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Ninguém ouviu 

Um soluçar de dor 

Num canto do Brasil 

Um lamento triste sempre ecoou 

Desde que o índio guerreiro 

Foi pro cativeiro 

E de lá cantou 

Negro entoou 

Um canto de revolta pelos ares 

Do quilombo dos palmares 

Onde se refugiou 

Fora a luta dos inconfidentes 

Pela quebra das correntes 

Nada adiantou 

E de guerra em paz, de paz em guerra 

Todo o povo dessa terra 

Quando pode cantar, canta de dor 

E ecoa noite e dia 

É ensurdecedor 

Ai, mas que agonia 

O canto do trabalhador 

Esse canto que devia 

Ser um canto de alegria 

Soa apenas como um soluçar de dor. 

(Cantos das Três Raças, composição: 

Mauro Duarte e Paulo César Pinheiro) 
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Resumo 
___________________________________ 
 

 

Localizado na Mata Paraibana, no município de Conde, o Gurugi, ao longo da sua 

formação territorial foi permeado por diferentes formas de apropriação da terra. Na primeira 

metade do século XVII se constituiu como parte de um aldeamento indígena da tribo 

Tabajara, e com a legislação fundiária de 1850 se torna uma propriedade privada na forma de 

fazenda, na qual já habitavam famílias negras organizadas num antigo quilombo. No final da 

década de 1970 e início da década de 1980 ocorreram os conflitos agrários no Gurugi devido 

à expansão canavieira na área promovida pelo Proacool e com a especulação imobiliária, onde 

dois moradores são assassinados. Com a intervenção do Estado no conflito são criados quatro 

assentamentos rurais de reforma agrária e as famílias negras foram assentadas em Gurugi I e 

Gurugi II.  Com a instituição do Art.68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

da Constituição Federal que estabelece o direito ao reconhecimento e titulação dos territórios 

das comunidades quilombolas, as famílias negras de Gurugi passaram a pleitear esse direito a 

partir do ano de 2001. A reivindicação da territorialização quilombola no Gurugi provocou 

conflitos internos na comunidade. Esse trabalho teve como objetivo geral: estudar as formas 

de organização que estão na base das diferentes territorialidades construídas ao longo do 

tempo no Gurugi. Procuramos analisar o espaço agrário do município do Conde na época do 

conflito; reconstituir o processo histórico de formação do quilombo que deu origem às 

comunidades negras de Gurugi I e Gurugi II; recuperar por meio da história oral e da 

documentação existente, o processo de apropriação privada das terras do antigo quilombo; 

identificar os fatores determinantes da eclosão do conflito de terra no imóvel; resgatar a 

história da luta pela terra nas fazendas Gurugi I e Gurugi II até a criação dos Assentamentos, 

utilizando a história oral; e relatar o processo que deu origem ao reconhecimento da área 

como terra quilombola. 

Palavras chaves: Comunidades quilombolas; Remanescentes de quilombos; Conflito 

territorial; Propriedade da terra. 
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Introdução 
____________________________________ 

 
O objetivo geral desse estudo é resgatar o processo histórico de formação do território 

Gurugi que deram origem às terras quilombolas das comunidades de Gurugi I e Gurugi II, 

desvendando as diferentes formas que a propriedade da terra assumiu durante esse processo. 

Procuramos identificar: as origens do antigo quilombo; o processo de sua transformação em 

propriedade privada; o surgimento e o desenrolar do conflito que deu origem aos 

assentamentos; e o processo atual de reconhecimento da terra como quilombola. Procuramos 

estudar as diferentes formas de organização da propriedade que estão na base das diferentes 

territorialidades construídas ao longo do tempo no território de Gurugi. 

Foi no interior do aldeamento indígena da Jacoca, dos índios Tabajaras, que em 1614 

surgiu o Gurugi. O aldeamento foi uma concessão feita pela Coroa Portuguesa em retribuição 

aos nativos pela aliança firmada no processo de conquista do que hoje conhecemos como 

espaço paraibano. Os aldeamentos tinham como objetivo manter os indígenas sob o controle 

da metrópole, sob a ideologia de catequização dos povos gentios. No entanto, com o decorrer 

do processo colonizatório esses aldeamentos começaram a se desagregar, fato que se 

concretizou totalmente em 1850 a partir da Lei de Terras especificamente entre os anos de 

1864 e 1868 (PALITOT, 2005). A Lei de Terras preservou os latifúndios e manteve grande 

parte das famílias, que trabalhavam no campo pobres longe da posse legal das terras.  

Após esta Lei, em 1856, a propriedade denominada de “Barra de Gramame e Gurugi” 

aparece legalmente como uma propriedade privada.  O que se observa a partir desses fatos é 

que uma terra habitada por índios, colonos e negros, libertos ou fugidos, é demarcada, loteada 

e transformada em propriedade privada da terra a partir da legislação fundiária de 1850.  

Dentre os muitos territórios quilombolas presentes no estado da Paraíba, o Gurugi 

comparece como uma das Comunidades “remanescentes” de um antigo quilombo (ANJOS, 

1999). O reconhecimento como tal foi concedido em 2006 pela Fundação Cultural Palmares. 

Localizada no município de Conde, litoral sul da região da Mata Paraibana, essa Comunidade 

hoje está dividida em Gurugi I e Gurugi II (Figura 01, p.15 e Figura 02, p.16).  

A divisão espacial da Comunidade ocorreu após o término dos conflitos pela posse da 

terra entre as famílias negras que habitavam a área e os proprietários legais da terra.   
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FIGURA 01: Localização do Município de Conde.  

FONTE: LEPAM, 2009 
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FIGURA 02: Localização do Gurugi 

FONTE: Prefeitura Municipal de Conde, 2009. 
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Gurugi é um território contínuo povoado por ramos de uma mesma linhagem familiar que, 

pertencia a dois proprietários, portanto, estava dividido entre duas fazendas. Em Gurugi 

também residiam famílias de rendeiros não nativas, que se diferenciaram das famílias negras 

que habitavam esse território a gerações. Com a intervenção do Estado no conflito foram 

criados quatro assentamentos rurais, primeiro os assentamentos de Gurugi I e Paripe III na 

década de 1980 e posteriormente os assentamentos de Gurugi II e Barra de Gramame na 

década de 1990, pois os conflitos ocorreram em datas diferentes.   

  As famílias negras ficaram concentradas nos assentamentos de Gurugi I e Gurugi II, 

área onde estavam localizados os antigos sítios e as principais áreas de cultivo.  As famílias de 

rendeiros passaram a morar nos assentamentos de Barra de Gramame e Paripe III.  

 Em 2001 é promulgado o Decreto 3.912 do Presidente Fernando Henrique Cardoso 

que só permitia o reconhecimento e titulação das terras ocupadas por comunidades negras que 

se formaram até 1888, ano da “libertação” dos escravos, e que permaneceram ocupando estas 

terras até 5 de outubro de 1988, ano da promulgação da Constituição Federal. Essa legislação 

estabeleceu, não sem grande debate e contestação no meio acadêmico, um período de um 

século de ocupação territorial, para que as comunidades negras tivessem o seu direito, 

garantido na Constituição.  Cinco anos depois do Decreto de FHC, em 2006, o Gurugi foi 

reconhecido oficialmente como um território “remanescente” de um antigo quilombo pela 

Fundação Cultural Palmares. Atualmente as suas terras ainda não foram efetivamente 

delimitadas. O processo de demarcação do território quilombola de Gurugi vai ensejar outra 

forma de organização da propriedade da terra, a qual forma parte do centro das discussões das 

famílias em foco. 

Para entendermos as raízes históricas do atual impasse no Gurugi, estruturamos o 

nosso trabalho nos seguintes capítulos. No Primeiro Capitulo apresentamos o processo 

histórico de ocupação e expropriação da terra indígena pela Coroa Portuguesa, a origem 

escravocrata do Brasil Colônia e a insurgência das primeiras formas de resistência negra na 

forma de quilombos. 

No Segundo Capitulo resgatamos a discussão sobre o conceito histórico/clássico de 

quilombo e a formação das sociedades quilombolas no Brasil, refletindo sobre as diferentes 

concepções que a literatura apresentou para a compreensão deste fenômeno.  

No Terceiro Capitulo trazemos a história de luta e o conflito ente as famílias negras 

que ocupavam há gerações o espaço do Gurugi com a família de latifundiários que se 

entendiam como “donos legais” da terra. Esse conflito desembocou na desapropriação das 
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terras e na imissão de posse para as famílias que lá trabalhavam e moravam há gerações. A 

nova identidade territorial, o assentamento rural de Reforma Agrária, com o reconhecimento e 

titulação da terra representa outra forma de apropriação fundiária.  

No Quarto Capitulo capítulo apresentamos a conceituação contemporânea de 

quilombo e levantamos questões sobre o que é considerado hoje quilombo no Brasil e como 

essa concepção se reflete no território Gurugi. O debate hoje no Gurugi centra-se nas 

implicações da mudança na organização territorial do assentamento, dividido em lotes 

individuais e particulares, passível de venda após a emancipação do INCRA, para uma terra 

quilombola coletiva, com caráter inalienável. 

Após refletir sobre as diferentes formas de apropriação da terra no processo de 

formação territorial do Gurugi, no Quinto Capítulo fazemos uma reflexão sobre o processo 

de constituição da propriedade privada da terra. Á luz das mudanças acontecidas no/do 

território Gurugi pretendemos apontar elementos que nos ajudem a desvendar os sentidos e 

significado que definem a sua história territorial. 

