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PREFÁCIO 

 
Os quilombos são uma das mais importantes instituições da história social, 

econômica, política e cultural do Brasil. E das mais desconhecidas e mal compreendidas. 

Os quilombos contemporâneos são, em primeiro lugar, coletividades 

predominantemente negras. Certamente prevalecem as comunidades rurais, em um 

campesinato organizado em territórios que, de geração para geração, são o espaço vital 

para a vivência e sobrevivência social, econômica, política, cultural e simbólica. Isso tanto 

no que concerne ao campo, quanto a conjuntos quilombolas também presentes nos 

espaços urbanos. 

A despeito de sua centralidade histórica, ainda prevalecem no senso comum 

estereótipos equivocados dessas coletividades enquanto comunidades arcaicas e 

primitivas ou comunidades pobres como quaisquer outras e, paradoxalmente, sem 

necessidade de quaisquer direitos, tratamento específico ou “privilégio”. Essa última 

acusação é cada vez mais frequente, na medida em que tal segmento se coloca no 

caminho de poderosos interesses econômicos e políticos. 

Territórios de uma liberdade conquistada à revelia dos donos do poder, na luta e 

na labuta, durante a escravidão e depois dela também, os quilombos integram nosso 

passado, presente e, em particular, nosso futuro. Destarte, conhecer o presente do 

Quilombo Nova Jatobá, por meio do trabalho desenvolvido com Danilo Moreira, é 

oportunidade para conhecer e compreender a partir de um caso concreto as vicissitudes, 

desafios e complexidades do ser quilombola no século XXI. 

 
 

Prof. Dr. Nilton de Almeida/UNIVASF. 
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INTRODUÇÃO 

 
O conhecimento da história das “Comunidades Remanescentes de Quilombos” 

existentes no país é um fato importante para todos os cidadãos, pois elas representam 

parte inestimável da história de formação do próprio povo brasileiro. 

Não mais reduzidos ao conceito repressivo do período escravista, e sucessivas 

classificações legais que reafirmavam esse mesmo princípio1, os quilombos 

contemporâneos têm logrado novas representações. Ultrapassando, mesmo sem jamais 

esquecer, o contexto repressivo e opressivo de sua emergência, introduz-se cada vez 

mais um significado afirmativo, com vistas à valorização e ao reconhecimento oficial da 

identidade e dos direitos desses grupos que, embora costumeiramente associados às 

formas de organização e resistência contrapostas ao sistema de dominação escravista, 

constituiram-se das mais diversas maneiras pelos descendentes de pessoas de origem 

africana que foram escravizadas e que arduamente construíram trajetória de liberdade. 

Quilombo, no Brasil, é uma formação social composta por grupos 

predominantemente negros, localizados sobretudo no meio rural, mas também 

presentes no meio urbano, como aqueles que se formaram no entorno e periferias das 

cidades. Caracteriza-se a partir de sua organização em um dado território e da expressão 

de suas especificidades histórico-socioculturais, apresentando formas específicas de 

reprodução material, sociocultural e econômica. 

Amparados principalmente pelo artigo 68 dos Atos das Disposições Constitucionais 

Transitórias (Constituição Federal de 1988), o qual lhes dá suporte jurídico-normativo 

fundamental, muitos grupos vêm assumindo um agenciamento socio-político com vistas 

à concretização de seus direitos de cidadania perante o Estado e a sociedade. 

Nesse contexto também se insere a Comunidade Remanescente de Quilombo 

Nova Jatobá, em Curaçá-Bahia, inscrita numa micro região que, como muitas outras 

regiões do Brasil, percebeu a formação de “Comunidades Negras Rurais”2 especificadas 

enquanto grupos com formação de identidade sociocultural particular e submetidos a 

um processo de interação e dialética em meio à sociedade envolvente.   

                                                 
1 Nesse período se teve, por exemplo, a classificação ideológica fornecida pelo Conselho Ultramarino ao rei 
de Portugal, em 1740, que de forma precursora, e em caráter de explicação do objeto de repressão, 
classificou como quilombo “toda habitação de negros fugidos que passem de cinco, em parte desprovida, 
ainda que não tenham ranchos levantados nem se achem pilões neles” (ALMEIDA, 2002, p. 47), entre outros 
sucessivos documentos lançados no período colonial (fórmulas, provisões, cartas, etc.) nos quais se 
registravam os fundamentos ideológicos e procedimentos de repressão quilombola.     
2 Expuseram-se com base em dados oficiais a existencia de 17 “Comunidades Negras Rurais Quilombolas” 
identificadas em três dos oito municípios situados nas dependências da microrregião de Juazeiro-Bahia, 
sendo: município de Juazeiro (14): Alagadiço, Aldeia, Angico, Barrinha do Cambão, Barrinha da Conceição, 
Capim de Raiz, Curral Novo, Deus Dará, Junco, Pau Preto, Passagem, Rodeadouro, Salitre e Quipá; município 
de Casa Nova (2): Mocambo e Riacho Grande; município de Curaçá (1): Nova Jatobá (INCRA; CDA; CPP; CPT, 

2010 apud GEOGRAFAR, 2011). À época, apenas a comunidade Nova Jatobá, no município de Curaçá, possuía 
o reconhecimento oficial, pois seu território que integra ao todo sete povoados foi certificado em 05 de 
março de 2008. No município de Juazeiro a comunidade Alagadiço viria a ser certificada em 20 de maio de 

2016. Ainda mais recente, em julho de 2018 se daria a certificação da comunidade Rodeadouro. 
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O TERRITÓRIO QUILOMBOLA NOVA JATOBÁ: LOCALIZAÇÃO E CONSTITUIÇÃO, 
ASPECTOS IDENTITÁRIOS, MARCOS REGULATÓRIOS, ORGANIZAÇÃO POLÍTICA 

E OUTRAS QUESTÕES FUNDAMENTAIS. 

Situada no município de Curaçá3, no Sertão baiano, Nova Jatobá se inscreve na 

microrregião de Juazeiro, na mesorregião do Vale do São Francisco da Bahia, e no 

Território de Identidade Sertão do São Francisco, como também se verifica a partir da Fig. 

1. 

Figura 1: Região em que se encontram localizados o município de Curaçá e a comunidade 
Nova Jatobá 

 

 

Fonte: Sauer e Florêncio (2010, s/p). 
Nota: A figura ilustra a área de localização das Barragens de Riacho Seco e Pedra Branca, cuja construção 
que se faria, segundo os autores, ameaçava afetar comunidades e povoados circunvizinhos pertencentes 
aos estados de Pernambuco e Bahia, incluindo a própria comunidade Nova Jatobá, localizada em região 
central da área destacada em vermelho. 

  

Curaçá é um dos municípios que integram a Região Integrada de Desenvolvimento 

do Polo Petrolina/PE-Juazeiro/BA, esta que tem sua atividade econômica centralmente 

assentada na produção da fruticultura irrigada. Criada a partir da Lei Complementar nº 

113, de 19 de setembro de 2001, regulamentada pelo Decreto nº 4.366, de 9 de setembro 

de 2002, a Região Integrada é constituída pelos municípios de Lagoa Grande, Orocó, 

Petrolina e Santa Maria da Boa Vista, em Pernambuco, juntamente com os municípios de 

Casa Nova, Curaçá, Juazeiro e Sobradinho, no estado da Bahia. Apesar de essa região ter se 

tornado polo de desenvolvimento da fruticultura irrigada, a partir de um vultoso 

investimento técnico e financeiro, passando a exportar sua produção inclusive no plano 

internacional, o desenvolvimento regional daí oriundo contrasta, paradoxalmente, com 

                                                 

     
3 Município instalado em 1832. 
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assimetrias existentes entre os grupos sociais locais, sobretudo em detrimento de algumas 

populações rurais, das quais muitas foram sendo alijadas em função da busca pelo próprio 

desenvolvimento, ficando às margens do mesmo4. 

De acordo com o IBGE (2010), nos dados da amostra, o município de Curaçá possui 

uma população total de 32.168 habitantes, sendo que a maioria reside no meio rural, 

18.449 habitantes5. No que se refere à cor/raça, o município de Curaçá tem um 

contingente populacional expressivamente negro, pois conforme os mesmos dados do 

IBGE, 70,49% da população se autodeclara parda, e 7,77% preta, sendo, portanto, 78,26 o 

percentual de pessoas negras6 no município. Quanto ao Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) do município, com um aumento em torno de 100% o mesmo saltou de 

0,291, em 1991, para 0,581, em 2010 (PNUD; IPEA; FJP, 2013). 

Em termos de delimitação territorial em Nova Jatobá, no âmbito dos trabalhos 

realizados para identificação e titulação de suas terras devolutas, de uma área total de 

2.551 hectares 45 ares e 79 centiares que foram considerados, 2.331 hectares 54 ares e 62 

centiares foram declarados terras devolutas a serem destinadas à Associação dos 

Quilombolas mediante regularização fundiária7. Essas são informações constantes no 

Termo de Encerramento do Procedimento de Discriminatória Administrativa Rural, 

elaborado pela Coordenação de Desenvolvimento Agrário (CDA, 2014), vinculada a então 

Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária (SEAGRI)8. Tal procedimento e 

atribuições daquele órgão responsável serão mais bem discutidos ao longo da seção. 

No referido território se encontram distribuídas várias conformações 

populacionais denominadas de “povoados”, às vezes também referidos como “fazendas” 

em meio ao discurso dos sujeitos que ali residem. Dessa forma, o termo “Nova Jatobá”, 

mesmo nome de um desses povoados, é hoje uma designação sociogeografica instituída 

para esse território que é efetivamente um complexo de sete povoados, hoje reconhecidos 

como “remanescentes quilombolas”. 

                                                 
4 Quanto a isso pode ser citado, por exemplo, a invizibilização de populações prejudicadas pela construção de 
grandes obras como a barragem de Sobradinho, ou mesmo comunidades rurais expropriadas pelo 

agronegócio, diferentemente de agrovilas que, em contra partida, vem a ser estrategicamente criadas a partir 
de incentivos e vontade política. 
5Desse total de sujeitos do campo, maioria são homens, 9.913 habitantes, sendo o número de mulheres igual a 
8.536 habitantes. Quanto ao meio urbano: 6.554 homens, 7.165 mulheres. 

