas, imbricadas na 

relação com a comunidade, nas atuações nos movimentos sociais e nas 

relações de gênero. Buscando uma abrangência que derivam para se firmarem 

como sujeitos capazes de romper com as barreiras sociais de imobilidade de 

gênero, através de mecanismos de resistência, como as ações que as tornaram 

lideranças nos movimentos sociais, movimento de mulheres, movimento 

quilombola, associações e partidos políticos etc104.  
 

Para Gusmão  

 
101 Ibid., 2021  
102 Ibid., 2021. 
103 Ibid., 2021.  
104 ANDRADE, Antônia Lenilma Meneses de. Mulheres Quilombolas–movimento, lideranças e identidade. 

Dissertação de Mestrado–Programa de Pós-Graduação em Educação e Cultura. Cametá/PA: UFPA, 2016. p.153 
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Ser, pertencer e insistir na condição de membro deste grupo particular, marcar 

uma trajetória em que formas tradicionais de vida e igualmente práticas 

modernas com ideologia própria, peneiram o universo comunitário e 

estabelecem a mediação entre terra, sexo e raça. A tríade da identidade 

coletiva é construída permanentemente no interior de um universo de 

confronto, contradição e resistência. Nele, a presença da mulher, mediadora 

entre os seus, mostra-se como fundamental posto que central para o 

cotidiano do grupo e em toda sua existência, é também, elemento básico 

da resistência que se engendra frente aos desequilíbrios introduzidos pela 

expansão da sociedade mercantil que subjuga camponeses, pobres e negros105. 
 

Carmelia Miranda, em seus estudos sobre as experiencias históricas da Comunidade 

Quilombola de Tjuaçu-BA,  investiga como as mulheres são fundamentais no 

desenvolvimentos das comunidades negras rurais, as suas experiencias vinveciadas e as lutas 

dessas por sobrevivencia e de seus familiares demostra tamnaha força e coragem.  

Nessa tradição feminina, no labirinto da memória, as mulheres vão aparecendo 

e deixando suas marcas, constituindo o principal foco como personagens das 

tramas locais. As narrativas orais tem possibilitado conhecer a trajetória de 

uma comunidade que teve suas origens marcadas pela compleição de um 

matriarcado, em contraponto ao patriarcado da tradição. Nessa tradição 

feminina, no labirinto da memória, as mulheres vão aparecendo e deixando 

suas marcas, constituindo o principal foco como personagens das tramas 

locais. As narrativas orais tem possibilitado conhecer a trajetória de uma 

comunidade que teve suas origens marcadas pela compleição de um 

matriarcado, em contraponto ao patriarcado da tradição106. 

 

Considero importante a articulação entre a tomada de consciência enquanto 

quilombola  por Dona Rita e suas atitudes  enquanto liderança no processo  de Certificação 

Quilombola emitida pela Fundação Cultural Palmares – FCP, e na luta pela regularização das 

terras. O processo ainda corre junto ao orgão do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária – INCRA.  

Durante a década de 1980 “há uma maior importância dada às formulações 

interseccionais brasileiras, com o surgimento das primeiras organizações sociais negras que se 

dedicaram especificamente às demandas das mulheres”107. As mulheres rurais, “começaram a 

participar em número crescente de sindicatos rurais e do Movimento dos Trabalhadores Rurais 

sem Terra (MST) nascente, bem como começaram a formar suas próprias organizações 

 
105 GUSMÃO, Neusa Maria Mendes de. Terra de mulheres: identidade e Gênero em um bairro rural negro. Revista 

de História, n. 129-131, p. 81-100, 1994. p.82-3. Grifos nossos.  
106 MIRANDA, Carmélia Aparecida Silva. As mulheres quilombolas de Tijuaçu-BA: vivências cotidianas, 

trabalho e enfrentamentos. Cordis: Revista Eletrônica de História Social da Cidade, n. 13, 2014. P. 112.  
107 ALMEIDA, Mariléa de. Território de afetos: Práticas femininas antirracistas nos quilombos 

contemporâneos do Rio de Janeiro. Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em História do Instituto 

de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, 2018. P. 47.  
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autônomas”108. Foi neste período que o “movimento organizado de mulheres trabalhadoras 

rurais em Feira de Santana teve início, no Sindicato de Trabalhadores Rurais de Feira de 

Santana – STRFS”109.  