 Finalmente, apresentamos as nossas considerações finais sobre o estudo. 

 Sobre os processos metodológicos utilizados foram à pesquisa documental na sede 

Instituto Nacional de Colonização de Reforma Agrária (INCRA), Instituo de Terras da Paraíba 

(INTERPA), Comissão Pastoral da Terra (CPT), Arquivo Eclesiástico da Paraíba, hemeroteca 

do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Conde e no Arquivo Histórico do Espaço Cultural 

José Lins do Rego. 

A primeira fase dos trabalhos de campo aconteceram em janeiro de 2009. Nas 

primeiras idas a campo realizamos diversas entrevistas, recolhemos depoimentos de antigos 

moradores e de lideranças comunitárias assim como de moradores que participaram 

diretamente dos conflitos pela posse da terra, também fizemos um registro fotográfico. 

  Analisados os processos que pesquisamos no INCRA e INTERPA, bem como os 

arquivos de jornais e os documentários “Esse Povo tem História” e “Coisas do Brasil”, 

partimos para a pesquisa bibliográfica na Biblioteca Central (UFPB) e nas bibliotecas 

setoriais dos cursos de Geografia e de Ciências Sociais, bem como na Biblioteca Rodolfo de 

Atayde no município de Conde.  

A segunda fase do trabalho de campo realizou-se em agosto de 2009, quando 

realizamos novas entrevistas junto aos moradores mais jovens que participaram diretamente 

do processo de reconhecimento do Gurugi como território quilombola. Durante a pesquisa 

fizemos várias visitas ao INCRA com o objetivo de pegar as cartas topográficas de Gurugi I e 

Gurugi II, bem como realizar entrevistas com os responsáveis pelo andamento do processo de 
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titulação quilombola de Gurugi. Visitamos também no mês de agosto o Arquivo Eclesiástico 

da Paraíba para fazer um registro de fotografias do conflito de Gurugi I e Gurugi II. 
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CAPÌTULO I: 
 
 As raízes históricas da formação territorial do 
Gurugi. 
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 Quando os portugueses invadiram o Brasil em 1500, a faixa litorânea que hoje 

formam parte do Estado da Paraíba estava ocupada pelos índios da nação tupi-guarani da 

tribo Potiguara no litoral norte e pela tribo Tabajara no litoral sul. Essas tribos sobreviviam 

com base numa economia tribal, caçando, pescando e coletando frutos florestais e dedicando-

se a uma elementar atividade agrícola. Segundo Andrade (1984) na primeira metade do século 

XVI tanto os portugueses nas suas expedições exploradoras de territórios e recursos, como os 

franceses traficantes de pau-brasil
1
 passaram a fazer incursões no litoral da região Nordeste e 

a comerciar com os diversos povos indígenas. 

 A princípio, as atividades dos europeus estavam restringidas às trocas desiguais 

chamadas de escambo. O escambo consistia na permuta de produtos vindos da Europa e 

geralmente de baixo valor econômico, exóticos para os nativos, com a madeira do pau-brasil 

que era carregada pelos mesmos para as embarcações dos colonizadores. Assim, os europeus 

utilizaram o escambo para movimentar, de uma forma ainda incipiente e em períodos 

esporádicos, a mão-de-obra indígena (ANDRADE, 1984). 

 Essa conjuntura se transforma radicalmente com a premência da ocupação efetiva da 

Colônia, quando os colonizadores começaram a se apossar das terras das tribos tupi-guarani 

na Paraíba, bem como a escravizar esses povos para trabalhar nas recentes plantações 

canavieiras e na fabricação do açúcar, fatores que ocasionaram inúmeros confrontos entre os 

invasores e os povos indígenas. A principio essas guerras foram travadas com as tribos 

litorâneas que habitavam a Paraíba e posteriormente entre os séculos XVII e XVIII com as 

tribos das nações Tarairiús e Cariris ambas do interior do Estado (ANDRADE, 1984). 

 

1.1. Gurugi de um território indígena a uma propriedade privada terra. 

 

Para Moreira e Targino (1997) enquanto a posse da terra, e a sua liberdade, não foram 

ameaçadas na forma da exploração do pau-brasil os índios não se opuseram ou resistiram à 

colonização. Porém, quando a economia da colônia foi modificada, passando a sujeitar o 

nativo e a se apropriar das suas terras para dar lugar às plantações canavieiras, provocaram a 

reação dos mesmos. Por isso, para esses autores a resistência  

dos povos indígenas a subordinação da sua terra e a da sua gente ao processo colonizador 

constituiu a primeira forma de luta pela posse da terra que teve lugar na Paraíba.  

Segundo Andrade (1984) para preservar a sua soberania sobre a nova Colônia 

                                                 
1
 A madeira da árvore pau-brasil era utilizada como matéria-prima, sobretudo na Europa para extração 

de um corante vermelho utilizado para tingir tecidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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conquistada a Coroa Portuguesa que, também temia uma invasão francesa, iniciou a 

implantação de um sistema de povoamento que já havia adotado com sucesso nas pequenas 

ilhas colonizadas do Atlântico. Assim dividiu o litoral do Brasil em imensos tratados de terras 

chamados de capitanias hereditárias. No entanto, com essa divisão não foi criada uma 

capitania concernente à Paraíba. O território que hoje pertence ao estado fazia parte das 

capitanias de Itamaracá e Rio Branco (Mapa 01, p. 23).  

  A conquista do litoral atual do estado da Paraíba ocorreu nas duas últimas décadas do 

século XVI, em decorrência da necessidade de conquistar terras para cultura da cana- de- 

açúcar e concretizar a conquista frente à ameaça de invasão francesa. Ambos os fatores 

provocaram intensas conflitos entre os indígenas e os colonizadores. Ante o medo de invasão 

da França bem como da dominação dos nativos, foi criada em 1574 a Capitania Real da 

Paraíba, no entanto a conquista só se efetivará quando os portugueses e espanhóis
2
 vencem os 

índios da tribo Potiguara em 1585. (ANDRADE, 1984) 

Nas guerras da conquista da Paraíba as tribos da nação tupi-guaranis Potiguara e 

Tabajara que já eram tradicionais inimigas foram colocadas uma contra outra. Segundo 

Almeida (1987) os tabajaras chegaram ao litoral da Paraíba na época da conquista e tinham 

uma pequena população, enquanto os Potiguara mais numerosos eram mais antigos e 

chegaram à Paraíba um pouco antes da colonização portuguesa. Para Cavalcanti e Gonçalves 

(1996) embora essas tribos pertencessem a um mesmo tronco lingüístico e cultural, eram 

rivais históricos.  Esse antagonismo remonta a época em que ocorreu o processo de 

desmembramento da grande família Tupi, que acasionou intensos movimentos migratórios e 

de redistribuição de terras entre os diversos grupos que compunham essa família.   

 De acordo com Gurjão (1999) no início do processo colonizatório de expropriação da 

terra indígena essas tribos lutaram juntas contra os invasores europeus, no entanto os 

colonizadores deram início à formação de alianças para subjugar a tribo Potiguara que tiveram 

o apoio dos franceses. Porém segundo Palitot (2005) não podemos aceitar totalmente a idéia 

de uma suposta coesão e distinção indígena em grupos bem delimitados no antagonismo entre 

franceses e portugueses, uma vez que: “(...) nos casos de encontros coloniais, nos quais os 

jogos de interesses e as guerras provocaram constantes mudanças sociais, com grupos se 

fragmentando, se reunindo e mudando de lado” (p. 18). 

 

                                                 
2
 Devido a problemas de sucessão monárquica Portugal é anexado pelo reino da Espanha em 1580 

constituindo a chamada União Ibérica. A autonomia da Coroa portuguesa só é restaurada em 1640. 

Nesse momento a Colônia Lusitana era invadida, portanto, por portugueses e espanhóis sob uma 

mesma monarquia. 
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Segundo Gonçalves (apud PALITOT, 2005) o cenário no qual ocorreram os primeiros 

contatos da tribo Potiguara com os colonizadores europeus foi permeado pelo estabelecimento 

de relações comerciais, guerras, deslocamentos populacionais e profundas transformações nas 

sociedades indígenas. Portugueses e franceses disputavam o comércio do pau-brasil com os 

indígenas, bem como as primeiras formas de povoamento por meio de estabelecimentos de 

feitorias
3
 e núcleos populacionais. Até a década de 1570 a ocupação portuguesa se limitava ao 

núcleo comercial das capitanias de Pernambuco e Itamaracá. As relações que se estabeleceram 

com os indígenas avançavam e recuavam conforme as mudanças econômicas provocadas pelo 

crescimento das plantações de cana-de-açúcar e da procura de escravos indígenas. 

 De acordo com Palitot (2005) os indígenas da tribo Potiguar representavam o 

principal empecilho devido a forte resistência para o avanço da cultura canavieira nas terras 

ao norte de Pernambuco como também havia uma oscilação na disposição dos indígenas para 

as relações comerciais com os portugueses e os franceses. Esse autor ressalta que: 

 

Com a chegada dos europeus, iniciou-se uma outra situação, aquela das trocas 

comerciais (...) e das guerras de conquista. As relações sociais neste período 

são marcadas pela confluência de interesses militares e comerciais entre 

índios e europeus, que se alinhavam a partir dos interesses da expansão 

colonial no Novo Mundo e das lógicas guerreiras das sociedades tupi. 