6 Observando-se os parâmetros do Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística, que considera como critérios 
de estabelecimento da identidade étnico-racial a autodeclaração a partir de cinco categorias, a saber: preto, 
pardo, branco, amarelo e índio, está se considerando como negros os autodeclarados “pretos” e “pardos”. 
7Do total restante, 182,9440 hectares referiam-se a títulos que o Estado já havia concedido para alguns 
posseiros da comunidade, e 36,9677 eram referentes a áreas particulares de terceiros, registradas no Cartório 

de Registro de Imóveis (CRI) de Curaçá-BA. 
8 O documento foi acessado mediante solicitação formal realizada junto à CDA, dos documentos relativos à 
Ação Discriminatória Administrativa Rural de Terras Devolutas do Estado da Bahia, referente à Gleba Nova 
Jatobá. 
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Esse complexo de nucleos é integrado pelos seguintes povoados: Rompedor, 

Sombra da Quixaba (também referido como Sombra-Quixaba, ou somente Quixaba), 

Caraíbas, Favela, Primavera, Boqueirão e o próprio núcleo denominado Nova Jatobá, 

também chamado de Vila Nova Jatobá, ou simplesmente Jatobá. Este último é o núcleo 

mais antigo, por isso mesmo considerado a sede, para onde confluem as principais 

discussões políticas e investidas de decisão coletiva locais, que envolvam ou não os demais 

povoados que integram o território. 

Em 05 de março de 2008 a comunidade conseguiu o reconhecimento oficial como 

“remanescente quilombola”, obtendo a certificação junto à Fundação Cultural Palmares 

(FCP)9. No processo inicial de sua organização e etnogênese, meados de 1998, contou 

principalmente com o apoio de figura político-representativa local, o então prefeito do 

município que havia sido recém-eleito e passou a motivar a comunidade, conforme 

esclareceu a entrevistada-4, “Dandara”10. Posteriormente, aquele apoiou a busca da 

comunidade por ações de regularização fundiária junto à Coordenação de 

Desenvolvimento Agrário, tendo em vista a necessidade de titulação de áreas públicas da 

mesma para garantir o direito de indenização ante o presumido risco de sofrer danos 

decorrentes da construção, que se faria, de duas barragens na região do Submédio São 

Francisco, como se retomará mais adiante. 

Atualmente consta no registro da comunidade a inscrição de 212 famílias. 

Entretanto, tem havido a constituição de novas famílias e o acréscimo de pessoas, ainda 

que haja também um fluxo de pessoas que emigram para outros lugares, inclusive em 

busca de melhores oportunidades. Hoje a mesma conta com uma estimativa de 848 

pessoas, segundo informações prestadas pelo entrevistado-11, “Luís Gama”. Contém em 

sua estrutura de parentesco a influência de algumas relações de endogamia (casamento 

entre indivíduos do mesmo grupo) em contraste com as relações exogâmicas, não estando 

fechada ao ingresso de pessoas externas. 

O território de Nova Jatobá está localizado a 12 quilômetros do centro da cidade 

de Curaçá. Seus núcleos de povoamento se encontram em relativa proximidade do Rio São 

Francisco, sendo que aqueles povoados que estão mais próximos localizam-se a cerca de 

um quilômetro deste que se constitui num dos maiores e mais importantes rios do país. O 

acesso à comunidade se dá por estrada não asfáltica e, por isso, quando chove se torna 

dificultosa a locomoção. 

Cada um dos sete povoados possui, dentro de uma trajetória comum, histórias 
                                                 

9 Através do procedimento administrativo nº 01420.000285/2008-66. 

10 Para manter a privacidade e anonimato dos colaboradores, em todas as referências serão utilizados 
codinomes baseados nos nomes de ícones da trajetória negro-quilombola brasileira, além de importantes 
personalidades negras. 
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próprias de formação vinculadas a processos histórico-sociais de ocupação. Mas, de uma 

forma ou de outra, muitas dessas histórias estão inter-relacionadas, principalmente 

porque muitos dos outros núcleos se originaram do núcleo principal, Nova Jatobá. Isso 

ocorreu com deslocamentos de pessoas do mesmo e sua fixação, às vezes acompanhada 

com a de pessoas de outros lugares, como sítios e povoados próximos, que também foram 

se estabelecendo e agregando à constituição de núcleos de povoamento naquele 

território. 

Alguns dos povoados apresentam-se com nomes que são alusivos à presença ou à 

influência de elementos naturais, como a flora local e suas árvores típicas, a exemplo da 

caraíba (Tabebuia aurea), da quixaba (Sideroxylon obtusifolium), do jatobá (Hymenaea 

courbaril) e da favela, ou faveleira (Cnidoscolus phyllacanthus). Outros, a aspectos da 

natureza ou da interação homem-natureza. Assim se resumem algumas das explicações 

para a identidade nominal desses contingentes: 

 
Núcleo Caraíbas 

 
Sobre a origem da denominação do núcleo Caraíbas, ela se deve ao fato de que 

existia um grande número dessas árvores no local, conforme relatos. 

 

Figura 2: Visão parcial do núcleo Caraíbas, com residencia à esquerda e instalação onde 
funcionava movimento associativo à direita. 
 

 
Fonte: Acervo da pesquisa. 
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Figura 3: Quintal de residência, núcleo Caraibas, com utilização do espaço para 
cultivo de frutíferas, plantas medicinais, pementeiras e um pé de eucalipto. 
Fonte: Acervo da pesquisa. 

 
Figura 4: Visão parcial do núcleo Caraíbas a partir de quintal de residência, com 
um campo de futebol, fundo da imagem, ao longe, e alguns adolescentes 
praticando o esporte em expressão de lazer e sociabilidade. Fonte: Acervo da 
pesquisa. 
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Núcleo Rompedor 

 
Como um nome que está relacionado a fenômenos e ações da natureza, está 

aquele advindo de duas correntes de água, ou riachos, formados pelas águas das chuvas 

que, ao se encontrarem e chegarem às margens do rio, formavam grandes enxurradas e 

um redemoinho que rompia barreiras: “Rompedor”. 

 

Figura 5: Visão parcial do núcleo Rompedor, com residências e capela (igreja católica) ao 
centro. 
 

 

 

Fonte: Acervo da pesquisa. 
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Figura 6: Bar no núcelo Rompedor, um dos três espaços de sociabilidade dessa 
natureza observados no território Nova Jatobá. Fonte: Acervo da pesquisa. 

 
Figura 7: Residência em paralelo a uma plantação de manga, à direita, núcleo 
Rompedor. Fonte: Acervo da pesquisa. 
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Núcleo Boqueirão 

 
De um grande riacho que nasce numa serra vem o nome da comunidade 

Boqueirão: quando chove, vários pequenos riachos se juntam e desaguam em outro mais 

proeminente, em formação montanhosa chamada Serra do Icó11, esta que fica próximo ao 

local onde se formou a comunidade. Nessa circunstância, devido à grande quantidade de 

água que desce, os moradores passaram a chamar de “Riacho do Buquirão”, simplificado 

nas falas cotidianas para “Buquirão”. 

 

Figura 8: Conjunto de residências no núcleo Boqueirão. 

 
Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

 
 

                                                 
11 Por algum equívoco, em alguns documentos integrantes do material fornecido pela CDA tal formação é 
também mencionada como Serra da Capivara. 
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Figura 9: Placa em via municipal, na entrada para núcleo Boqueirão. Fonte: Acervo 
da pesquisa. 

 
Figura 10: Residência, núcleo Boqueirão. Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

 
Figura 11: Residência, núcleo Boqueirão. Fonte: Acervo da pesquisa. 
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Núcleo Primavera 

 
No núcleo Primavera, também (auto)reconhecido como Fundo de Pasto, ao ser 

consultado, um ancião do lugar (90 anos) informou desconhecer a origem da sua 

nomeclatura. 

O relato fornecido pelo entrevistado-11, “Luís Gama”, acerca do local, informou 

sobre a existência de mulher chamada Vera, uma das primeiras moradoras, a quem as 

pessoas também tratavam pela referência de prima. A partir daí teria havido a 

transformação daquela expressão na palavra que identifica o lugar, passando de “Prima 

Vera” para Primavera. 

Outra versão, contudo, foi sugestionada por um morador desse núcleo, o 

presidente da associação local (Fig. 12), o qual atribui o nome ao fenômeno da florada de 

árvores e plantas do lugar, como os antigos “cipós” existentes na beira dos riachos, e 

correlata estação do ano relacionada à época das flores. 

 

Figura 12: Associação comunitária entre os conjuntos de casas do núcleo Primavera 

 

Fonte: Acervo da pesquisa. 
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Figura 13: Janela de residência, núcleo Primavera, com visão da estrada, criatório 
de animais, árvores da caatinga e Serra do Icó. Fonte: Acervo da pesquisa. 

 
Figura 14: Quintal de residência, núcleo Primavera, com cisterna de captação de 
água das chuvas. Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

 
Figura 15: Placa da Associação, núcleo Primavera. Fonte: Acervo da pesquisa. 
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Núcleo Sombra da Quixaba 

 
Da necessidade de adaptação às influências do meio foi que surgiu a comunidade 

Sombra da Quixaba. À época das enchentes, a região mais próxima ao rio sofria a 

infestação de mosquitos. Quando incomodados com esse acontecimento, muitos dos 

moradores que ali habitavam resolviam ir dormir em outro lugar: embaixo de grande pé de 

quixabeira que havia nesse local alternativo. Daí a referida denominação após a instalação 

dos primeiros moradores nesse local. 

 

Figura 16: Árvores e residências no núcleo Sombra da Quixaba 

 
Fonte: Acervo da pesquisa. 
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Figura 17: Quixabeira, núcleo Sobra da Quixaba. Fonte: Acervo da pesquisa. 