Sem esquecer que, nesse período, no âmbito nacional, é marcado por reivindicações 

e estruturações redemocratização pós Ditadura Militar. Nesse momento Histórico do Brasil, 

vivia-se uma conjuntura política de resgate e valorização do negro, e o Movimento negro 

Unificado (MNU), passou a atuar junto as comunidades negras rurais110.  

Juntamente com as demandas do movimento feminista111 muitas mulheres 

passaram a se mobilizar por defesa e direitos agrários e sua autoafirmação do “ser quilombola”, 

com sentido positivo em acionaram um aparato judicial112, buscando a permanência em 

territórios e propriedades antes habitadas por seus ancestrais e/ou antigos quilombos ou em 

fazendas que usaram escravização. 

Na Comunidade da Pinguela, a tomada de consciência para a autoafirmação da 

identidade quilombola se deu a partir do momento em que se depararam com conflitos agrários. 

Ao se sentir ameaçada, a mesma percebeu que fazia parte de um conjunto de grupos étnicos-

culturais, com direitos assegurados por lei, permitindo a permanência em seu território.  

[...]na televisão, nas redes sociais a gente viu que nós tínhamos nossos direitos 

também, porque tudo que falavam era tudo que a gente tinha é é... pesca, a 

gente pesca; farinha, a gente também faz; caruru também, samba de roda, tudo 

que se tem a gente viu que fazia parte dessas coisas, a gente viu que também 

tinha o direito, que nós fazia parte desse povo, então a gente foi buscar nossos 

direitos, fomos  a luta, aí nós viemos entender que a gente era o mesmo povo, 

o mesmo povo negro, mesmo povo pobre, mesmo povo escravo daquela 

época113.  
 

 

O seguinte trecho do seu depoimento, aponta às experiencias das quais as 

comunidades tradicionais emergiram ante as questões agrárias. Na Comunidade da Pinguela, 

seus componentes ao se sentirem ameaçados pela Usina de Açúcar Unial ressignificaram e 

 
108 DEERE, 2004, p.176 apud SILVA, SILVA, Naiane Rodrigues da. Associação Nossa Senhora das Candeias: 

maternagem e movimento de mulheres pretas (1980-2004). Dissertação de Mestrado – Programa de pós-

graduação em História, Universidade Estadual de Feira de Santana, UEFS, 2019. P. 51.  
109Ibid., P. 14.  
110 MONTEIRO, Karoline dos Santos. As mulheres quilombolas na Paraíba: terra, trabalho e território. 

Dissertação de Mestrado – Programa de pós-graduação em Geografia, Universidade Federal da Paraiba – UFP, 

2013. P. 28.  
111 Vale ressaltar que no âmbito nacional e internacional esse período é marcado por constantes lutas femininas e 

de grupos feministas pelos direitos das mulheres. 
112 Através do artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).  
113 Dona Rita, entrevista, 2021 
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incorporaram os sentidos do conceito de quilombo, e se identificaram como “remanescentes”. 

Essa ressignificação pode ser expressa nos relatos abaixo 

A gente tinha um conhecimento, mas a gente não...não teve aquela... atitude, 

mas depois que a gente viu a situação precária que vieram cercar a gente, 

pegou cercou só deixarão 15 m para a gente de terra e a gente não ia ter lugar 

de plantar, a parte era só esse lugar cercado, e o fundo era um pedaço mais ou 

menos desse ai que ainda tem arrame. Na época e tal... ai a gente viu que a 

gente tinha que buscar nossas origens, se a gente já tinha e por que já tava 

queto, ai a gente procurou nossos direitos114. 
 

Considero importante a análise desta fala para evidenciar alguns pontos. Primeiro, 

a percepção do direito à terra, enquanto direitos costumeiros115. Segundo a referência aos 

costumes da “cultura da plantação” e da terra enquanto territorialidade. Terceiro, indicia 

evidências das mobilizações comunitárias ocorridas na Pinguela que, em sua grande maioria, 

partiram de iniciativas das mulheres.  