(PALITOT , 2005 p. 16) 

 
 

No entanto, é importante ressaltar que os interesses econômicos dos colonizadores 

sempre se sobrepuseram às alianças e guerras travadas entre estes e os indígenas, que 

sofreram um intenso processo de extermínio e expulsão de suas terras. Assim, os 

colonizadores europeus aliados à tribo Tabajara derrotaram os índios Potiguara que 

representavam um obstáculo as suas pretensões econômicas, uma vez que impunham uma 

forte resistência à expansão territorial da metrópole. Ao longo da colonização na Paraíba os 

Tabajaras foram quase exterminados. Para Palitot (2005) não era só por meio da adesão 

religiosa e/ou militar que se demonstravam os alinhamentos dos índios em oposição às 

potências coloniais em contenda, mas também na própria administração colonial, onde se 

tornava evidente a formação de instituições de controle do território e da população, 

representada pelas aldeias missionárias católicas e calvinistas.  È a partir dessa conjuntura de 

                                                 
3
 As feitorias portuguesas foram uma instituição originária da Europa, que cumpriu o papel de 

entreposto comercial. Foram  introduzidas  na Africa, India e Brasil e  eram organizações mercantis de 

um Estado localizadas fora da  sua fronteira. Esta organização visava  defender os interesses de 

determinado Estado prioritariamente econômico como também garantir a segurança, possibilitando a 

manutenção de relações comerciais regulares e constantes no local onde estavam sediadas. 
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alianças entre povos indígenas e colonizadores europeus, como também da necessidade de 

preservar os indígenas sob o controle da metrópole que é formada a sesmaria da Jacoca, 

concedida aos nativos da tribo Tabajara em 1614 (Figura 03, p. 26) como está disposto em 

Tavares (1909): 

 

Os índios da Aldeia da Jacoca situada nessa capitania em virtude de um 

despacho do governador passado a instância delles supplicantes lhes foi 

limitada pelos officiaes da Comarca desta cidade para as lavouras toda a 

terra que continha da barrra do Gramame da banda do Sul correndo para 

cima do Rio Jacoca até dar no caminho que hia da dita Aldeia para Tibiri e 

dahi correndo rumo direito ao Rio Subauna e dahi a barra do rio Abiaí, 

ficando-lhe toda a dita a terra por costa e sertão da barra e porque a queriam 

ter por carta, para com isso não terem mais diferença com os brancos e 

conservarem sua Aldeia pediam que visto o despacho do Sr. Governador e 

diligencia que da sua parte se fizera pellos ditos oficiaes da Comarca desta 

cidade, lhes desse de sesmaria , mandando passar-lhes carta e que se lhes 

desse as sua posse  por devolutas e desaproveitadas attento que foram os 

conquistadores della nos tempos das guerras com  os potiguaras,  ajudando 

sempre aos brancos a conquista e povoação desta capitania  e avendo alguns 

brancos que nellas de pouco tempo a esta parte estivessem  com pretenção 

de posse e adquirido direito despejassem visto o muito e serviço que era de 

S.M. e bem desta capitania, visto, outro sim, não serem terras capazes de 

engenho e só servirem para mantimentos e conservação da dita Aldeia. Foi 

feita a concessão no governo de João Rebello de Lima. (TAVARES, 1909 

p.36) 

 

 

 Posteriormente após a consolidação da conquista dos primeiros núcleos coloniais das 

capitanias no Nordeste entre a costa de Pernambuco e o Maranhão pelos portugueses, a 

invasão holandesa de 1624 renova as alternativas ao domínio colonial único da Coroa 

portuguesa. Este novo contexto trouxe uma ampla diversidade de sujeitos socais e de 

alternativas políticas e religiosas com a divisão dos indígenas em seguimentos católicos e 

protestantes com os primeiros apoiando os portugueses católicos e o, segundo, a Holanda 

invasora de constituição protestante. Quando finalmente os holandeses são expulsos em 1654 

e a expansão das fronteiras coloniais no Sertão se concretiza, abre-se um outro momento no 

processo colonização com o restabelecimento das missões católicas para catequese e o 

controle dos índios suspensas com a invasão da Holanda. Essas missões concederam terras e 

administraram uma grande quantidade de homens, mulheres e crianças fundamentais para o 

fornecimento de força de trabalho e a defesa da colônia. Os aldeamentos missionários 

agruparam os índios aliados aos portugueses, que receberam os maiores privilégios em termos 

de terras e títulos honoríficos (PALITOT, 2005). 
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Nesse contexto consolida-se o aldeamento da sesmaria da Jacoca destinada os índios 

Tabajaras que lutaram ao lado dos portugueses durante as guerras da conquista, no entanto, 

como assinalado anteriormente esse aldeamento foi formado na primeira metade do século 

XVII e não após a expulsão dos holandeses quando a política dos aldeamentos se torna mais 

forte e presente. Cavalcanti e Gonçalves (1996) esclarecem os motivos que tornaram a 

sesmaria da Jacoca importante dentro do cenário da colonização; “(...) por ocupar um 

território estratégico na defesa da capital
4 

por que concentrava uma população indígena que 

garantia mão-de-obra fácil para o trabalho na agricultura”. (p. 36) 

 Segundo Palitot (2005) na Paraíba, os indígenas que falavam a língua tupi que, se 

apresentavam já totalmente transformados pelas guerras e pela dominação colonial, 

começaram a ser aldeados e receberam por meio de cartas de sesmaria, terras situadas 

próximas as suas antigas aldeias. No litoral da capitania da Paraíba, quatro missões são 

constituídas para os indígenas, tanto da tribo Tabajara quanto Potiguara: Aratagui (Alhandra), 

Jacoca (Conde) foram destinadas aos índios Tabajaras e os aldeamentos de Mamanguape e 

Baía da Traição destinados aos indígenas da tribo Potiguar. 

  A administração missionária dos aldeamentos que perdura por mais de um século, 

estabeleceu o alicerce sobre o qual vão se reformular a concepção de mundo, a organização 

política e a forma como índios aldeados percebem o território. Palitot (2005) enfatiza que: 

“(...) estas instituições vão ser responsáveis pela conversão dos índios ao cristianismo, pela 

integração ao mercado e por associar de forma radical um rótulo étnico e um status jurídico de 

uma contrapartida territorial” (p. 21). 

 A conjuntura das aldeias missionárias é modificada totalmente na segunda metade do 

século XVIII quando o governo do Marquês de Pombal sob a monarquia absolutista 

portuguesa em pleno desenvolvimento, em 1759 expulsa os jesuítas dos domínios de 

Portugal
5
, justificando que as missões administradas por essa ordem religiosa formavam um 

Estado dentro de outro Estado, como também representavam um símbolo de poder da Igreja 

na colônia. Assim é determinada a expulsão das ordens missionárias e a elevação das aldeias à 

categoria de vilas de índios.  A sesmaria da Jacoca é tornada vila em 1768 e seu nome mudado 

para Freguesia do Conde. È também incentivado os casamentos entre as raças (brancos, índios 

e negros) bem como o estabelecimento de colonos nos aldeamentos que para Palitot (2005) 

                                                 
4
 João Pessoa. 

5
 Quando os jesuítas são expulsas em 1759  além das missões serem   transformados  em vilas, os bens 

da Ordem são leiloados e as igrejas são entregues ao clero secular e a língua portuguesa se torna 

obrigatória. As bibliotecas jesuítas também são atingidas quando a Coroa Portuguesa manda queimá-

las. 
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constituiu-se num: “(...) processo deliberado de assimilação dos índios à sociedade colonial, 

buscando dissolver as fronteiras sociais entre os aldeados e os demais súditos de rei de 

Portugal” (p. 23).  

  Com a independência do Brasil na primeira metade do século XIX em relação a 

Portugal e a consolidação da monarquia, as relações de poder vão ser direcionadas para o 

fortalecimento das tentativas de assimilação e diluição dos índios na população, por meio de 

legislações, medidas oficiais e um intenso projeto ideológico. O interesse em preservar as 

terras dos índios com o objetivo de manter a população de nativos sob o controle imperial 

perde o sentido para a lógica dominante, bem como, a preservação do status de população 

diferenciado atribuído aos índios civilizados, uma vez que havia interesses econômicos pelas 

terras dos nativos que serão gradativamente expropriados de seus territórios e dos benefícios 

legais que possuíam. (PALITOT, 2005). 