 
Figura 18: Residência, núcleo Sombra da Quixaba. Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

 
Figura 19: Amendoeira, umbuzeiro e outras ávores nativas e não nativas da 
caatinga, núcleo Sombra da Quixaba. Fonte: Acervo da pesquisa. 
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Núcleo Favela 

 
Outro nome potencialmente influenciado por aspectos da interação humano-

natureza, é aquele igualmente atribuído à grande quantidade da planta favela em área 

posteriormente denominada com esse nome, na qual, conforme relatos, os ocupantes 

também procediam à queima de folhas da planta durante a noite para afastar os 

mosquitos, muito comuns na região. 

 

Figura 20: Vila de habitações no núcleo Favela 

 

Fonte: Acervo da pesqui
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Figura 21: Filhote de ovelha, núcleo Favela. Fonte: Acervo da pesquisa. 

 
Figura 22: Chiqueiro para manejo de animais, núcleo Favela. Fonte: Acervo 
da pesquisa. 

 

 
Figura 23: Conjunto de casas, núcleo Favela, e visão da Serra do Icó, ao 
fundo. Fonte: Acervo da pesquisa. 
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Núcleo Nova Jatobá 

 
Quanto ao núcleo principal, sua formação e a constituição de seu nome também 

decorrem de um processo de adaptação às influências locais: os antigos moradores 

residiam em um local mais próximo às margens do rio, onde havia frondosa árvore 

frutífera, Jatobazeiro, que inspirou a atribuição do nome desse local inicial pelos 

barqueiros, “Jatobá”. Conta-se que esse povoamento inicial foi nomeado pelos referidos 

barqueiros que realizavam o transporte de mercadorias ao longo do Rio São Francisco e 

pernoitavam ao abrigo da mencionada árvore, embora mesmo antes disso já houvesse 

pessoas no local. 

Para fugir das enchentes, na época das fortes chuvas, os moradores que 

habitavam aquele núcleo primeiro migravam para uma área mais elevada. Após a 

migração pela enchente de 1979, resolveram não mais voltar, permanecendo naquele 

novo local em que se instalaram e que assim recebeu a denominação de “Nova 

Jatobá”12.  

Sobre a origem dos primeiros moradores que teriam se instalado na região do 

“Jatobá Velho”, alguns relatos apontam a chegada de Antônio Lopes, Domingos Lopes, 

Francisco Coalhada e Leandro Torquato, que em meados de 1905 teriam se evadido de 

possíveis práticas análogas à escravidão, então existententes no estado pernambucano 

e, rumando para o lado baiano, fixaram-se naquele território às margens do Rio São 

Francisco. 

Figura 24: Visão parcial do núcleo Nova Jatobá, expondo quadra esportiva também 
utilizada para apresentações culturais. 

 
Fonte: Acervo da pesquisa

                                                 
12 Algumas dessas informações asseveradas pelo depoimento dos entrevistados também são corroboradas 
por documentário disponibilizado na rede mundial de computadores, em 29 de abril de 2015, pela Assessoria 

de Comunicação da Prefeitura Municipal de Curaçá (PREFEITURA MUNICIPAL DE CURAÇÁ, 2015).  
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Figura 25: Assembleia geral realizada no ano de 2018, Associação Quilombola, 
núcleo Nova Jatobá. Fonte: Acervo da pesquisa. 

  
 

Figura 26: Estrutura de escola desativada, núcleo Nova Jatobá. Fonte: Acervo da 
pesquisa. 

 
Figura 27: Criança brincando, núcleo Nova Jatobá. Fonte: Acervo da pesquisa. 

 



 

 24 

Mais antigo, e representando a sede, é também no núcleo Nova Jatobá onde se 

localiza a mais proeminente instituição representativa local através da qual os moradores 

estão organizados, hoje denominada Associação Quilombola de Desenvolvimento 

Comunitário da Fazenda Nova Jatobá e Circunvizinhanças13. 

A organização inicial de um movimento associativo na comunidade foi 

encampada em 1988, a partir de uma mobilização incitada pelo religioso Padre Oscar, 

vindo das Filipinas para a paróquia de Curaçá, o qual em visitas às comunidades rurais 

então existentes naquela região de Nova Jatobá orientou as mesmas à criação de uma 

organização associativa.  

A estrutura da sede da Associação Quilombola (Fig. 28) só foi construída em 

1998, através de mutirão realizado pelos moradores, sendo o trabalho coletivo, como os 

mutirões, um elemento bastante comum no histórico da comunidade, principalmente 

quanto ao núcleo principal, conforme alguns relatos.  

Figura 28: Associação quilombola do território Nova Jatobá. 

 

 

Fonte: Acervo da pesquisa. 
 

Quanto ao número de associados, segundo informações orais coletadas durante 

assembleia da associação realizada no dia 7 de abril de 2018, a mesma possuiria, no 

período, um total de 88 associados, 58 mulheres e 30 homens. Até hoje seis homens e 

duas mulheres já assumiram a presidência. Considerando-se a totalidade das diretorias 

eleitas, presidente e vice-presidente, e possíveis reeleições de uma mesma pessoa, 

verificam-se onze homens e um número menor de mulheres, quatro, no histórico da 

liderança. Apesar das eventuais divergências, inerentes a qualquer espaço associativo, a 

Associação Quilombola se constitui em uma expressão dos diversos interesses que 

integram a própria comunidade, e assim ela cumpre seus papeis de representação, 

                                                 
13 Antes de sua reformulação para requerer o reconhecimento da identidade quilombola, chamava-se apenas 

Associação de Desenvolvimento Comunitário da Fazenda Nova Jatobá.  
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apaziguamento e organização política da vontade coletiva. 

Cabe ressaltar que, além dessa organização, no território existe ainda a 

Associação dos Pequenos Produtores da Fazenda Primavera e também o Instituto de 

Preservação da Caatinga (IPC), que segundo morador do núcleo Boqueirão, seria 

igualmente uma instância associativa. Também já houve outros dois movimentos 

associativos, um mais recente no núcleo Caraíbas, o qual estaria desativado em termos de 

atuação, embora ainda permaneça sua estrutura física, e outro no núcleo Boqueirão, o 

qual, segundo relatos daquele morador referido, teria durado cerca de três anos. Apesar 

das referências à dificuldade de participação e mobilização de alguns, observa-se, a partir 

desses fatos, um interesse no engajamento e no trabalho associativo com vistas à 

articulação de interesses no território14.   

No aspecto da regularização fundiária identificam-se duas investidas 

regularizatórias de natureza diversa em Nova Jatobá: a primeira, visando processo de 

identificação e titulação de terras quilombolas, tendo sido encampada no Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Superintendência Regional do Médio 

São Francisco em Petrolina-Pernambuco (SR-29/MSF)15, tendo havido, neste caso, apenas 

a abertura de processo administrativo16 pela comunidade junto ao órgão, efetuada no ano 

de 2010, e uma visita de sondagem em caráter de levantamento preliminar, realizada por 

equipe técnica do mesmo à comunidade. 

A segunda investida se deu visando processo de identificação e titulação de 

terras devolutas, sendo direcionada à Coordenação de Desenvolvimento Agrário (CDA), 

como anteriormente sinalizado, tendo este órgão realizado o já citado Procedimento de 

Discriminatória Administrativa Rural17 a partir da atuação de equipe técnica naquele 

território, motivada pela abertura do processo nº 08801100299233, de 31 de agosto de 

2011, e iniciada a partir da publicação, no Diário Oficial, da portaria nº 075, de 19 e 20 de 

                                                 
14 Alguns desses movimentos contam, inclusive, com alguma participação ou influência de atores externos ao 
território, como a referida associação do núcleo Primavera. 

15 Cabe observar que a competência da unidade SR-29/MSF-PE é estadual e sua jurisdição não abrange o lado 
baiano. No entanto, conforme argumentou sua equipe técnica, a mesma teria propostas de ação em duas 

comunidades ribeirinhas baianas (uma delas, Nova Jatobá) porque juntamente como as comunidade 
pernambucanas estas estiveram sob o risco de impactos socioambientais a serem causados por grandes obras 
de desenvolvimento em implantação no curso do rio São Francisco, questão que voltará a ser tratada a seguir. 
Decorre daí uma sobreposição de jurisdição em relação a essa unidade do INCRA instalada no estado 
pernambucano, já que nessa situação a mesma adentraria em atividades que seriam de competência do estado 
baiano. 

16 O processo de nº 54141.000435/2010-59 encontra-se inativo. 

17 A intervenção da CDA em Nova Jatobá se deveu à presunção de o território agregar terras devolutas. A 
discriminação de terras públicas trata-se de um procedimento realizado para o restabelecimento legal (com a 
devida identificação e separação) de terras devolutas estaduais de dada região que estejam em potencial litígio 
com terras particulares e, por isso mesmo, gerando conflitos territoriais. Através desse procedimento a CDA se 

encarrega de identificar e delimitar terras estaduais devolutas que estejam sob a ocupação de comunidades 
quilombolas, dentre outras, nos termos do Decreto 11.850/2009, consoante a Lei Federal 6.383/76 e, no 
Estado da Bahia, a Lei Estadual 3.038/72.  
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novembro de 2011.  

A princípio, acreditou-se, nessa pesquisa, que aquelas investidas se tratavam de 

ações em conjunto dos dois órgãos, mas, posteriormente, constatou-se que se trata de 

ações independentes e até mesmo potencialmente conflitantes entre si, não sendo 

descartados posicionamentos divergentes em torno das investidas regularizatórias, mesmo 

que uma não seja inviabilizante da outra no aspecto de sua necessidade de realização. 

Apesar desse contexto institucional para o desenvolvimento de trabalhos 

regularizatórios por dois órgãos na comunidade, havendo uma aparente disputa inicial, os 

quilombolas de Nova Jatobá se deparam com alguns contratempos quanto à consolidação 

da regularização fundiária concernente ao seu perfil de comunidade quilombola, a qual 

hoje é aguardada não obstante relutância inicial de uns poucos moradores ante tratativas 

de estabelecimento da oficialização da forma de ocupação coletiva do espaço agrário18. 