Sobre o processo das mesmas Dona Rita enfatizou que “eu vi que a gente tinha que 

lutar pelos nossos direitos porque se a gente não lutasse, a gente não iria ter o que a gente tem 

hoje”116. Ao analisar seus  depoimentos, percebo a articulação em   suas falas com uma 

cronologia, na qual situa, primeiro, uma ancestralidade negra, parte de sua memoria social 

familiar  

[...] a gente viu que nós tinha o direito a terra porque temos uma geração, foi 

a geração de minha mãe, da minha bisavó, do meu avô, de toda a minha 

família que foram na época (vieram fugidos), criaram sua família e nós viemos 

pra cá117.   

 

Em seguida enfatiza os elementos de tradições afro-baianas do mundo rural 

enquanto parte de uma memória social comunitária,  

[...]tudo que a gente tinha, tudo que a gente era, era desse povo ai, 

descendência de escravos, as nossas tradições né ?! que tinha muitas tradições 

samba de roda, tinha caruru, a gente tinha muita coisa, e daí pra cá a gente 

viu que as nossas terras a gente tinha diretos nela118. 

 
Por fim, aponta suas lutas com incorporação de elementos do discurso do 

movimento negro como neste trecho  “[...]ter o reconhecimento como quilombolas, 

 
114 Dona Rita, entrevista 2018. 
115 THOMPSON, E. P. Costumes em comum - Estudos Sobre a Cultura Popular Tradicional. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1998. 
116 Dona Rita, entrevista, 2021 
117 Ibid., 2021. Grifos nossos.  
118 Ibid., 2021. Grifos nossos. 
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reconhecimento que somos os negros que lutam, que buscam e que derrama o seu suor pra 

atingir os seus objetivos com honestidade não tem coisa melhor”119.  

Segundo Carmélia Miranda estes sujeitos através das identificações históricas e 

culturais, constroem a base identitária do grupo e sua distinção em relação a sociedade 

abrangente.  

Ademais, a identidade étnica é construída não pelas diferenças em si, mas pela 

tomada de consciência delas, que ganham significados ao se inserirem em 

sistemas sociais. Ao tomar conhecimento dessas diferenças, a população une-

se em prol da sua cultura e, evidentemente, de sua identidade. A etnicidade 

serve, portanto, para pensar um novo tipo de sociedade, na qual convivem 

grupos de variadas origens que se pautam por diferenciadas instituições 

sociais120.  

 

Em 2014 a comunidade quilombo da Pinguela, em meio aos conflitos com a Usina 

de Açúcar Unial e no processo de tentativa da certificação como o reconhecimento de 

comunidade quilombola na Fundação Cultural Palmares, percebeu a necessidade de uma 

organização política.  

Já veneram [pessoas da Usina] aqui...pra tirar a gente de qualquer jeito não, 

mas veio nesse sentido assim, por que ele vierão uns tempos, unas seis meses 

atrás, cheio de truculência e uns mostrando que tava armado e tal, foi... ai os 

meninos tentando intimidar a gente, a gente procurou a justiça, a gente foi pra 

CDA, Ministério Público e aqui no município de Amélia Rodrigues demos 

uma queixa na delegacia, que até hoje não foram investigar, ou talvez já foi... 

não sei também, para ver quem era as pessoas. Tivemos reunião também com 

Dr.Angêlo e todos da cúpula lá na CDA, mas já vieram sim, mas ele disseram 

que não, que não mandou esse tipo de gente, o povo vim fazer isso. Mas eles 

acharão que tinha que vim intimidar121.  

 

 A comunidade procurou também a Secretaria de Políticas Públicas para minorias, que 

se caracteriza como uma das maneiras em que as Comunidades de Remanescentes de 

Quilombos e/ou Quilombos Contemporâneos possuem para se manter frente as frequentes 

brigas por territórios122. 

Então foi fundada a Associação de Remanescentes de Quilombo da Pinguela – 

ARQP, que visa garantir os direitos sociais da comunidade. Em seu plano inicial o objetivo 

fundamental era  

 
119 Ibid., 2021.  
120 MIRANDA, Carmélia Aparecida Silva. As mulheres quilombolas de Tijuaçu-BA: vivências cotidianas, 

trabalho e enfrentamentos. Cordis: Revista Eletrônica de História Social da Cidade, n. 13, 2014. P. 115.  
121 Dona Rita, entrevista, 2018.  
122 Certa vez os moradores da Pinguela tiveram suas terras invadidas e cercadas pela Usina Unial, os deixando 

quase sem espaço para plantar.  
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resgatar os traços culturais perdidos ao longo dos anos e promover um 

espaço de debate e resistência protagonizada pelos seus moradores. A 

associação tem servido também para promover o debate entre os próprios 

moradores do quanto é importante valorizar os elementos da cultura negra e 

de como a memória é fundamental para autonomia do povo negro. (Relatório 

da comunidade entregue a Fundação cultural Palmares, grifos nossos.) 
 