 De acordo com Cunha (apud PALITOT, 2005) no decorrer do século XIX a 

problemática indígena passou de uma questão substancialmente de força de trabalho para se 

transformar numa questão fundiária. Nos lugares onde a colonização era mais antiga ocorreu a 

expulsão dos indígenas de seu território e consequentemente e expropriação dessas famílias 

das condições mínimas à sobrevivência. Para Cunha (apud PALITOT, 2005) ocorreu também 

nessa fase: 

 

 (...) o estreitamento da arena política onde se desenrolava a administração dos 

aldeamentos. Ao vazio de legislação, que dura de 1800 até 1845, quando 

promulgado o regimento das missões, somava-se a independência direta dos 

missionários ao poder central do Império e a criação das diretorias de índios 

nas províncias como forma de garantir às oligarquias locais o controle na 

aplicação das políticas indigenistas. (CUNHA apud PALITOT, 2005 p. 24) 

 

 

 Para Cunha e Arruti (apud, PLITOT 2005) a expropriação efetuada sobre os territórios 

indígenas estava inserida dentro de um contexto maior que tinha o objetivo de limitar o acesso 

à propriedade da terra a uma população livre constituída de pobres e excluídos da sociedade 

para transformá-la numa massa de mão-de-obra substancial para a manutenção do “latifúndio 

agroexportador”. Segundo Palitot (2005) um dos processos políticos e sociais primordiais do 

segundo império
6
 foi aquele que integrou diversas política de regularização da propriedade da 

                                                 
6
 O primeiro império no Brasil começou em 1822 com a independêcia  do Brasil  e terminou  em 1831 

quando o imperador D.Pedro I abdicou. Já o  segundo reinado iniciou-se em 23 de julho de 1840, com 

a declaração de maioridade de D. Pedro II, e teve o seu término em 15 de novembro de 1889, quando 
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terra com outras de controle da população administrada pelos órgãos de estado e do poder 

local. O principal instrumento dessas políticas se constituiu na Lei de Terras de 1850, que 

estabeleceu os procedimentos jurídicos responsáveis pela regularização das propriedades de 

terra. Nessa legislação também estava inserida a exclusão social da posse fundiária. Para 

Cavalcante e Gonçalves (1996) o atual município do Conde no segundo reinado foi permeado 

por conflitos que: 

(...) tratavam da questão da invasão das terras indígenas pelos agricultores e 

donos de propriedades na área. No entanto, o processo de mestiçagem ali 

observado era muito intenso, o que levou a uma gradual desaparecimento 

das nações indígenas. (CAVALCANTI; GONÇAVES, 1996 p. 49) 

 

 

 O reflexo dessa Lei de Terras na Paraíba no que diz respeito aos territórios dos 

indígenas foi à demarcação de suas terras na década de 1860, pelo engenheiro Antônio 

Gonçalves da Justa Araújo, uma vez que a legislação fundiária de 1850 dispunha o seguinte a 

respeito da demarcação das terras dos nativos no seu Art. 73: 

 

Os Inspetores e Agrimensores, tendo notícia da existência de tais hordas nas 

terras devolutas, que tiverem de medir, procurarão instruir- se de seu gênio e 

índole, do número provável de almas, que elas contêm, e da facilidade, ou 

dificuldade, que houver para o seu aldeamento; e de tudo informarão o 

Diretor-Geral das Terras Públicas, por intermédio dos Delegados, indicando 

o lugar mais azado para o estabelecimento do aldeamento, e os meios de o 

obter; bem como a extensão de terra.  

 

     O engenheiro foi responsável pela regularização da ocupação fundiária dos antigos 

aldeamentos de Aratagui (Alhandra), Jacoca (Conde), Preguiça (Monte-Mor) e Baía da 

Traição. Estava responsável não só pela definição dos limites territoriais das antigas sesmarias 

e a distribuição de lotes entre índios casados, como também a avaliação e regularização das 

posses de particulares e dos arrendamentos existentes nas sesmarias. Esse trabalho foi 

realizado entre 1864 e 1868. Esse engenheiro já havia realizado trabalho semelhante em 

aldeamentos no atual estado do Ceará entre os anos de 1860 e 1864. (PALITOT, 2005) 

A conjuntura na qual o engenheiro realizou a delimitação das sesmarias dos índios na 

Paraíba foi permeada pelo assédio que as Câmaras de vereadores conservavam sobre os 

territórios indígenas com o objetivo de dominá-los. A partir de 1862 foram instituídas varias 

ordens imperais para entre outras coisas extinguir os aldeamentos, distribuição de lotes e a 

regularização da situação dos ocupantes não indígenas com o arrendamento ou a venda das 

                                                                                                                                                         
o império foi derrubado pela Proclamação da República. O periodo de 1831 a 1840 foi governado por 

regentes. 
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terras que pretendiam. Nesse momento, em 1866 à sesmaria da Jacoca foi demarcada, o seu 

território totalmente loteado e os índios relocados ou expropriados para pequenas 

propriedades familiares dentro da antiga sesmaria. No entanto em Tavares (1911) está 

registrado que, em 14 de junho de 1856 e, portanto antes da demarcação oficial da sesmaria 

da Jacoca a propriedade denominada Gurugi e Barra de Gramame aparece em nome de 

particulares: 

 

Aos 14 de junho de 1856, forão-me apresentados por João José Pereira de 

Carvalho, e Maria Rosa da Conceição Carvalho, dous exemplares de título 

de sua propriedade cujo igual theor verbo ad verbum é de forma e maneira 

seguinte. 
___

Nós abaixo assignados declaramos que temos posse no commum 

da propriedade Barra de Gramame e Gurugi este nesta freguesia da Jacoca, 

cuja propriedade limita pela parte do leste com a costa do mar pelo oeste 

com a propriedade Piranga, pelo norte com rio Gramame e pelo sul com a 

propriedade Jacumã, e patrimônio dos índios da Villa da Jacoca da Província 

da Parahyba do Norte. 
___

 Cidade da Paraíba 27 de Outubro de 1855. 
___

João 

José Pereira de Carvalho. 
____

Maria Rosa da Conceição Carvalho. 
___

 E mais 

nada se não continha em ditos exemplares que fielmente aqui fiz copiar, um 

dos quaes fica em meu poder para ser archivado sendo entregue o outro 

depois de por mim averbado aos ditos proprietários. Freguesia da Jacoca 14 

de junho de 1856. 
__ 

O Vigário Joaquim Lopes de Oliveira Galvão. (p. 9) 

 
 

 Consta ainda em Tavares (1911) a existência em 08 de julho de 1856 outro registro da 

propriedade Gurugi e Barra de Gramame em nome de Antônio Ferreira de Carvalho e Theresa 

de Jesus Moura, porém não aparecem como donos do total da propriedade, mas como 

detentores de uma parte: “(...) nós abaixo assignados declaramos que possuímos uma parte da 

propriedade Barra de Gramame e Gurugi sita na freguesia da Jacoca da Província da Parahyba 

do Norte” (p.53).  

Quando da delimitação da sesmaria da Jacoca de acordo com análise de uma carta 

topográfica de 1866, a propriedade denominada Gurugi consta em nome de Lucidato Gomes 

de Leiros, portanto, em nome de outro proprietário. Concluímos a partir do que foi discutido 

que o Gurugi de aldeamento, ou parte constitutiva do aldeamento indígena na sesmaria da 

Jacoca, torna-se uma propriedade privada com a instituição da lei de terras de 1850. Todavia, 

neste período, segunda metade do século XIX, acreditamos a partir das entrevistas realizadas 

com os atuais moradores de Gurugi que famílias negras já habitavam esse território, como 

quilombolas. 

Para compreender como o Gurugi um território indígena passou a ser um antigo 

quilombo abordaremos no próximo item a origem das sociedades quilombolas no Brasil. 
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1.2. A escravidão negra no Brasil e a gênese do quilombo no Gurugi. 

 

A emergência da escravidão negra no Brasil, na primeira metade do século XVI, e a 

resistência dos negros cativos ao sistema escravista, estão na gênese da formação dos 

quilombos em todo território nacional. Essa forma de resistência dos negros a escravidão 

esteve presente durante os três séculos de duração do regime escravocrata no Brasil dos 

séculos XVI ao XIX. A resistência negra está na origem da constituição do que são hoje os 

territórios conhecidos como “remanescentes de quilombos”, formação territorial na qual está 

inserido atualmente o Gurugi. Fazer um resgate do processo histórico que deu origem à 

escravidão negra no Brasil torna-se necessário para entendermos a influência da mesma na 

formação territorial do Gurugi.  

O regime escravocrata teve início com a colonização portuguesa no Brasil, no século 

XVI, e teve como fundamento grandes plantações de cana-de-açúcar na região Nordeste 

sustentadas pela mão- de - obra escrava, primeiro indígena e posteriormente à negra e afro-

descendente. A cana-de-açúcar era o produto agrícola mais importante e a fonte de riqueza da 

economia do Brasil colônia e que, no século XIX cederá espaço econômico para as imensas 

plantações de café na região Sudeste. 

 

1.2.1.Da substituição da mão-de-obra indígena à africana. 

 

    Segundo Sousa (1996) a colonização brasileira era uma das metas da expansão 

comercial européia e foi sustentada pelo crescimento econômico da burguesia mercantil e pela 

formação do Estado moderno. O feudalismo, como modo de produção, estava ruindo em toda 

Europa e com ele a soberania dos senhores feudais. Tanto no campo quanto nas cidades 

estavam sendo introduzidas gradativamente relações capitalistas de produção baseadas no 

trabalho livre e assalariado.  