Embora tenha conquistado o reconhecimento formal já há cerca de nove anos, 

com a certificação, ainda não foram concretizadas demais ações do processo 

regularizatório no âmbito do INCRA, não tendo sido realizados, por exemplo, a confecção 

do Relatório Antropológico da comunidade e do Relatório Técnico de Identificação e 

Delimitação (RTID), que o abrange junto com as demais peças. Dessa forma, o território 

ainda não obteve a demarcação por aquele órgão (que desde 2003 voltou a ser o 

responsável pela delimitação e demarcação de territórios quilombolas, por ocasião do 

Decreto nº 4.887/2003)19, nem há previsão de ter as terras particulares tituladas pelo 

mesmo. Paralelamente, permanece ainda indefinida a concreta titulação de terras públicas 

pela CDA. 

Segundo o entrevistado-11, “Luís Gama”, cujo histórico de liderança junto à 

Associação Quilombola da comunidade lhe permite um discurso um tanto mais categórico 

sobre a atuação das instituições representativas das políticas de reconhecimento 

quilombola, consta como alegação do INCRA quanto a não demarcação das terras, a falta 

de profissionais. Com isso, por três vezes já teria havido o direcionamento de recursos 

financeiros para essa empreitada, tendo estes mesmos recursos retornado sem serem 

                                                 
18 Como ocorreu no contexto dessa comunidade, em processos de regularização fundiária o desconhecimento 
e/ou equívoco podem levar a representações iniciais não tão positivas sobre a oficialização do sentido de 
ocupação coletiva do território quilombola, podendo ser ancorados sentidos de perca da autonomia sobre os 
espaços e bens particulares. Esses sentidos podem se alterar à medida que processos de comunicação 
possibilitem a criação de novas representações. 

19 O Decreto nº 4.887/2003 estabelece o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), por meio do INCRA, 
como responsável pelo procedimento de identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação 
de terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos (BRASIL, 2003). Àquele segundo cabe 

gerir essas ações, como a elaboração de Relatórios Técnicos de Identificação e Delimitação que agreguem 
informações fundiárias e cadastrais das famílias envolvidas, assim como sua caracterização antropológica, 
histórica, econômica e ambiental que possa permitir o conhecimento da história do grupo étnico e subsidiar as 

decisões sobre sua busca pelos direitos territoriais previstos em lei. 
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utilizados por falta de equipe, conforme argumentos do entrevistado20. 

Vale ressaltar que a ausência de atuação de servidores necessários a importantes 

etapas do trabalho de identificação e/ou regularização fundiária de comunidades 

tradicionais não é um fenômeno incomum nem na comunidade, nem nessa região do 

Sertão do São Francisco. Conforme análise de documentos referentes ao Procedimento de 

Discriminatória Administrativa Rural realizado pela CDA entre novembro de 2011 e 

outubro de 2014 na comunidade, verificam-se indicativos de percalços durante o processo 

de execução do mesmo, tendo em vista a falta de realização do Estudo Antropológico (pela 

indisponibilidade de funcionário antropólogo) que se fazia necessário ao seguimento 

daquelas ações de regularização fundiária em Nova Jatobá àquele período, entre outros 

quesitos igualmente exigidos pela comunidade, informações também corroboradas por 

profissional que compunha a equipe executora daquela ação na comunidade via CDA.  

Ademais, em documento intitulado Relatório da Missão à Petrolina e Região do 

Rio São Francisco (PE), Sauer e Florêncio (2010, s/p) relatam sobre a ocorrência de uma 

grande demanda por antropólogos na Superintendência Regional do INCRA em Petrolina, 

Pernambuco, para tratar de etapas importantes do processo de titulação de territórios 

quilombolas nessa região do Sertão do São Francisco e na região do Sertão Central do 

estado pernambucano, demanda que teria esbarrado na ausência desses profissionais à 

época, segundo os autores. Com isso ficaram estacionados processos administrativos 

referentes à titulação de muitos territórios de populações consideradas em risco pelos 

danos previstos acerca da construção da Barragem/Usina Hidrelétrica (UHE) de Riacho 

Seco, ou pela construção da UHE de Pedra Branca e do canal da transposição das águas do 

“Velho Chico”.  

Nesse contexto verificado pelos referidos autores estavam envolvidas em torno 

de 23 comunidades tradicionais, entre as quais: Serrote, Cupira e Inhanhum, pertencentes 

ao município de Santa Maria da Boa Vista, e comunidade também chamada Jatobá, 

pertencente ao município de Cabrobó, todas no estado pernambucano; os povos indígenas 

Truká e Tumbalalá, em conflito com as instituições governamentais pelo atendimento 

parcial de seus direitos fundiários e a morosidade de estudos antropológicos já em curso 

ou mesmo a ausência destes no período; os Tumbalalá e os Atikum, em Curaçá, no lado 

baiano, já atingidos pela Barragem de Itaparica, depois ameaçados pela Barragem de 

Riacho Seco; assim como a própria Comunidade Remanescente de Quilombo Nova Jatobá, 

entre outras que são citadas pelos autores. 

Essa dificuldade operacional observada, somada a outros fatores, certamente 

contribuiu para o início da morosidade no cumprimento de direitos constitucionais que é 

                                                 
20 Argumento contrastante será exposto em outra nota disposta mais à frente. 
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verificada na trajetória dessa comunidade, assim como em tantas outras. E essa fragilidade 

existente no processo de gestão dos direitos territoriais quilombolas é apenas um dos 

inúmeros impasses que se relacionam à questão21. 

 A comunidade Nova Jatobá se constitui por um complexo de comunidades 

remanescentes de quilombos denominadas pelos moradores como povoados, às vezes 

como fazendas, ou até mesmo como vilas. Esta ultima classificação pode depender do 

histórico de intervenção no processo de instalação residencial, como a intervenção 

realizada no núcleo Nova Jatobá pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), que 

construiu uma vila de casas nesse núcleo em função da infestação de barbeiros (nome 

popular para os diversos insetos da subfamília Triatominae, insetos transmissores da 

doença de chagas, ou Tripanossomíase americana, infecção pelo protozoário 

trypanossoma crusi), os quais eram atraídos pelas casas de taipa.  

 São sete comunidades integrantes do território Nova Jatobá, certificado pela FCP 

no período de 2008. Como se verifica (Quadro 1), esses grupos rurais também podem 

agregar em seu território e em suas identidades diferentes expressões que se sobrepõem, 

requerendo ainda mais atenção em processos de identificação e estabelecimento de 

marcos regulatórios. 

 

Quadro 1: situação de marcos regulatórios na Comunidade Remanescente de Quilombo 
Nova Jatobá. 

 
Identificação Situação regulatória Instrumentos legais acionados/executados 

Comunidades 
remanescentes 
de quilombos 

-Certificação pela FCP efetivada em 
2008. 
-Processo aberto no INCRA/SR-29-
PE em 2010; delimitação e 
demarcação não realizadas; 
titulação de terras 
particulares/quilombolas não 
prevista. 
-Processo aberto na CDA (Bahia) em 
2011 e encerado em 2014; 
regularização fundiária pelo órgão 
inconclusa; titulação de terras 
públicas/devolutas não definida. 

-Art. 68 ADCT da CF/88. 
-Art. 51 ADCT da CE-BA/89. 
-Decreto nº 4.887/03. 
-Convenção nº 169 da OIT e Decreto nº 
5.051/04, que a ratifica. 
-Portaria nº 98, de 26 de novembro de 2007 
da FCP.  
-Lei Estadual nº 3.038/72, regulamentada 
pelo Decreto nº 23401/73 com suas 
alterações estabelecidas pelo Decreto nº 
25109/76, modificada pela Lei Estadual nº 
3.442/75, fundamentada na Lei Federal nº 
6383/76. 
-Decreto Estadual nº 11.850/09. 

                                                 
21 Nesse contexto, nota-se inclusive investidas contrapostas ao sentido de constitucionalidade do Decreto 

Federal nº 4.887/2003, atual responsável pela regulamentação dos territórios quilombolas brasileiros. Esse é 
um dos fatos que ocorrem como desdobramneto à discussão sobre os direitos territoriais quilombolas, a qual 
compreende o prenúncio do artigo 68 ADCT, a instituição do Decreto nº 3.912/2001 e sua revogação pelo 
Decreto nº 4.887/2003, que trouxe novo olhar à questão, entre outros eventos. No ano de 2017, por exemplo, 
as prerrogativas desse decreto, que enfrenta algumas resistências de opositores, se viram novamente 
questionadas com a retomada de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) de nº 3.239/2003. Ela foi julgada 
improcedente pelo Supremo Tribunal Federal (STF), como já havia ocorrido com as primeiras investidas, em 

2003. Resistindo a essa e outras ações opositoras ocorridas no âmbito do Congresso e do Judiciário, as 
prerrogativas do Decreto nº 4.887/2003 se mantêm, inclusive pela capacidade de mobilização de grupos e 
movimentos sociais afins à questão negro-quilombola, que têm conseguido intervir nesse campo de forças, 

apesar dos persistentes desafios. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Triatominae
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Fundo de pasto 

Certificação efetivada pela 
SEPROMI22 em 19 de setembro de 
2014. Ocorreu somente para a 
comunidade Primavera, ante 
autofirmação de seus moradores23.  

 
-Art. 178º, parágrafo único, da CE-BA/89. 
-Art. 2º da Lei Estadual nº 12.910/13. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Além da influência dessas expressões citadas no Quadro 1, sob a origem das 

comunidades que constituem o território também são encontradas referências à influência 

de “[...] uma forte presença indígena” (ROSÁRIO, 2011, s/p), com algumas histórias 

contadas sobre fatos relacionados, conforme nota técnica elaborada por essa autora, 

tratando da comunidade Nova Jatobá. Apesar das informações sobre esse aspecto 

identitário, e embora elementos indígenas possam perfazer a história local e a memória de 

moradores, podendo também haver a presença de pessoas assim referidas em função do 

ingresso pelo intercurso matrimonial, não se verificaram indícios de uma afirmação coletiva 

da identidade indígena na fala dos quilombolas que foram entrevistados. 