A existência formal de uma Associação de Trabalhadores Rurais possibilitou a 

solicitação de implementos socio-comunitários agrícolas como o equipamento chegada “casa 

de farinha”, entregue pela Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres – SPPM. Também foi 

encaminhado um trator, oriundo de programas de apoio do Governo Federal. Por fim, puderam 

participar de um curso de 3 meses pelo Instituto de Desenvolvimento Social e Agrário do 

Semiárido – IDESA123 para o manuseio da casa de farinha elétrica. Além destes implementos, 

receberam naquela época a quantia de R$:1.000,00 para investir nas plantações.  

A criação da Associação também permitiu a participação no projeto “Vozes do 

canavial: relatos da comunidade quilombola da Pinguela - Amélia Rodrigues/Bahia”, 

promovido pela Secretaria de Promoção da Igualdade Racial – SEPROMI, conseguindo o 3º 

lugar, que tinha como objetivo 

selecionar projetos que valorizem e resgatem a história e a memória da 

Revolta dos Búzios e dos seus heróis, voltados para o reconhecimento, a 

justiça e o desenvolvimento, abordando os aspectos da educação, cultura, 

juventude negra, religiões de matriz africana e empreendedorismo, 

contribuam na redução da vulnerabilidade social124.  

 

 

2.2 O viver da roça: entre o sol e a chuva e os costumes da plantação . 

A agricultura é fundamental para a sobrevivência dos quilombos em quaisquer de 

suas modalidades. Para Décio Freitas a “agricultura formava a base da produção econômica. 

As roças se situavam o mais próximo possível do quilombo, abrangendo a cultura de toda classe 

de gêneros alimentícios, numa variedade que a sociedade escravista desconhecia”125. 

Conforme Clóvis Moura em referência aos quilombos históricos criaram uma 

economia de subsistência e troca, muitas vezes regionalmente, levando em consideração as 

disponibilidades das sementes na região e se aproveitavam da abundância . Segundo   este autor, 

 
123 Trata-se de uma organização associativa, hoje reconhecida como Organização Não Governamental – ONG, 

formada por profissionais especialistas em desenvolvimento e gestão de programas e projetos que se referem às 

políticas públicas em âmbito nacional, que estejam relacionadas ao desenvolvimento social e econômico integrado 

e sustentável, e que tenham como foco, a promoção da autonomia e qualidade de vida de pessoas que estejam em 

situação de vulnerabilidade. 
124 EDITAL AGOSTO DA IGUALDADE EDIÇÃO 2016- CHAMADA PÚBLICA Nº [001/2016].  
125 FREITAS, Décio. O escravismo brasileiro. Instituto Cultural Português, Escola Superior de Teologia, 1980. 

p.43 
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mesmo em regiões como Amazonas e Minas Gerais, em que predominava o extrativismo, a 

agricultura se fez presente. 

 

Não se limitavam à monocultura das plantations, mas ao contrário, 

aproveitando-se dos recursos naturais regionais e de elementos retirados das 

fazendas e dos engenhos, dinamizaram uma agricultura policultora-

comunitária, que satisfazia as necessidades dos quilombolas e ainda produzia 

um excedente comerciável126. 
 

No recôncavo baiano, nos quilombos formados no pós-abolição, a prática da 

agricultura continuou essencial. Walter Fraga127, para o recôncavo baiano, destaca que muitos 

dos ex cativos continuaram trabalhando para seus antigos senhores. Outros migraram para 

outras fazendas, através do sistema arrendamento, recebendo um pedaço de terra na qual 

poderia cultivar gêneros de subsistência. Parte de suas atribuições no sistema era trabalhar em 

períodos alternados nas lavouras de canas.  