 A política econômica mercantilista, introduzida e seguida pelos estados europeus, 

tinha como objetivo minar os empecilhos que a antiga ordem feudal impunha
7
 ao livre 

desenvolvimento do comércio, além de promover o enriquecimento e fortalecimento político 

                                                 
7
 A Europa desde o século XV estava vivenciando um processo de transição do feudalismo para outro 

modo de produção o capitalismo e o poder dos senhores feudais estava sendo suplantado pela 

burguesia emergente. A forma de poder central que sustentava o feudalismo estava sendo substituída 

pelas monarquias absolutistas na forma do Estado moderno que estimulavam a expansão mercantilista
 

em busca de novos mercados e matérias-primas. Assim a antiga ordem econômica estabelecida como 

o próprio modo de produção feudal colocava-se como um empecilho ao desenvolvimento do 

mercantilismo e do novo sistema de produção o capitalismo. (MORAES, 2000) 



32 

 

dos governos. Para esse autor o sistema colonial foi um dos itens essenciais para efetivação 

dos objetivos do mercantilismo
8
. Nesse contexto do desenvolvimento econômico europeu 

Portugal vai aportar na costa do Brasil em 1500. (SOUSA, 1996) 

 O escravismo e o exclusivismo metropolitano, ou seja, o monopólio do comércio da 

colônia com a metrópole, e a especialização na produção agrícola nacional se configuravam 

nos mecanismos de sustentação do antigo sistema colonial. Nessa conjuntura, a procura do 

constante aumento da lucratividade por parte dos comerciantes metropolitanos determinaria 

não só o que produzir, bem como de que forma fazê-lo. A imensa extensão das terras 

colonizadas tornava insustentável a introdução do trabalho assalariado uma vez que essa 

forma de trabalho poderia resultar na formação de pequenas propriedades destinadas ao 

mercado interno e não ao abastecimento de produtos supervalorizados para o mercado externo 

que traria o enriquecimento dos colonizadores. A solução que os colonizadores europeus 

encontraram foi à introdução do trabalho forçado escravizado. (SOUSA, 1996) 

Nesta mesma perspectiva Maestri (2005) coloca com o vencimento em 1532
9
 do 

domínio e do exclusivismo das trocas injustas realizadas no litoral brasileiro, de mercadorias 

européias por gêneros americanos, o já mencionado escambo, os colonizadores portugueses 

iniciaram a ocupação da costa do Brasil por meio da organização de grandes plantações 

substancialmente, de cana - de- açúcar. Segundo este autor, Portugal já havia iniciado a 

experiência das plantações desse produto agrícola nos séculos anteriores na bacia do 

Mediterrâneo e posteriormente nas ilhas atlânticas de Madeira e São Tomé. O litoral do 

Nordeste brasileiro encontrava-se localizado próximo dos mercados consumidores da Europa 

e estava ocupado por diversas nações indígenas como já colocado. Esta região foi adaptada 

com grande sucesso à plantação da cana-de-açúcar pelas nações européias e suas classes 

dominantes, porém acarretou uma problemática nova nesse território: a de exploração da força 

                                                 
8
 O mercantilista se constituiu no conjunto de teorias e de métodos de intervenção econômica que se 

desenvolveram na Europa moderna desde a metade do século XV e que proclamava a estreita 

solidariedade entre poder monárquico e prosperidade nacional. A política mercantilista pressupunha 

naturalmente um progresso do sentimento nacionalista e um reforço do Estado. O mercantilismo pode 

ser entendido como a política econômica implantada pelos estados absolutistas, num processo de 

afirmação de suas identidades e comumente da própria nacionalidade de cada país, fazendo parte da 

história dos Estados em processo de emancipação econômica se configurando numa etapa das 

economias nacionais na época do capitalismo comercial. (DEYON apud MORAES, 2000) 
9
 O vencimento dessa forma inicial de comércio estabelecido com os indígenas na Colônia desde o 

“descobrimento” em 1500 ocorrerá em função da ameaça de invasão cada vez maior do Brasil colônia 

por outras nações européias a partir de 1530, pois Portugal não havia concretamente ocupado o imenso 

território do Brasil. Assim torna-se substancial para a Coroa portuguesa a permanência do domínio na 

Colônia uma vez que representava uma fonte para obtenção de riquezas revertida a Portugal e esse 

domínio só se preservaria por meio da ocupação territorial.  
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de trabalho questão fundamental para a valorização mercantil desses territórios.  

 A exploração colonial a partir do modo de produção-apropriação embasado no 

trabalho livre para Maestri (2005) colocava-se como empecilho a verdadeira expropriação 

significativa do sobretrabalho humano, pois a fartura de terras e os instrumentos de trabalho 

simplórios davam espaço para que o camponês livre e sua família obtivessem por meio de seu 

trabalho, formas de produção baseados na subsistência. Sobre a questão Gennari (2008) 

coloca que a rentabilidade das plantações de cana-de-açúcar dependia da área ocupada, ou 

seja, de imensas propriedades e de uma volumosa força de trabalho, por isso a utilização da 

mão-de-obra livre não traria lucros extraordinários para os colonizadores: 

 

O camponês vindo do outro lado do oceano para um país onde a abundância 

de terras incultas e sem dono acabaria se instalando num lugar qualquer, se 

tornaria um produtor independente, dedicado a garantir o próprio sustento 

não o enriquecimento dos senhores dos dois lados do oceano. Ainda que se 

dispusesse a trabalhar para eles em troca de um salário, a escassez de braços 

elevaria o ordenado a um patamar tão alto que os lucros obtidos com o 

açúcar não seriam compensatórios. Resumindo, um trabalhador agrícola que 

pudesse ser obrigado a ficar na terra e a desempenhar suas funções nas 

condições impostas pelo dono da plantação só poderia ser escravo. 

(GENNARI , 2008 p.14 e 15) 
 

 

 Dessa forma no cenário em que a fartura de terras impedia a coerção econômica do 

produtor direto, abre-se espaço para a exploração do trabalho por meio da coerção física 

através da escravidão. Entre 1530 a 1888 a velha formação social brasileira foi permeada pelo 

modo de produção escravista colonial, sustentada na exploração da força de trabalho 

escravizado a princípio dos indígenas e posteriormente africana e afro-descendente. Essa 

emergência da plantação escravista mercantil da cana-de-açúcar propiciará a apoderação 

latifundiária das terras da colônia brasileira por meio da lei portuguesa das sesmarias, que 

doava sem qualquer ônus, aos apadrinhados da administração colonial, os sesmeiros, imensas 

propriedades de terra (MAESTRI, 2005). 

 Segundo Sousa (1996) existiam vários condicionantes que motivaram a substituição da 

força de trabalho escrava indígena pela do africano. Em primeiro lugar os jesuítas que tinham 

chegado com os colonizadores portugueses com o objetivo de “evangelizar” o povo 

“selvagem” se opunham e questionavam o trabalho obrigatório dos indígenas. Existia também 

a necessidade de uma regularidade no fornecimento de mão- de- obra nas plantações de cana e 

nos engenhos para a produção de açúcar. Assim os colonizadores portugueses que já tinham 

iniciado pioneiramente a formação de feitorias e explorado a costa africana, começaram o 
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tráfico negreiro através do oceano Atlântico. Posteriormente foram imitados pelos holandeses 

e ingleses. 

  Para Schwarcz (1996) o fator que vai desvendar a introdução da força de trabalho do 

escravo africano é sobretudo o comércio, bem como a dificuldade de se evitar as fugas entre 

os indígenas, que conheciam mais do que ninguém o território que os colonizadores 

ocuparam. Sobre o tema Putoni (1998) coloca que havia realmente muitos inconvenientes em 

escravizar os indígenas, uma vez que os nativos brasileiros estavam inseridos nas estratégias 

definidas pela Coroa para ocupação e conservação do território e refletiam na legislação e nas 

práticas coloniais. Os indígenas, para além da sua utilidade como força de trabalho, 

apresentava-se para os colonizadores como aquela base mínima de população importante para 

manutenção do domínio colonial, diante das tentativas de conquista ou invasão de outras 

nações européias, ou até da resistência de grupos nativos hostis aos colonizadores. Segundo 

Prado Júnior (apud PUNTONI, 1998 p.26) os colonizadores aproveitavam-se do indígena 

“não apenas para obtenção dele, pelo tráfico mercantil, de produtos nativos, ou simplesmente 

como aliado, mas sim como elemento participante da colonização”.Assim era substancial 

atrair essas populações indígenas para  compor o suporte mínimo de população e defesa. 

  A substituição da mão-de-obra indígena pela força de trabalho do escravo africano vai 

ocorrer por várias razões de acordo com Pinsk (2004) a pouca densidade populacional do 

indígena brasileiro; o fato das tribos se tornarem mais arredias em função da percepção da 

intenção dos colonizadores em escravizá-las; a mortandade dos indígenas devido à intensa 

exploração da sua força de trabalho; e a proteção da Igreja por meio das missões jesuítas. 

Entretanto para esse autor não podemos deixar de analisar um aspecto fundamental que diz 

respeito ao interesse de Portugal no comércio dos negros e dos traficantes de escravos. Assim, 

o apresamento do nativo brasileiro se configurava num negócio interno da colônia e 

possibilitava a sonegação de impostos á Coroa, enquanto o comércio ultramarino trazia 

magníficos dividendos tanto para o governo, quanto para os traficantes. A Coroa portuguesa e 

a Igreja na figura dos jesuítas apoiavam indiretamente os traficantes e legitimavam a 

escravidão do negro por meio de ideologias justificadoras, estabelecendo limitações à 

escravidão indígena em nome de “Deus”.  