O território quilombola é confrontante com outras formas de uso e ocupação da 

terra, a exemplo da fruticultura irrigada, destacando-se a produção de manga, entre várias 

outras culturas produzidas em propriedades situadas no entorno da comunidade e também 

ao longo de suas vias de acesso, o que permite apontar as influências dessa atividade na 

dinâmica socioambiental da região, sobretudo aquelas relacionadas ao uso de agrotóxico.  

No próprio contexto dos estudos de identificação do território, verificou-se que 

determinado lote em posse de fazendeiro produtor da cultura da manga estava relacionado 

ao histórico dos quilombolas, podendo ser integrado ao lote atribuído à comunidade, no 

entanto os moradores não manifestaram interesse, segundo a entrevistada-4, “Dandara”. 

Conforme o relatado, não se requereu a área circunscrita à fazenda que continha a 

plantação de manga porque muitas pessoas da comunidade trabalhavam na mesma. 

Preferiu-se permanecer com a oportunidade de trabalho assalariado, a reaver espaços de 

terra considerados de ocupação e origem tradicional. Isso permite refletir sobre a 

importância de ações que sejam capazes de potencializar a autonomia das pessoas nesses 

espaços historicamente negligenciados, lhes possibilitando assumirem-se como 

protagonistas das próprias ações. 

Ainda acerca desse contexto abordado, verificaram-se, desde há alguns anos, a 

influência de alguns aspectos que se relacionavam àquela sujeição das pessoas locais ao 

trabalho na fruticultura irrigada: 

Em Jatobá e no Vale, as mulheres e os jovens trabalham em 

parcelas próprias na beira do rio, mas são extremamente 
                                                 

22 Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. 

23 A área em que residem não teria sido considerada no processo de regularização fundiária pela CDA, conforme 
entrevista informal com ex-técnica da instituição, sobretudo em função da falta de consenso em 
posicionamentos iniciais que teriam se manifestado no contexto da própria comunidade. 
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reduzidas (0,01 a 0,5 hectare), com hortaliças (alface, coentro, 

couve) que são vendidas na feira de Curaçá. Algumas famílias 
continuam plantando como meeiros em pequenas parcelas de 

terras na Ilha de Jatobá (cebola, mandioca). A fragmentação 
das áreas cultivadas ao decorrer do tempo (sistema de 
herança), a diminuição dos rendimentos devido ao 

enfraquecimento dos solos, a falta de espaço [atribuída, pelos 
autores, à introdução de empresas agrícolas] para cultivar 

plantas alimentares (mandioca, banana) contribuíram para uma 
dependência forte dos homens em relação aos empregos 

remunerados oferecidos pelas empresas de fruticultura 
(manga, uva) existentes no entorno, a partir dos anos 1990 [...]. 

(ELOY et. al., 2012, p. 194-195, acréscimos nossos). 
 

Entre as estratégias de convivência com o semiárido, e mesmo ações de 

manutenção da sobrevivência no espaço rural, observam-se procedimentos que vão desde 

ações já tradicionalmente realizadas por comunidades rurais, a outras ações introduzidas 

por projetos de intervenção no meio rural, a exemplo de cisternas de captação de água das 

chuvas para atender ao consumo doméstico 24. Em relação àquele primeiro grupo verificam-

se, por exemplo, o chiqueiro, nome atribuído a pequenos cercados, descobertos ou não, 

geralmente feitos com estacas e utilizados para apoio à criação de animais como caprinos e 

ovinos: manejo, reunião para contagem e tratamentos de saúde, etc. 

A criação de animais da espécie suína e das espécies caprina e ovina ocorre 

essencialmente de maneira livre nos espaços dos próprios povoados e também em meio a 

áreas abertas da caatinga, numa forma muito semelhante àquela identificada na 

classificação de grupos detentores da identidade Fundo de Pasto. Por sua feita, isso 

assume, muitas vezes, uma forma de exploração com potenciais impactos para o bioma 

caatinga, já que a atividade de criação dos caprinos compacta o solo, comprometendo o 

desenvolvimento da vegetação. 

Acerca das criações que circulam nos núcleos mais populosos, podem ocorrer 

inclusive alguns conflitos devido à invasão de plantios pelos animais, o que envolve o 

impacto das próprias práticas culturais relacionadas à pecuária sob o relacionamento entre 

os integrantes da comunidade. 

Sobre os animais da espécie suína, a possibilidade de doenças relacionadas a 

verminoses também é uma realidade, tendo em vista a circulação daqueles em meio aos 

espaços locais, conforme informações orais coletadas em assembleia realizada na 

Associação Quilombola em abril de 2018. Isso permite verificar o quão importante se 

tornam ações de prevenção com vistas à promoção da saúde em espaços rurais com tais 

práticas agropecuárias. 

Cabe aqui ressaltar, acerca do referido campo da saúde, que o mesmo permanece 

ávido por atenção. Segundo relatos da Entrevistada-10, “Tereza de Benguela”, já houve 

esforços da associação comunitária quanto à viabilização de serviços de saúde mais 
                                                 

24Estas foram observadas em praticamente todos os núcleos. Teriam sido construídas apartir de meados de 
2012 em alguns núcleos e, em outros, mais posteriormente. 
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significativos (presença periódica de equipe com médico/a e enfermeiro/a no local), mas 

este continua como um feito a se alcançar25. As informações orais coletadas durante 

assembleia da associação corroboram este fato, ao abordarem o pleito por posto de saúde 

a ser implantado numa das estruturas de duas pequenas escolas que foram desativadas26. 

Por se tratar de bens públicos, aguarda-se a publicação de decreto autorizando a doação 

dos prédios à Associação Quilombola, esta que em seguida procederá à assinatura do 

termo inerente e poderá ver instalados naquele espaço os serviços que percebe como tão 

necessários. 

                                                 
25 Acerca do acesso a serviços de saúde, ele se concretiza no município de Curaçá. Na própria comunidade há 

apenas o acompanhamento feito em alguns de seus núcleos residenciais por três Agentes Comunitárias de Saúde 
(ACSs). Conforme relatou a entrevistada-1, “Laudelina de Campos”, as respectivas ACSs vão apenas uma vez ao 
mês nos núcleos Nova Jatobá e Favela, sendo mais frequente as visitas da ACS atuante no núcleo Primavera. Nos 

núcleos Boqueirão e Quixaba, outros informantes afirmaram um acompanhamento incipiente neste quesito. 

26 O motivo para sua desativação será mais bem esclarecido a seguir. 
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A DINÂMICA DE REPRODUÇÃO SOCIOECONÔMICA, PRODUÇÃO AGRÍCOLA E O 
DESTAQUE DA MANDIOCA E SEUS DERIVADOS ANTE AS AÇÕES DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL 

 
Como se começou a destacar na seção anterior, em meio à dinâmica de reprodução 

socioeconômica na comunidade Nova Jatobá, cuja principal atividade laboral é a 

agropecuária de subsistência, além do aspecto da criação de animais, anteriormente 

exposto, há também o trabalho rural assalariado em fazendas da região, alguns serviços 

prestados a terceiros e, principalmente, a produção agrícola.  

Sobre a atividade agrícola, cabe anotar que, apesar das limitações que desde há 

alguns anos já foram apontadas por Eloy et. al. (2012), muitos moradores ainda mantêm em 

seus lotes o cultivo irrigado de hortaliças e frutas, tais como banana, manga e melancia, etc., 

além do principal elemento de sua produção, a mandioca. 

A comunidade Nova Jatobá já foi considerada referência na produção de mandioca 

na região. Pelo potencial produtivo identificado na mesma, ela foi indicada para receber 

ações formativas que foram desenvolvidas no período de 2008 a 2009 pelo Serviço Brasileiro 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), a partir das quais foi formado um grupo 

com a participação de cerca de 60 pessoas da comunidade, dando-se início ao processo de 

beneficiamento de alguns produtos derivados da mandioca. Conforme expõe um dos 

relatos: 

Teve uma reunião com o pessoal do... com os agricultô. Aí daqui 

não participou ninguém. Aí um jogava pra seu lugar, um jogava 
pra outro. Aí teve um rapaz que trabalha no SAAE27, participou 
da reunião – ele era o assessor do prefeito – ele disse bem 
assim: “Não, por que não Jatobá, que é o maior produtor de 
mandioca?”. Aí foi ele, [...] foi Gean Marcelo que deu a ideia que 
era pra ser pra cá, esse curso. Quando ele deu essa ideia, o 
prefeito aceitou. Aí trouxeram o pessoal do SEBRAE pra dá o 
curso aqui. Mas cada quem puxava pra seu lugar. Só que lá não 
tinha ninguém daqui da comunidade, a única pessoa que tinha lá 
só foi ele, na reunião. Foi ele quem puxou pra cá. (Entrevistada 

4, “Dandara”). 
 

Após essas primeiras atividades de beneficiamento, com a incursão de equipe 

técnica composta por extensionistas do Instituto Regional da Pequena Agropecuária 

Apropriada (IRPAA)28, foi possível o aproveitamento do referido potencial produtivo da 

                                                 
27 Entidade intitulada “Serviço Autônomo de Água e Esgoto” no município. 

28 Sediado no município de Juazeiro-BA, o IRPAA possui considerável tempo de atuação na comunidade, estando 
há sete anos direcionando ações à mesma. As ações institucionais de desenvolvimento e Assistência Técnica e 
Extensão Rural no território têm sido desenvolvidas no âmbito de diferentes entidades com maior ou menor grau 
de intervenção local, entre as quais: a extinta Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA), a Companhia 
de Ação Regional (CAR) e o Instituto Mata Branca (IMB), os quais já executaram algumas ações junto à 
comunidades, assim como o Centro de Economia Solidaria (CESOSL); a Cooperativa Agropecuária Familiar de 

Canudos, Uauá e Curaçá (COOPERCUC), atualmente atuando no local com o Projeto de Desenvolvimento Rural 
Sustentável na Região Semiárida da Bahia (Projeto Pró Semiárido – PPSA), e o já citado IRPAA, ao qual a própria 
COOPERCUC está relacionada, entre outras. Mais recentemente passou a haver também a possibilidade de 

concorrer e vir a ter acesso a ações no âmbito do Programa Bahia Produtiva e do Projeto Quintais Produtivos, 
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mandioca no que se refere ao direcionamento de um grupo restrito de mulheres para 

atividades de beneficiamento através do projeto Ecoforte-Redes (Edital 005/2014)29.  