Na atualidade, nas denominadas Comunidades Remanescentes de Quilombos, os 

costumes do plantio continuam sendo essenciais para a manutenção e sobrevivência ainda que 

não seja o único meio econômico.  

Sobre os costumes de uso da terra em quilombos, Carlídia de Almeida ao se referir 

ao quilombo da Lagoa dos Patos em Bom Jesus da Lapa, comunidade na qual é sujeito, afirma 

a existência de saberes consolidados neste povo tradicional sobre o manejo das sementes e a 

existência de técnicas de plantio baseadas no uso consciente da água e do solo relacionadas as 

simbologias de uma ancestralidade. Nas suas palavras, referentes a sua comunidade, “Essa 

forma ancestral de manejar e envolver-se com a terra consolida um sentimento de 

pertencimento ao território, que forma a base de resistência dos povos tradicionais”128  

Essa leitura me inspirou um olhar diferenciado aos costumes de plantio nas visitas 

de campo, na Comunidade de Remanescentes de Quilombos da Pinguela. Durante a realização 

da pesquisa, foi evidente que o cultivo é voltado para subsistência familiar, ainda que haja a 

comercialização em alguns casos. As culturas mais comuns são o feijão (Phaseolus sp.), a 

mandioca (Manihot esculenta), o milho (Zea mays), a alface (Lactuca sativa), a banana (Musa 

sp.). 

 
126 MOURA, Clóvis. Quilombos: resistência ao escravismo. 1.ed – São Paulo: Expressão Popular, 2020. P.53 

127 FRAGA, Walter. Depois da Liberdade. In: Encruzilhadas da liberdade. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 

2006.  
128 ALMEIDA, Carlídia Pereira de. Sementes Crioulas, da ancestralidade para a atualidade: o protagonismo dos 

saberes tradicionais do povo quilombola de Lagoa do Peixe. In: Mulheres Quilombolas: território de existências 

negras femininas. São Paulo: Sueli Carneiro: Jandaíra, 2020.  p. 152 
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FIGURA 5 – VISTA DO QUILOMBO DA PINGUELA  

                                                    (Fonte: acervo pessoal da pesquisadora, 2018) 

A imagem acima registra a área do plantio que se situa em um terreno na frente das 

casas. De um lado as casas, do outro a frente a plantação e, no meio, dividindo os dois espaços 

a estrada de passagem.  

A investigação efetuada – pesquisa de campo e entrevistas – evidenciou que as 

mulheres constituem um grupo fundamental na agricultura na comunidade da Pinguela 

corroborando a bibliografia existente sobre outras comunidades rurais tradicionais. São elas 

quem plantam, colhem, produzem os produtos primários e seus derivados, como a farinha e o 

beiju), e vendem. Em alguns casos dividem um território comunitário. Sobre este costume, 

Dona Rita contou que na comunidade “é um ajudando o outro, se hoje eu for fazer [farinha] 

alguém me ajuda, se amanhã outros for fazer, eu vou e ajudo129”  

A pesquisa de campo, assim como a entrevista com D. Rita, permitiram evidenciar 

que na Comunidade de Remanescentes de Quilombo da Pinguela são cultivados diversos 

gêneros, dependendo da época de cultivo de cada semente. 

Agora mesmo a gente tá plantado aipim, como vocês tão vendo, a gente tá 

plantando alface, inclusive já testei, porque a gente aqui tem uma dificuldade 

de água, a gente não tem uma plantação imensa por causa da água, a gente não 

tem muita água por aqui, a gente precisa de um poço artesanal, se a gente tem 

um poço aqui, a gente já tava lá em cima de plantação, é muito seco130. 
 

 
129 Dona Rita, entrevista, 2021.  
130 Dona Rita, entrevista, 2018 
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Em uma nova entrevista realizando no ano de 2021, Dona Rita falou sobre outros 

gêneros produzidos na comunidade e sobre como organizam a parte da produção para o 

comércio.  São produzidos o milho, amendoim, laranja, limão, coco, cebola, jiló, hortelã 

Aqui na comunidade a gente faz de cada coisa um pouco, a gente planta aipim, 

feijão... agora o sol começou né ?! não vai dá mais pra plantar, mas faz farinha 

[..] E a vida da gente aqui é assim, a gente tá na roça trabalhando, agora tou 

plantando alface, couve, chuchu, quiabo... e agora nós conseguimos sementes 

de açafrão, já temos a raiz do açafrão, sem ser o pozinho, agora temos o pé 

mesmo do açafrão e agora a gente já está plantando pra poder vender bastante 

e é isso aí131.  
 