 Embora fosse mais lucrativo para Coroa portuguesa a escravidão do africano do que a 

indígena e apesar da proibição do trabalho compulsório dos nativos em 1570 segundo Puntoni 

(1998) a Coroa portuguesa decidiu por lei garantir a liberdade do indígena, e a conseqüente 

substituição desta pela mão-de-obra do africano, principalmente entre 1580 a 1620. Mais a 

escravidão do nativo brasileiro manteve-se por muito tempo em regiões marginais á área de 
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concentração da produção da cana-de-açúcar por várias razões como destaca Puntoni (1998):  

 

A escravização freqüente de indígenas manteve-se, por séculos, nas áreas 

marginais á região produtora de açúcar, como as províncias do Sul ou do 

Norte amazônico, não desaparecendo mesmo naquelas áreas centrais: 

sempre que as necessidades de mão-de-obra não podiam ser cobertas pela 

oferta africana, seja por motivos locais ou em razão das guerras dos 

Seiscentos, os lavradores e senhores de engenho não hesitavam em se 

utilizar dos indígenas. A sua maneira, os aldeamentos e reduções, 

controladas e promovidas pelos religiosos das diversas ordens, sejam 

católicos, ou mesmo protestantes, como no caso de domínio holandês, não 

deixavam dúvidas de certo modo coagir os indígenas ao trabalho, seja na 

própria missão, seja em serviços para os colonos, aos quais eram “alugados”, 

ou “assalariados” nos termos da época. (PUNTONI, 1998 p.24 e 25)  

 

 A própria lei portuguesa que proibia a escravidão indígena dava brecha para que a 

mesma ocorresse como destaca Puntoni (1998): 

 

Aparente paradoxo, todavia, a mesma lei esclarecia os casos em que seria 

lícito se “fazer cativos os ditos gentios”: os tomados em “guerra justa”, isto 

é, autorizados pelo rei ou pelo governador do Brasil, e no caso dos indígenas 

que praticassem antropofagia, como o caso dos “Aymures”. (PUNTONI , 

1998 p.24) 

 

 

1.2.2. A acumulação primitiva do capital no Brasil colônia: o sistema escravista. 

 

 Como colocado anteriormente à economia colonial brasileira estava organizada em 

imensas propriedades sustentada pelo trabalho escravo do africano destinado ao cultivo de 

determinados produtos agrícolas valorizados no mercado europeu. No período entre a segunda 

metade do século XVI e meados do século XIX, estima-se que foram trazidos para o Brasil 

em torno de 3,6 milhões de africanos das mais diversas etnias. O tráfico de negros só cessou 

em 1850 por pressões da Inglaterra. Diante dessa imposição intensificou-se o tráfico interno 

de escravos, principalmente entre as províncias nordestinas e as do Sudeste do Brasil, 

enriquecidas pela lavoura cafeeira. Contudo, a escravidão após, a proibição do tráfico 

negreiro, se estenderia por mais quatro décadas, até 1886 quando foi extinta. (SOUSA, 1996).  

 Para Anjos (1999) a exploração dos recursos naturais, principalmente os metais 

preciosos da América, e a mão-de-obra escrava na África estimularam o comércio à longa 

distância e fortaleceu o poder central do Estado, passando a ser o sustentáculo do capitalismo 

comercial e financeiro da Europa e além do continente. O tráfico negreiro da África para 



36 

 

América durante mais de três séculos se constituiu numa das maiores e mais lucrativas 

atividades dos negociantes europeus. Batalhas sangrentas, violências, circunstâncias 

completamente novas de deslocamento e adaptação, mortes e crueldades foram procedimentos 

que contribuíram para multiplicar o imenso negócio que se constituiu o tráfico de escravos, 

tendo efeitos na ampliação da indústria naval, da indústria bélica, das atividades agrícolas, da 

mineração e da atividade financeira, fechando o ciclo da acumulação primitiva do capital. 

 A valorização das terras da América descoberta, de acordo com Munanga (1986) 

demandava a utilização de mão-de-obra barata, então a África, sem defesa devido à 

inferioridade de sua tecnologia e indústria de guerra em relação às européias era vista pelos 

colonizadores como reservatório humano adequado, com o mínimo de gastos, e de riscos. 

Dessa forma, o tráfico moderno dos escravos negros tornou-se uma necessidade econômica 

antes da aparição da máquina, isto é, da Revolução Industrial. Essas novas relações técnicas 

se estenderiam também nas relações sociais no binômio senhor - escravo.   

 O sistema escravista no Brasil vai apresentar singularidades em relação às demais 

colônias da América. A sustentação desse regime escravocrata por mais de trezentos anos no 

território brasileiro e o número de negros capturados na África e trazidos para o Brasil até 

1850, não propriamente quantificado, demonstram como a sociedade escravista conseguiu se 

manter e se reproduzir. Nessa perspectiva a ininterrupção do tráfico de escravos conseguiu se 

estabilizar e conservar-se por três séculos fazendo uso de uma estrutura reguladora que 

substituía os escravos que faleciam ou que não serviam mais por, outro traficados, sem que 

esse procedimento trouxesse prejuízo no custo das mercadorias produzidas. (ANJOS, 1999) 

 De acordo com Ribeiro (1995) os primeiros contingentes de escravos foram trazidos 

para o Brasil nos últimos anos da primeira metade do século XVI, possivelmente em 1538 

Aportaram na costa brasileira uns poucos, entretanto com a expansão da economia açucareira, 

passaram a chegar em imensas quantidades. O apresamento de negros na África e sua 

travessia e venda no Brasil configurou-se, como destacado, no grande negócio dos europeus. 

Enormes capitais foram investidos o que custou posteriormente pelo menos metade do valor 

do açúcar e mais tarde do ouro. Este autor esclarece que com base na legalidade do tráfico de 

escravos: 

(...) os concessionários reais do tráfico negreiro tiveram um dos negócios 

mais sólidos da colônia (...) permitindo-lhes transladar milhões de africanos 

ao Brasil, e deste modo, absorver a maior parcela de rendimento das 

empresas açucareiras, auríferas, de algodão, de tabaco, de cacau e de café, 

que era o custo da mão-de-obra escrava.  Calcula-se em 160 milhões de 

libras-ouro o custo pago pela economia brasileira para aquisição de escravos 

nos trezentos anos de tráfico. (RIBEIRO 1995, p.146)  
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 Foram às regiões geográficas brasileiras de maior interesse econômico europeu que 

absorveram e concentraram o maior fluxo de negros escravizados. Assim os povos removidos 

(Mapa 02, p.36) das regiões caracterizadas por Alta e Baixa Guiné
10

 no século XVI foram 

destinados às regiões açucareiras de Pernambuco e Bahia como também as províncias do 

Maranhão e do Grão-Pará. Já no século XVII o tráfico de escravos teve espaço na “Costa de 

Angola”
11

, os negros dessa região foram enviados para as províncias da Bahia, Pernambuco, 

Alagoas, Rio de Janeiro, São Paulo e regiões do Centro-Sul do Brasil. Foram capturados 

também neste século, negros da região da “Costa da Mina”
12

 para as províncias do Grão-Pará 

e Maranhão e para o atual território do estado do Rio Grande do Norte.  As regiões da Costa 

de Angola e Costa da Mina vão se configurar nos séculos XVII e XVIII substancialmente nas 

mais importantes rotas do tráfico de escravos. O Brasil vai receber nesse período o maior 

número de povos africanos durante toda a vigência do regime escravista. Já no século XIX, o 

atual Moçambique e a Ilha de Madagascar foram focos de captura ainda que este século tenha 

sido permeado pelos vários tratados que objetivará a extinção do tráfico de escravos
13

 (Mapa 

02, p. 39), (ANJOS, 1999). 

  A diversidade de regiões africanas onde os negros eram capturados deu origem a uma 

variedade de etnias e grupos trazidos para o Brasil. Ramos (apud RIBEIRO, 2006) vai apontar 

três grandes grupos. O primeiro proveniente da cultura sudanesa é representado, 

primordialmente pelos grupos Yoruba, chamados de nagô. O segundo grupo era constituído 

pelos Dahomey denominados de gegê. O último grupo era representado pelos Fanti-Ashanti 

conhecidos como minas. Além de inúmeros representantes de grupos menores. Os Dahomey 

foram responsáveis pela introdução de culturas africanas islamizadas, substancialmente os 

Peuhl, os Mandingas e os Haussa, do Norte da Nigéria, identificados na Bahia como negros 

malé e no Rio de Janeiro como negros alufá. Os Fanti-Ashanti era constituído por tribos 

Bantu, do grupo congo-angolês originários do território hoje conhecido por Angola e a 

“Contra Costa” que compreende o atual território de Moçambique.  

 

 

                                                 
10

 Essa região corresponde atualmente à parte dos territórios dos países africanos de Serra Leoa, 

Senegal, Guiné, Guiné-Bissal e Gâmbia. 
11

 Compreendem aos atuais países de Angola, Gabão e Guiné Equatorial. 
12

 Essa região engloba atualmente os países de Gana, Togo, Benin, Nigéria e Camarões. 
13

 Esse último ciclo do tráfico negreiro do século XIX atingirá a região que corresponde atualmente 

aos países de Gana, Togo, Benin, Nigéria, Gabão, Congo, Angola, Moçambique e Madagascar. 
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 MAPA 02: Regiões do continente africano atingidas pelo tráfico de escravos entre os 

séculos XVI e XVI. 

 

Org.: Karoline dos Santos Monteiro 

Fonte: Anjos, 1999 
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 Essa grande variedade de grupos negros trazidos para o Brasil de acordo com Pinsk 

(2004) era decorrente não apenas do processo de captura do negro que variava com o tempo 

como também do interesse que os senhores de escravos tinham em ter como propriedade 

escravos de diversas origens, pois essa diferenciação de hábitos, língua religião impunha 

dificuldades para integração da população escrava e o surgimento de qualquer forma de 

organização liderada por eles. 

 Se os escravos arrancados da África e trazidos para o Brasil se faziam presentes em 

toda estrutura social e econômica eles eram introduzidos de forma diferenciada e sua condição 

embora de cativo poderia ser distinguido  dentro desse sistema. Assim, nas cidades, segundo 

Schwarcz (1996) os escravos denominados urbanos tinham uma jornada de trabalho bastante 

diferenciada da regularmente conhecida jornada de trabalho muito mais extenuante do cativo 

do campo. Na cidade, o escravo em razão da sua necessária autonomia, já que, os senhores 

permitiam que trabalhassem por conta própria com o objetivo da obtenção de lucros 

destinados a eles mesmos, circulavam “livres” pelas ruas em busca de serviço.  Em função da 

sua condição distinta, pois ao contrário dos escravos que trabalhavam nas grandes plantações 

que após o trabalho eram confinados nas senzalas
14

 e vigiados, podiam em casos isolados, 

juntar determinada quantia em dinheiro e comprar a sua carta de alforria. Esta se constituía 

em um documento concedido pelo senhor ao seu cativo no qual se garantia a sua liberdade 

mediante determinado pagamento em dinheiro. Entretanto, a liberdade obtida por meio desse 

atestado poderia ser revertida de acordo com a vontade de seu senhor e o escravo voltava a 

sua antiga condição. 