Na comunidade constituíam-se como usuárias diretas do referido projeto dez 

mulheres integrantes do empreendimento coletivo beneficiado, a Associação Quilombola 

da comunidade. Essas usuárias do projeto, que foi finalizado no primeiro trimestre de 2018, 

realizavam o beneficiamento de vários produtos derivados da mandioca. Isso se dava 

mediante o serviço de assessoria da referida instituição, em caráter de chamada pública, 

havendo expectativa de continuidade mediante aprovação em novo edital. 

No trabalho que é desenvolvido com a mandioca produzida na comunidade, de 

maneira geral, depois de colhida a mesma passa antes pela Casa de Farinha, onde é 

raspada, triturada e sofre um processo de transformação que dá origem à farinha e à fécula 

(massa também chamada de tapioca). Não apenas a fécula produzida localmente era 

utilizada pelas usuárias do projeto supracitado, mas também aquela comprada em 

supermercados do município de Juazeiro. O processo de preparo dos vários produtos pelo 

grupo assistido ocorre no prédio da Associação Quilombola, espaço utilizado pelas sócias 

dessa organização para realizarem o trabalho, tendo em vista a inexistência de uma 

estrutura específica, o que, inclusive, chega a ser asseverado como uma necessidade pela 

fala de alguns entrevistados.   

No início, para o preparo de alguns produtos, utilizava-se lenha coletada a partir de 

galhos secos de árvores da caatinga. A busca da lenha era periódica, tendo que ir procurá-la 

cada vez mais longe, visto que ia ficando escassa nas áreas mais próximas. Mais 

recentemente, com o direcionamento de equipamentos no âmbito do projeto Ecoforte, 

adquiriu-se também um fogão, que deverá ser utilizado com a continuidade das atividades.  

Tal como as várias possibilidades de ações de desenvolvimento rural, que têm como 

um de seus papeis o apoio à geração de oportunidades locais, esta ação observada aponta 

a possibilidade de um protagonismo como forma de autodeterminação dessas mulheres 

quilombolas envolvidas a partir do aproveitamento do referido potencial produtivo local, 

motivada pela visualização da oportunidade de beneficiamento da mandioca. Pode 

incentivar inclusive a participação dessas mesmas no processo de etnodesenvolvimento30 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

seja como segmento rural ou quilombola. 
29 O Ecoforte-Redes é uma iniciativa apoiada pela Fundação Banco do Brasil, pelo Fundo Amazônia e pelo 

Fundo Social do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Ele está ligado ao Programa 
de Ampliação e Fortalecimento das Redes de Agroecologia e Produção Orgânica (Programa Ecoforte), que 
integra o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (Planapo), também conhecido como Brasil 
Agroecológico, este que é um instrumento da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PNAPO).  
30Trata-se da manutenção dos aspectos socioculturais e da base étnica de dado grupo no processo de 
desenvolvimento. É referido como o “desenvolvimento de grupos étnicos no interior de sociedades mais 

amplas” (STAVENHAGEN, 1984, p. 41), considerando-se as especificidades. Para o autor citado “Os planejadores 
e políticos de todo o mundo têm que lidar com fatores étnicos no desenvolvimento.” (Ibidem, p. 40). No âmbito 
de chamada pública para seleção de entidades executoras de serviços de assistência técnica e extensão rural 

para povos e comunidades tradicionais, lançada em 2015 por meio da BAHIATER, SDR e SEPROMI, também há 
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local, isso se for capaz de contribuir para a autonomia do grupo envolvido, o que só se 

efetiva, inclusive, se não se manter um estado de dependência (tecnológica, econômica, 

etc.) em relação ao mesmo. 

Acerca do processo produtivo da tuberosa, embora comunitários possuam uma 

bomba que, junto com um pequeno sistema de tubulação feito com encanação comum, 

captam água do Rio São Francisco, o cultivo irrigado da mandioca se completa mediante a 

utilização de procedimentos artesanais, pois para a condução da água até as leiras onde se 

planta a mandioca, os quilombolas escavam valetas, uma espécie de canal, no chão, e o 

revestem com cimento. A depender do tamanho da área plantada, antes de chegar à 

plantação a água às vezes passa por uma espécie de tanque de cimento ou buraco, onde, 

após breve processo de estocagem, é distribuída para os lotes. Quando a água que é 

conduzida para uma determinada área (ou “quadro”) a deixa completamente regada 

(“enche o quadro”), é efetuada a troca para outra área, tapando com barro a passagem da 

água para o “quadro” já regado. Quanto ao processo de plantio da mandioca, constroem 

morros de terra e inserem no mesmo a estaquia (ou “tote”), o qual após alguns dias 

começa a brotar, dando origem a uma nova planta.  

Mesmo que a produção tenha diminuído, a oferta do produto (mandioca) não 

cessa, conforme ressaltado pela entrevistada-4, “Dandara”: “Porque aqui a comunidade é 

grande, aí uns plantam lá naquela outra, outros plantam lá em baixo, uns aí na beira do rio. 

Aí só quem mais fornece o mercado produtor de Curaçá é o pessoal daqui.”. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

definição para o termo, sendo conceituado como a “mudança no ritmo de aquisição de tecnologia e de 
transformações nos modos de produção que contempla, fundamentalmente, o conhecimento local, a segurança 
alimentar e territorial, o manejo ambiental de forma sustentável e a promoção da autonomia da etnia 

envolvida.” (BAHIA, 2015). 
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ASPECTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E O CONTEXTO EDUCACIONAL 

 
Nova Jatobá possui algumas práticas locais que representam as expressões culturais 

de seus moradores, a exemplo de festividades religiosas, como a Festa de São José, e 

práticas religiosas de matrizes africanas, como o candomblé, além de evento esportivo que 

proporciona momentos de lazer na comunidade, o Campeonato de Futebol Zumbi dos 

Palmares. Deste participam equipes de povoados integrantes do próprio território 

quilombola e também de outros lugares, como o Assentamento Novo Horizonte, localizado 

próximo à comunidade. 

Como ação fundamental quanto à afirmação identitária e à manifestação dos 

aspectos culturais e da busca pelo respeito à identidade étnica, verifica-se a Festa Zumbi dos 

Palmares (Fig. 29), atualmente realizada durante dois dias no mês de Novembro, com 

programações alusivas à celebração da consciência negra.  

A “Festa de Zumbi”, que em 2017 cumpriu a sua 17ª edição, foi realizada pela 

primeira vez no povoado de Rompedor, e só depois foi transferida para o povoado Nova 

Jatobá. Nela ocorre a manifestação de várias tradições culturais, entre as quais: o reisado, a 

roda de São Gonçalo, a roda de terreiro, roda de capoeira, peças teatrais e musicais, etc., 

atraindo, assim, as pessoas do entorno e de outras cidades. Outros povos da região também 

costumam participar do evento, celebrando a identidade e cultura negro-quilombola em 

consonância com a sua própria cultura, como os indígenas de comunidade pertencente à 

tribo Atikum, os quais são originários da Terra Indígena Atikum, localizada na Serra Umã, no 

estado pernambucano (BATISTA, 2009), mas há muito tempo se fixaram em território 

próximo à comunidade Nova Jatobá. Além destes, também pessoas do referido 

assentamento Novo Horizonte, entre outros núcleos de povoamento presentes no entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 36 

Figura 29 - Material de divulgação da 17ª Festa Zumbi dos Palmares 

 
Fonte: Lagoa Grande Notícias (2017)31. 

 

Outro ponto estratégico, articulando realidade local e contexto nacional, diz 

respeito sobre até que ponto esses aspectos identitários e culturais da comunidade têm 

sido considerados, por exemplo, no âmbito educacional; como têm sido contextualizados 

em meio ao processo de educação formal, sobretudo pela perspectiva de atendimento da 

Lei 10.639/2003, que determina a obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Afro-

Brasileira nos estabelecimentos da educação básica.  

Nesse aspecto, a comunidade foi contemplada com uma escola quilombola que 

compreende até o quinto ano do ensino fundamental (Escola Municipal Aparecida do Norte 

– Fig. 30), tendo sido desativados outros dois modestos equipamentos públicos de 

educação, menores e mais antigos. Cabe, futuramente, acompanhar em que medida o 

ensino prima pela valorização da cultura local e atende à proposta de promoção de uma 

educação escolar quilombola. A esse respeito, a fala do entrevistado-11 já apresenta alguns 

elementos que são elucidativos acerca dessa questão. Ela exprime, pois, um cenário 

favorável em relação à unidade escolar interna à comunidade, mas defende que o mesmo 

não ocorre em relação às escolas do centro urbano do município: 

[...] as escolas que recebe as pessoas aqui, de lá da nossa 

comunidade, a maioria delas ainda não identifica esse pessoal 
como quilombola, ainda não trabalha, que eu acho outro 

absurdo! [...]. Porque... o conselho nacional de educação e... a 

questão das lei da educação diz que toda e qualquer escola e 
departamento ou unidade escolar que receber alunos 

quilombola ou indígena ele tem que adaptar, né, as suas 
questões curricular, os seus plano de coisa pra poder receber 

                                                 
31 Disponível em:<http://lagoagrandenoticias.com/2017/11/25/curacaba-comunidade-quilombola-nova-jatoba-

esta-em-festa-neste-sabado25/>. Acesso em: 20 jan. 2018. 

http://lagoagrandenoticias.com/2017/11/25/curacaba-comunidade-quilombola-nova-jatoba-esta-em-festa-neste-sabado25/
http://lagoagrandenoticias.com/2017/11/25/curacaba-comunidade-quilombola-nova-jatoba-esta-em-festa-neste-sabado25/


 

 37 

esse pessoal. E nós ainda, nós dento de Curaçá não 

conseguimos. A única escola que [...] trabalha a questão da 
educação quilombola, é a própria escola lá do Jatobá, mas as 

que recebe aqui nem identificou aluno, não coloca lá como 
quilombola, e nem também trabalha! Quando chega na época 

da... da semana da consciência negra, eles começa a botar os 
aluno pra fazer um trabalho sobre aquela semana. Mas 

também passou aquilo dali... (Entrevistado-11, “Luís Gama”). 
 