A entrevista de D. Rita evidencia a relação dos costumes de plantio com a natureza, 

as mudanças climáticas, no modo de plantar como no “agora o sol começou né ?! não vai dá 

mais pra plantar”.  Em outro trecho desse relato Dona Rita também fala “agora hoje mesmo 

eu tava na roça, cheguei agora cinco e pouca, tava limpando aipim que tá cheio de mato a 

gente não podia deixar, agora que tá fazendo sol a gente tava limpado.” Da leitura dos mesmos 

pude evidenciar que durante a estação da chuva é feita a plantação. Na estação de sol, é feita a 

limpeza e colheita. É o momento também da produção dos derivados do aipim e da mandioca 

como a massa puba, o beiju e a farinha.  

São evidentes que os costumes de plantio são baseados na observação e uso do 

clima, aproximando-se do que E.P.Thompsom destacou em Tempo, disciplina de trabalho e 

capitalismo industrial, para as sociedades rurais tradicionais, nas quais as jornadas de trabalho 

são marcadas pelos ritmos do tempo Social X Natureza. Os fenômenos atmosféricos associada 

as estações do ano, baseiam a organização temporal das atividades, principalmente da 

cronologia do plantio.  

O trabalho do amanhecer até o crepúsculo pode parecer “natural” numa 

comunidade de agricultores, especialmente nos meses da colheita: a natureza 

exige que o grão seja colhido antes que comecem as tempestades. E 

observamos ritmos de trabalho “naturais” semelhantes acompanhado outras 

ocupações rurais ou industriais: deve-se cuidar das ovelhas na época do parto 

e protegê-las dos predadores.  

[...] A noção de tempo que surgem nesses contextos tem sido descrita como 

orientação pelas tarefas. Talvez seja a orientação mais eficaz nas sociedades 

camponesas, e continua a ser importante nas atividades domesticas e dos 

vilarejos132.  

   

Sobre estes costumes de plantio com base nos ritmos climáticos Toledo & Barreira-

Bassols analisam que “No âmbito da agricultura familiar, o calendário agrícola em geral é 

 
131 Dona Rita, entrevista, 2021 
132 THOMPSON, Edward P. Tempo, disciplina de trabalho e capitalismo industrial. In: Costumes em comum. 

São Paulo: Companhia das Letras, 1998. P. 271.  
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orientado pela conjugação de fatores climáticos, estações lunares e mudanças na paisagem ao 

longo dos meses”133.  

A ressaltar que mudanças vem ocorrendo nos costumes de plantio. Segundo Dona 

Rita, a técnica da fabricação do azeite de dendê, que foi passada de geração em geração, uma 

técnica muito forte na comunidade, está se perdendo. Na sua perspectiva por dois motivos: 

primeiro, a técnica do plantio foi se perdendo ao longo dos anos, decorrente das mortes dos 

mais velhos.  

Segundo a plantação que eles ainda têm da palmeira de dendezeiro situa-se distante 

das proximidades de moradia do quilombo, sendo hoje, um local de esconderijo da 

criminalidade por ser uma mata fechada. “A gente faz azeite, que era a cultura de minha avó, 

de minha mãe, ela fazia muito azeite, a gente ainda faz, nesses últimos dias a gente não tá 

arrancando muito dendê porque a violência tá muita”134. 

Para além destes costumes de plantio, nos quais as mulheres coletivamente, e 

baseadas em costumes ancestrais operacionalizam técnicas agrícolas via saberes tradicionais 

locais, é importante. ressaltar que foi observado também que não há uma divisão do trabalho 

rígida entre homens e mulheres na produção agrícola na comunidade. Contudo, o depoimento 

de D. Rita e a observação de campo indiciam que os homens executam trabalhos externos, 

reforçando o protagonismo feminino nas atividades quilombolas estritas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
133 2015 apud HAIALA, Leticia de Assis. A mulher e a agricultura quilombola no Vale do Ribeira (SP): 

narrativas sobre conhecimento, memória e cotidiano. 2021, p.24 
134 Dona Rita, entrevista, 2018 
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