 Portanto, a escravidão na cidade apresentava uma dinâmica diferente do que no 

campo. As condições de trabalho e as possibilidades dos escravos rurais conseguirem alforria 

eram ínfimas em relação ao cativo urbano. No campo o poder e a autoridade do senhor não 

possuíam limites. Segundo Schwarcz (1996) a jornada de trabalho chegava a 18 horas e o 

descanso era mínimo resumindo-se muitas vezes aos dias santos. Diferente também era a 

condição dos escravos domésticos vivendo ao lado de seus senhores nas casas grandes. Estes 

tratados de forma diversa distanciando-se da situação do escravo do campo.  

                                                 
14

 A senzala era o lugar  onde os negros eram confinados após as longas jornadas de trabalho com o 

objetivo de evitar-se as fugas e para  poder vigiá-los melhor, se constituía basicamente  de uma 

construção pobre e extremamente insalubre em sua maioria feita de taipa e que não possuía divisões 

internas.Todos os escravos de uma mesma propriedade ficavam misturados na senzala independentes 

da origem ou etnia ou de qualquer outro característica que os diferenciasse. 
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No século XVIII com a crise das plantações de cana
15

 nas propriedades nordestinas 

inúmeros escravos foram enviados as prósperas áreas de mineração no atual estado de Minas 

Gerais dando lugar a outra forma de exploração da mão-de-obra cativa. Destarte os escravos 

no Brasil estavam inseridos em uma imensa variedade de situações, mas a sua condição de 

propriedade de outro ser humano não mudava e os castigos e a violência institucionalizada era 

comum a todos os escravos independente da forma como eles estavam inseridos dentro desse 

sistema. 

   Com a entrada ininterrupta e intensa de escravos, o Brasil se converte em um 

território negro e mestiço, onde o trabalho passa a ser encarado como sinônimo de escravidão. 

Retirado de sua terra, apartado de seus laços de relação familiar, ignorante da língua e das 

tradições culturais, o negro recém-chegado se transformava em boçal
16

 Apreendido como uma 

propriedade, uma peça ou coisa, o escravo perdia sua origem e sua personalidade para 

transformar-se num indivíduo sem corpo, ancestrais, nomes ou pertences. Os escravos 

poderiam ser crioulos, nascidos na África com o domínio da língua portuguesa, ladinos, 

nascidos no Brasil ou boçais nascidos na África sem o domínio da língua. Como propriedade 

pessoal, o cativo poderia ser alugado, leiloado, penhorado, hipotecado, assim como os demais  

bens do proprietário. Nos inventário segundo Schwarcz (1996) eram apresentados sem 

diferenciação ao lado de animais. Porém mesmo com a precariedade de sua condição, lutaram 

e resistiram não só pela sua liberdade e sobrevivência como também, como destaca essa 

autora reinventaram sua própria existência. 

 Já para Gorender (1978) a característica primordial que se sobressai no ser escravo 

reside na sua condição de propriedade de outro ser humano. O cativo instrumento vivo como 

qualquer trabalhador se configura numa “propriedade viva”. O conceito de propriedade se 

baseia na sujeição a alguém fora dela, ou seja, o escravo está sujeito ao senhor do qual 

pertence. Ser propriedade apresenta-se como atributo primário do ser escravo, deste atributo 

primário ocorrerão duas características derivadas, a da perpetuidade e da hereditariedade. 

Assim, a condição de escravo vai se prolongar por toda a sua existência e sua situação social 

                                                 
15

 A crise na produção açucareira do século XVIII no Brasil foi provocada  pela concorrência com o 

açúcar produzido nas  ilhas de Curaçao  nas Antilhas( América Central) pelos holandeses.A Holanda 

tinha apreendido as técnicas de produção do açúcar durante os 25 anos de invasão da região Nordeste 

além de possuir uma grande frota naval e uma enorme  experiência  na distribuição do açúcar pela 

Europa. Em pouco tempo o açúcar antilhano ocupou o mercado internacional e venceu a concorrência 

com o açúcar produzido no Brasil. (PUNTONI, 1998) 
16

 Na época o termo boçal expressava “aquele que não conhece a língua” e era o termo antônimo de 

ladino, que se referia aos escravos já ambientados ou nascidos no Brasil. (SCHWARCZ, 1996) 
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será passada para os seus descendentes diretos. Quanto mais marcante o modo de produção 

mercantil, de sua economia, que ocorreu substancialmente nas colônias do continente 

americano, mais acentuada e extremada será a coisificação do escravo. Davis (apud 

GORENDER, 1978) coloca que: 

 

Em geral, tem sido dito que o escravo possui três características definidoras: 

sua pessoa é propriedade de outro homem, sua vontade está sujeita à 

autoridade do seu dono e seu trabalho ou serviços são obtidos através da 

coerção. (p.61) 

 

 

 O negro escravizado como afirma Oliveira (1990) se constituía em renda capitalizada, 

seu preço nada mais era do que o lucro que se objetivava retirar dele. Desse modo na 

economia colonial, sob o jugo da circulação, o próprio escravo era a mercadoria. Assim o 

comércio de cativos possibilitava a obtenção de lucros antes que se produzisse a mercadoria. 

Martins (1979) coloca que: 

 

A escravidão colonial definia-se, portanto, como uma modalidade de 

exploração da força de trabalho baseada direta e previamente na sujeição do 

trabalho, através do trabalhador ao capital (...) Desse modo, o regime 

escravista apóia-se na transferência compulsória de trabalho excedente, sob 

a forma de capital comercial, do processo de produção para o processo de 

circulação, instituindo a sujeição da produção ao comércio. Entretanto, como 

o lucro do fazendeiro é regulado pelo lucro médio, o seu cativo não 

apresenta uma forma pré-capitalista de renda – trata-se efetivamente de 

renda capitalizada, de forma capitalista de renda, renda que se reveste da 

forma de lucro. (p. 15). 
 

                                                                                       

  Para manter uma estrutura social em que a escravidão estava presente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

nos mais diversos setores da sociedade e da economia como assinalado anteriormente, a 

violência institucionalizada era parte constitutiva desse tipo de organização que tinha como 

pressuposto a propriedade de um ser humano por outro. Desse modo a escravidão só poderia 

existir por meio da disseminação do medo e do exemplo e principalmente por meio da 

aplicação do castigo dos mais rotineiros aos mais especializados, uma vez que o cativo não 

era considerado um ser humano, mas uma coisa, um bem, um objeto, um animal 

(SCHWARCZ, 1996). Nos dizeres de Gorender (1978):  

 

O primeiro ato humano do escravo é o crime, desde o atentado contra o seu 

senhor à fuga do cativeiro. Em contrapartida ao reconhecer a 

responsabilidade penal dos escravos, a sociedade os reconhecia como 

homens: além de incluí-los no direito das coisas, submetia-os á legislação 
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penal. Essa espécie de reconhecimento tinha, está claro alto preço, os 

escravos sempre sofreram as penas mais pesadas e infamantes. (p.65) 

 

 

 Laet (apud GORENDER, 1978) aponta à máxima dos portugueses: “Quem quiser 

tirar proveito dos seus negros, há de mantê-lo, fazê-lo trabalhar bem e surrá-lo melhor: sem 

isso não se consegue serviço ou vantagem alguma”. (p.70) 

 A manutenção do sistema escravista também passava pela questão do controle que 

estava presente em todas as atividades da fazenda escravista. Os negros eram submetidos a 

uma rígida fiscalização e o trabalho extremamente regulado. Controle e vigilância eram 

necessidades substanciais e primárias da fazenda escravista e influenciavam desde as técnicas 

de cultura até a forma de organização da fazenda. A manutenção da ordem escravista oscilava 

nas propriedades entre a força e o paternalismo. Além da violência exercida diretamente 

contra os cativos, os senhores também contava com o aparelho repressor do Estado para o 

controle e manutenção do sistema (SILVA; REIS, 2005). 