Figura 30: Escola Municipal Aparecida do Norte 
 

 
Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

Ante a possibilidade de perda de elementos culturais ao longo das gerações, a 

comunidade busca o fortalecimento de sua cultura e seu modo de vida. Passa, inclusive, a 

ser compreendido por muitos sujeitos, especialmente aqueles mais politicamente 

engajados, a importância da autopreservação cultural para a constituição da própria 

identidade local: 

[...] quilombo é isso. E acima de qualquer coisa é preservar a 
questão das nossas tradições, as nossas culturas. É preservar 
aquilo que é nosso, e não deixar que outras culturas, que 

entre aí, que é muitas vezes no intuito de destruir a questão 
da nossa comunidade, de destruir a cultura do negro, 
porque é... tudo que o negro faz muitas vezes as pessoas vê 
como uma coisa negativa, como uma coisa.... Então, nós 
temos a obrigação de mostrar isso pras pessoas, que a nossa 
cultura, que as nossas tradições ela é belíssima e que nós 
não precisamos copiar nada de ninguém. (Entrevistado-11, 

“Luís Gama”). 
 

Nesse contexto de autoafirmação e reconhecimento sociocultural, a educação 

formal tem papel fundamental de apoiar os processos de valorização da cultura e 

identidade de grupo, contribuindo com os ânimos de enfrentamento à desarticulação das 

tradições locais.  
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AFIRMAÇÃO DA IDENTIDADE QUILOMBOLA E QUESTÕES SÓCIORACIAIS 
 

 

[ser quilombola] [...] pra mim é tudo! Se eu nasci já meus pai 
já se considerava quilombola, eu num posso mudá a minha 
origem. Se meus pai considerava que era, eu num vou...  por 
que que eu vou dizer, se eu sou filho deles? Da mesma terra 
de onde eles... onde eles nascero e sobrevivero eu tombém 
nasci e subrivivo! Da mesma água que eles bebero, do rí São 
Francisco, quando eles tão... eu também bebo da merma 
água, pego água no mermo porto, naquela merma fonte. 
Então isso pra mim é tudo na vida, num tem como mudá! 
(Entrevistado-8, “André Rebouças”, acréscimos nossos). 
 

O sentido de afirmação da identidade quilombola que é potencialmente 

compartilhado se explicita em associação ao sentido de afirmação da identidade negra, na 

enunciação de maioria dos onze quilomoblas participantes das entrevistas gravadas, 

quando perguntados se eles se consideram quilombolas e por que: 

[...] o negro ele tem cultura suficiente [...] pra ensinar pra 
outro, porque é uma cultura belíssima: a sua cor, o seu 
cabelo, a sua maneira de falar, a sua maneira de se 
alimentar, seu jeito de ser, a sua organização... pra mim [...] 

é um orgulho imenso. [...] e não tem nada que me tire esse 
brilho e esse orgulho de ser negro e ser quilombola! 
(Entrevistado-11, “Luís Gama”). 
 
Porque eu considero da... quilombola, sou da comunidade. 
Muitos anos que moro aqui e me considero ser negra. 
(Entrevistada-5, “Carolina de Jesus”). 
 
Viemo de uma origem que nascemo negro, da pele escura, 
negra! Então por que a gente não se considerar quilombola? 
(Entrevistada-4, “Dandara”). 
 
Tá na raça, tá no sangue! [...] Negra mesmo! (Entrevistada-2, 
“Acotirene”). 
 

Outro entrevistado resgata aspectos da identidade coletiva presente na memória 

local e que se reproduz entre gerações, explicitando também um sentido de construção da 

identidade étnico-racial na fronteira das relações com o outro: 

Quando [...] eu nasci mesmo... os meus pai e... meus avô, 

eles já falava nessa origem [quilombola]. E na verdade, pela 
qualidade [...] a gente num tinha parente assim de minha 
qualidade [aqui, o entrevistado está considerando o seu tom 
de pele menos pigmentado], era tudo mais... sabe, meio 
pretim fechado mesmo. [...] o que eu ensinei à família 
mesmo, tudo, o pessoal daqui, era que... o pessoal da cidade 
dali de Curaçá gostava muito do pessoal daqui. O pessoal 

chamava os neguim de Jatobá, porque era nêgo mesmo! 
Mais a gente se sentia feliz, porque era a origem da gente, 
era o sangue da gente! (Entrevistado-8, “André Rebouças”, 

acréscimos nossos). 
 

Verificam-se, com base nessa declaração, elementos de um processo histórico de 

estabelecimento da identidade, inclusive num contexto de relacionamento entre aqueles 

que são “de dentro” e os que são “de fora” da comunidade. Isso permite verificar como a 

manutenção dos aspectos de diversidade cultural, sendo a própria identidade um desses 
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aspectos, não se constitui pelo isolamento32, mas sim em meio às relações sociais 

abrangentes33. 

É em meio a esse mesmo contexto de relacionamento com o outro, entretanto, que 

processos de resistência à própria afirmação da identidade podem ocorrer, o que no caso 

da identidade negro-quilombola, relaciona-se com influências racistas operantes na 

própria sociedade. 

Sobre esse aspecto, embora a identidade étnico-racial seja por vezes elemento de 

orgulho para alguns quilombolas, em seu processo de subjetivação a partir de 

representações34 positivas em constituição e circulação na interação com o “outro”, para 

outros pode não assumir o mesmo efeito de sentido, passando estes a ter uma visão 

negativa de si mesmo e da própria identidade étnico-racial, como permitem avaliar as 

explicitações decorrentes do fragmento discursivo a seguir. Como se aponta a partir do 

mesmo, esse povo também se depara com tratamentos discriminatórios em seu processo 

de interação com sujeitos do entorno, como agentes de instituições públicas do próprio 

município quando estes empreendem atitudes de discriminação institucional igualmente 

influentes sobre o processo de constituição da identidade: 

[...] muita gente aqui em Curaçá [...] só era chamado a gente 
os negro do Jatobá, mas isso aí não era discriminação, era 
conhecido como isso, era a forma de se referir. Então pra 
nóis isso é um orgulho, né. Mas muitas vezes a gente vê 
algumas pessoas [...] discriminando: “Há porque esse povo 
são cheio de direito, só quer ter direito, são, são...”. Poque 
muitas vezes quando a gente exige assim nos locais, nos 

órgãos público, que é pra gente quer que seja reconhecido... 
por exemplo, nós tivemos aqui exemplo [...] de alguns posto 
de saúde aqui, que o nosso pessoal queria que botasse lá na 
ficha dele como quilombola e as pessoas recusaram a 
colocar, não queriam colocar. A gente teve que, é, travar 
uma luta, uma briga, e aí, por isso... e outras coisas também, 
teve uma pessoa que disse assim: “Esse povo do Jatobá só 

porque são quilombola agora acha que eles têm direito em 
tudo!”, né. Então, é uma, uma forma de discriminação de 
você muitas vezes... e teve algum... até alguns termos mais, 
é... agressivo no sentido de... discriminação mermo, né. E 
nosso povo mermo, alguns do nosso povo lá dento da 
comunidade também, eu acho que em consequência disso, 
né, eles tiveram até vergonha, muitas vezes, de se assumí 
como negro. Porque já teve algumas pessoa que: “Você é do 
Jatobá? Você é negro?” – “Sou do Jatobá, mas não sou 

                                                 
32 O que seria uma hipótese simplória, na visão de Barth (2000, p. 26). 

33 A constituição da identidade, indispensável à especifidade cultural, ocorre em processos de interação e trocas 
simbólicas com o outro (BOURDIEU, 1989; TAYLOR, 2000; HONNETH, 2003). A busca pela identidade 
compreende um “ser percebido que existe fundamentalmente pelo reconhecimento dos outros” (BOURDIEU, 
1989, p. 117), num campo de representações pelo qual dado grupo ou categoria étnica pode ser categorizado e, 
assim, constituido em meio ao discurso, segundo esse autor. 
34 As Representações Sociais dizem respeito às formas de significação da realidade e de dados objetos (inclusive 
ideias e conceitos) pelos sujeitos; seus modos de interpretação, compreensão e explicação do mundo a sua volta. 
A Teoria das Representações Sociais é formulada pelo Psicólogo Social Serge Moscovici (2003), em suas 

ponderações à antecedente Teoria das Representações Coletivas do Sociólogo francês Émile Durkheim (2007), 
que estabeleceu importante visão sobre formas de pensamento comuns entre os sujeitos, constituíveis do seu 
processo de interação e construção social da realidade. 
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negro!”, né, teve algum... mais, graças a Deus [...] a maioria 
das pessoas tanto daqui da comunidade, ou aqui da, do 
povo de Curaçá, [...] tem nos dado apoio, nos fortalecido. 
(Entrevistado-11, “Luís Gama”). 

 

  O trecho exposto coloca a necessidade de se refletir sobre as idas e vindas, os 

avanços e recuos no processo de construção das identidades, explicitando como as 

representações em confronto na sociedade podem influenciar a própria representação do 

indivíduo acerca de si, havendo, por consequência, atitudes de negação ou de vinculação a 

dada identidade étnico-racial.  

No aspecto da negação da identidade, tal atitude pode se desdobrar como forma de 

proteção, pelo receio de que a autoafirmação da identidade quilombola reforce o racismo 

já tão recorrente na vida da pessoa negra e no contexto de Comunidades Negras Rurais 

Quilombolas. Compreendendo, assim, a influência de elementos culturais e também 

psicossociais no processo de aquisição da identidade quilombola a partir da interação com 

o outro, havendo inclusive retomada e invenção de tradições, principalmente por meio do 

choque com o contexto do racismo institucional, nota-se que não se trata apenas de uma 

questão de simples “concientização”, embora as ações de valorização da identidade negro-

quilombola sejam importantes, mas se trata também, e fundamentalmente, de ardua 

construção individual e coletiva. 

Comunidade rural que nos últimos anos têm sido foco de diversas ações de 

desenvolvimento rural, como já observado, também no âmbito de interação relacionado a 

essas ações não se está imune à (re)produção de representações negativas no contexto 

das relações sócio-raciais. Com ressalta o entrevistado-11, “Luís Gama”: 

[...] muitos dos técnicos que vão lá até... vão no intuito de 
nos fortalecer e levantar nossa auto estima, no sentido de 
achar que o que o governo tá fazendo é uma forma de 
reparar os danos, né, que causaram aos nossos 
antepassados, [...] e eu acho que a forma de você reparar 
esses danos é justamente fazendo as política pública e dano 
condições que esse povo possa trabalhar. Alguns técnico vê 
isso, [...] mas sempre tem um ou outro que às vezes ainda 
tem essa visão negativa do nosso povo.  
 
[...] nós temos algumas pessoas que de fato vê [...] nós 
como... [...] pessoas que têm futuro, que pode ter condições 
de sobreviver. Mas tem muitas pessoas que muitas vezes 
olha a gente como se a gente fosse preguiçoso, [...] que... 
investir em área quilombola e indígena é perda de tempo 
[...]. Então isso é relativo, vai de pessoas! Mas tem muita 
gente que tem uma discriminação muito grande, ainda, com 
a questão do negro e do índio. (Entrevistado-11, “Luís 
Gama”). 
 

Esses trechos, tal como aquele anteriormente exposto, explicitam algumas das 

singularidades que se inscrevem no contexto do local enqunato Comunidade Negra Rural, 

com base nas quais se ancora, inclusive, a marginalização ainda persistente em relação a 
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segmentos negligenciados no processo de constituição e estabelecimento de uma 

sociedade nacional, os indígenas e quilombolas. No seu contraste com o âmbito das ações 

de desenvolvimento rural, tais aspectos, somados a outras questões35, apontam o quão 

distante a realidade se mantêm da idealização que se propõe à mesma, havendo ainda 

uma necessidade de concreta valorização das especificidades identitárias e socioculturais 

do segmento atendido, como preveem muitos instrumentos normativos que regem tais 

ações, a exemplo da Lei de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), que em seu artigo 

3ª, inciso V, estabelece a “equidade nas relações de gênero, geração, raça e etnia” (BRASIL, 

2010) como um dos princípios a nortearem as ações. 

                                                 
35Como uma incipiente propriedade de técnicos de desenvolvimento sobre as questões étnico-raciais, e 
correlato silenciamento que pode perpassar desde o desenho institucional das políticas à execução final das 
ações. 
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SIGNIFICANDO ASPECTOS DA REALIDADE 

 
“a união faz a força” (Entrevistado-9, “Grande Otelo”). 

 

“[...] sê quilombola... é [...] sê unido uns com os outros, 

pra vê se consegue uma vida melhó.” (Entrevistado-9, 
“Grande Otelo”). 

Ser quilombola [...] é você viver, né, no meio do seu 
povo, é você ter união uns com os outros, pra se 
organizar, é dar apoio uns aos outros e você viver, né, 
aquilo que, de fato, é dos teus antepassados. [...] e essa 

questão da união acima de qualquer coisa. Porque o 
negro ele tem que tá unido. A união ela é fundamental! 
(Entrevistado-11, “Luís Gama”). 

[A Extensão Rural] deve sê um tipo de organização, 

não?, de trabalho, assim, pra se unir, pra se organizar, 
pra pudê trabalhar. (Entrevistada-10, “Tereza de 
Benguela”, acréscims meus). 

[A Extensão Rural] [...] acho que deve sê isso, a pessoa 
trabalhar junto, assim... trabalhar junto, ter união com... 
as pessoa do grupo, com a associação. (Entrevistada-7, 
“Mãe Menininha de Gantois”, acréscimos nossos). 

[Sobre a atuação de extensionistas em projeto de 
desenvolvimento rural na comunidade], [...] tem que... 
eles vir, atender tudo direitinho, [...] tudo unido, né, que 
a união faz a força, e sem a união não tem nada.” 
(Entrevistado-9, “Grande Otelo”, acréscimos nossos). 

[Sobre a atuação de extensionistas em projeto de 

desenvolvimento rural na comunidade] Assim... a união, 
a pessoa trabalhar junto. A união é que é bonito assim. A 
pessoa vai buscano com quem sabe, que a pessoa não 
sabe, assim, tudo na vida. (Entrevistada-7, “Mãe 

Menininha de Gantois”, acréscimos nossos). 

União é uma categoria expressiva na constituição dos laços de solidariedade de que 

dão testemunho alguns discursos mobilizados, os quais explicitam o sentido de 

coletividade que perfaz o universo simbólico da vida em comunidade, remetendo à 

memória local. Desse modo, pode ser verificado como o apoio mútuo e a solidariedade 

são constituídos enquanto aspectos fundamentais à configuração da realidade 

quilombola: 

Agora também a gente tem que aconselhá uns aos outro 
e permanecer a união e o trabalho, como a gente fazia. E 
em comunidade, que a gente só trabalhava em mutirão. 
Você vê uma obra dessa aqui [referindo-se ao prédio da 

Associação Quilombola], nós fizemo [com] nosso suor, 
[com] nossos braço. Nós cavava o barro, amassava o 
barro, fizemo o tijolo, nós queimava o tijolo! Nós foi 
quem levantamo. (Entrevistado-8, “André Rebouças”, 
acréscimos nossos). 

Explicita-se, assim, uma efetiva ancoragem das categorias “trabalho” e “união” 

como uma forma de transformação e significação de seu contexto, aproximando-as com 

valores grupais e aspectos coletivos da comunidade. Esses valores são historicamente 
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constituídos e reproduzidos a partir de práticas do cotidiano, como antigas formas de 

organização e mobilização coletiva para atividades na agricultura e para a construção de 

equipamentos (a exemplo do prédio da Associação Quilombola e sistemas de condução 

de água para a agricultura), ou aquelas mais recentes para utilização, limpeza e 

manutenção da casa de farinha e da referida associação, a organização de eventos como a 

Festa de Zumbi dos Palmares e os campeonatos de futebol, etc. 

Boa parte dos onze quilombolas participantes das entrevistas gravadas externou 

entre outros aspectos, o sentido de coletividade, de união e de união para o trabalho, 

também representativo daqueles momentos, como um dos elementos significantes que 

relacionam aos objetos propostos ao seu universo representacional. 

Dessa forma, contextualizando esses aspectos com o contexto do direcionamento 

de ações de desenvolvimento rural, por exemplo, que é uma das formas de intervenção 

mais orientadas à comunidade enquanto segmento rural, cabe perceber que a cultura 

perfaz as formas de significação da realidade, de modo que a “união” e também o 

“trabalho”, entre outros aspectos, figuram no imaginário discursivo de quilombolas 

entrevistados enquanto elemento fundamental, sendo mobilizados como um sentido 

mais familiar e que é determinante de suas representações sociais sobre aspectos da 

realidade.  
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À GUISA DE CONCLUSÃO 

 
Como tantas outras Comunidades Negras Rurais Quilombolas espalhadas por todo 

o território nacional, a comunidade Nova Jatobá inscreve-se num contexto de 

singularidade das formas de ocupação do espaço agrário, com a constituição de um 

território determinado não apenas por contrastes geográficos, mas sobretudo pelas 

relações dos agentes integrantes de seus núcleos de povoamento.  

A referida comunidade apresenta particularidades socioculturais, como as 

relações constituídas a partir de característicos laços de parentesco e o histórico de 

algumas práticas coletivas, como quando ocorre a associação para realização de 

trabalhos de maneira orientada ao bem comum de seus integrantes. 

Além de constituir-se como comunidade rural que, igual a muitas outras, tem na 

família a base de sua unidade produtiva, Nova Jatobá tem seu histórico baseado numa 

potencial ocupação coletiva, relações de ancestralidade e parentesco, e na busca pela 

preservação de tradições culturais.  

Ainda que haja fortes traços de organização política desde há muito iniciados, a 

comunidade mantém um processo de conciência étnica ainda em efetiva construção, 

podendo este inclusive obedecer a diferentes graus de apropriação por cada indivíduo. 

Inscrita numa região rica em diversidade cultural, pela expressão de diferentes 

situações sociais, como ribeirinhos, quilombolas, indígenas, fundo de pasto e 

assentados da reforma agrária, todos dispostos ao longo da calha do rio São Francisco, 

a comunidade Nova Jatobá tem se afirmado enquanto território étnico-racial 

específico. Um maior estímulo à organização inicial para reivindicação do território 

ocupado e do reconhecimento da especificdade do status étnico decorreu 

sobremaneira da potencial ameaça de impactos socioambientais de grandes obras de 

desenvolvimento a se instalarem na região do Submédio São Francisco. Tal fato 

reacende os debates sobre os impactos do desenvolvimento sobre as populações rurais 

e grupos tradicionais, um fenômeno que não é incomum em toda essa região. 

Ainda no que se refere ao aspecto da regularização fundiária, a situação dessa 

comunidade é representativa de um contexto mais amplo marcado por contratempos e 

pelo prolongamento de processos de identificação e efetiva regularização. Assim, 

apesar dos direitos legalmente reconhecidos em face da presunsão de ancestralidade 

negra e trajetória histórica particular, ela segue em compasso de espera pela concreta 

titulação das terras quilombolas. 

Elemento fundamental e que representa um campo de possibilidade de incentivo 

ao etnodesenvolvimento local, enquanto segmento rural a comunidade apresenta um 



 

 45 

potencial em seus aspectos agropecuários. Por isso mesmo tem sido lócus de execussão 

de diferentes ações de desenvolvimento rural, acerca das quais, como se destacou, o 

processo de apreensão da identidade negro-quilombola é uma das questões que 

também mantêm influência no seu contexto de execução, com o potencial de orientar 

a própria interação entre usuários e praticantes dessas ações. Esse é apenas um dos 

vários aspectos que constituem uma conjuntura maior acerca dessa questão, 

representativa de avanços e recuos na trajetória desse segmento de identidade 

específica em âmbito nacional, cuja concreta valorização e respeito implicam, como já 

destacado, num difícil e necessário processo de construção individual e coletiva. 
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