 De acordo com esses mesmos autores outro mecanismo de controle e manutenção da 

força de trabalho compulsória dentro da organização escravista foi à criação de uma margem 

de economia própria para o escravo dentro do próprio sistema, a chamada “brecha 

camponesa” que. Esta consistia na concessão de um pedaço de terra para o escravo e a folga 

semanal para ele poder cultivá-la, assim o cativo garantia para o seu senhor uma maior oferta 

de alimentos para sustentar a grande quantidade de escravos presentes na maioria das grandes 

fazendas e, ao mesmo tempo, o senhor possibilitava uma “válvula de escape” para os escravos 

se conformarem com a sua condição de cativo. A religião também era um outro mecanismo de 

controle utilizado pelo sistema escravista. Na obra Memória sobre a fundação de uma fazenda 

na Província do Rio de Janeiro escrita em 1847 pelo barão Pati de Alferes destaca a religião 

como uma forma de manutenção da estrutura escravocrata: 

 

 (...) o escravo deve ter domingo e dia santo (...) ouvir missa se houver na 

fazenda, saber doutrina cristã, confessar-se anualmente: é isto um freio que 

os sujeita muito principalmente se o confessor sabe cumprir o seu dever, e os 

exorta para terem moralidade, bons costumes, e obediência cega a seus 

senhores, e a quem os governa. (SILVA; REIS,  2005) 

 

 

 Ainda segundo Silva e Reis (apud CAMPO, 2005) o controle não era exercido só por 

meio da violência, mas também pela ideologia: 

 

(...) permitir e mesmo promover divertimento entre os escravos (...) quem se 
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diverte não conspira (...) promover por todos os meios o desenvolvimento das 

idéias religiosas (...) permitir que os escravos tenham roças e se liguem ao 

solo pelo amor da propriedade; o escravo que possui nem foge, nem faz 

desordem. (p.29) 

 
 

1.2.3. A superação do sistema escravista e a resistência do negro cativo.  

 
 

 A condição de cativo e os castigos ensejaram diversas formas de resistência durante o 

período de duração da escravidão no Brasil. De acordo com Reis e Gomes (1996) onde houve 

escravidão houve resistência, e de vários tipos, mesmo sob ameaça do castigo. Para Gennari 

(2008) os negros arrancados da África e escravizados no Brasil introduzidos nos mais 

diversos setores da sociedade e da economia, principalmente nas grandes plantações se 

depararam com outros negros de diversas etnias, línguas, tradições e costumes o que a 

princípio dificultou uma reposta coletiva ao regime escravista. Mas apesar dessa condição a 

longa lista de insurreições, fugas, assassinatos de feitores e outras formas de resistência 

mostram o caráter não conformista da condição do ser escravo. Foram nas mais diversas 

formas de rejeições e resistência que os negros deram origem a revoltas seguidas de fugas das 

quais via de regra se formaram os quilombos. Sobre a tipologia da resistência Reis e Silva 

(2005) apontam várias maneiras, desde as formas explícitas de recusa física a escravidão 

como fugas, quilombos e/ou revoltas, passando pela chamada resistência do dia-dia como 

roubos, assassinatos, sarcasmos, sabotagens, suicídios e/ou abortos até formas menos 

perceptíveis, porém profundos e de ampla resistência sociocultural. Sobre esta última forma 

de resistência Sousa (1996) coloca que os cativos não lutavam contra a sua condição de 

escravo apenas quando se insurgiam individual ou coletivamente, sua luta também perpassava 

por uma afirmação de sua autonomia cultural. O samba, a capoeira e o candomblé, símbolos 

étnicos originalmente negros são manifestações frutos de uma longa luta dos escravos por 

autonomia e reconhecimento cultural durante o período de duração do regime escravista no 

Brasil. Sousa (1996) destaca que: 

 

Os africanos no Brasil, apesar de sua dramática situação de desterrados e 

escravizados, não ficaram passivos diante de sua nova condição. Ao 

contrário, por meio de sua produção cultural, souberam conquistar espaços 

de atuação, no interior de um processo dinâmico de reinvenção de sua 

identidade étnica em solo brasileiro (SOUSA, 1996 p.34) 

 

 Ainda segundo Reis e Silva (2005) a forma básica de resistência no regime escravista 

foram às fugas. Os quilombos, por sua vez pressupunham fugas tanto individuais quanto 
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coletivas. Funari (1996) coloca que os quilombos se tornaram comuns na existência colonial 

de todo continente americano onde o escravismo existiu, sendo o mais concreto meio de se 

opor à escravidão, um desafio direto ao sistema patrimonial e autocrático
17

. Para Gennari 

(2008) o significado e formação dos quilombos ficam expressos como:  

 

A palavra africana quilombo é a incorporação à língua portuguesa de um 

termo africano que significa esconderijo. No Brasil se torna sinônimo de 

núcleo de escravos fugidos que procuram abrigo em locais de difícil acesso 

para neles construírem padrões africanos de organização social. Em geral, 

essa forma de enfrentar a ordem escravista acaba predominando nas regiões 

rurais. É aí que, ao lado de grandes concentrações de cativos nas senzalas, 

nos deparamos com um rigor desenfreado na aplicação dos castigos, 

condições de trabalho desumano, uma maior possibilidade de encontrar 

facilmente esconderijos naturais e de dar vida tanto a uma economia de 

subsistência quanto a ações que visam à defesa e a ampliação do próprio 

quilombo em povoados chamados mocambos. (p.32 e33) 

 

  

  A escravidão no Brasil engendrou de acordo com Costa (1996), uma formação social 

articulada internamente e desenvolvida no cenário do mercantilismo e atrelada à economia 

mundial. A abolição dessa formação social só aconteceu no decorrer de um longo caminho. A 

partir do século XIX foram instituídas diversas leis que visavam manter o caráter gradual do 

processo de abolição uma vez que, a intenção dos legisladores não era a extinção da 

escravidão e sim afrouxar um pouco um sistema que vinha se tornando cada vez mais 

insustentável, porém mantendo o seu caráter escravocrata. A criação dessas leis visavam 

proteger os interesses econômicos dos grandes proprietários de terra que utilizavam a mão-de-

obra escrava e, ao mesmo tempo, dar uma resposta ao movimento abolicionista que atingia os 

mais diversos setores da sociedade e que vinha pressionando o governo no sentido de por um 

fim a escravidão, como também prevenir para que outras medidas a serem introduzidas no 

campo legal não tornassem inviável o sistema escravista. 

  Em 4 de setembro de 1850 de acordo com Gennari (2008) em função de pressões da 

Inglaterra que já havia iniciado a primeira revolução industrial na Europa na segunda metade 

do século XVIII e necessitava cada vez mais de mercados consumidores para os seus produtos 

o que não seria possível em países onde houvesse populações escravas, é estabelecida a Lei 

Eusébio de Queirós. Esta lei proibia legalmente o tráfico negreiro no Brasil. Antes de 1850 o 

                                                 
17

 O termo autocrático vem da palavra  autocracia que significa  o governo de uma monarquia  com 

poderes ilimitados e absolutos. 
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Brasil já tinha firmado outros acordos
18

 com a Inglaterra com o objetivo de extinguir o tráfico 

de escravos, entretanto o governo não cumpriu nenhum desses acordos anteriores a Lei 

Eusébio de Queirós. As principais leis que foram instituídas para afrouxar o regime escravista, 

porém garantindo a permanecia deste e o direito de propriedade dos escravos aos seus 

senhores foram a Lei do Ventre Livre
19

 promulgada em 1871 e do Sexagenário ou Saraiva – 

Cotegipe em 1885.  

 Passados trezentos de escravidão no Brasil é instituída finalmente a Lei nº. 3.353 de 13 

de maio de 1888 conhecida como Lei Áurea que tinha apenas dois artigos. O primeiro artigo 

declarava extinta a escravidão e o segundo artigo revogava todas as disposições em contrário. 

A partir dessa lei o Brasil se torna o último país do mundo a abolir a escravidão. Gennari 

(2008) vai apontar dentre os diversos fatores que extinguiram a força de trabalho compulsória 

cinco aspectos fundamentais que foram responsáveis pelo fim do regime escravista no Brasil: 

 

1. Nos interesses econômicos das principais potências capitalistas da época  

com ênfase para Inglaterra; 

2. Nas novas possibilidades de investimento, perante as quais as quantias 

empatadas na compra e manutenção dos escravos começa a ganhar as cores 

do desperdício; 

3. Na política migratória dos países europeus interessados em se livrar dos 

grandes excedentes de desempregados, cujo descontentamento eleva as 

tensões sociais; 

4. Na campanha abolicionista que passa a contar com o apoio de setores da 

elite, da intelectualidade, das classes médias, dos trabalhadores estrangeiros 

e de parte das forças antes destinadas à repressão das rebeliões escravas; 

5. No vertiginoso aumento das fugas dos escravos que dão o tiro de 

misericórdia no combalido sistema escravista.(p.116) 

 
 

 Segundo esse mesmo autor setores da sociedade e intelectuais a partir do século XIX 

começaram a questionar os gastos necessários para sustentar o sistema escravista, passaram a 

ponderar que a utilização de uma mão- de- obra livre e assalariada custaria menos e poderia 

auferir mais lucros econômicos. Os proprietários das grandes plantações não teriam o 

inconveniente das fugas e das mortes dos escravos que de uma hora para outra poderiam 

                                                 
18

 Em 1810 a Inglaterra pressiona o governo português que, promete extinguir o tráfico de negros. Em 

1827 novamente a Inglaterra exige que o Brasil deixe de comprar escravos no prazo de três anos, para 

cumprir essa exigência em 1831 é publicado no Brasil uma lei proibindo a entrada de escravos, porém 

na prática, os negros continuaram entrando no Brasil. Em 1845 a Inglaterra declara guerra ao tráfico, 

dando à sua marinha o direito de perseguir, prender e até mesmo bombardear os navios que 

transportasse escravos. Essa guerra ao tráfico foi institucionalizada pela Lei Bill Aberdeen, criada pelo 

ministro inglês George Aberdeen. (MORAES, 1998) 
19

 São considerados livres a partir dessa lei os escravos acima de 60 anos de idade, porém os 

sexagenários são obrigados a prestarem serviços gratuitos aos seus senhores por mais três anos a título 

de indenização. (GENNARI, 2008) 
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trazer um prejuízo a empresa escravista, além de não ter a preocupação com a alimentação, 

vestimentas e gastos com a vigilância da escravaria. Nos dizeres de Couty (apud 

GORENDER, 2008) é preciso “mais feitores para vigiar 300 escravos de uma fazenda de café 

do que contramestres para tomar conta de 1,2 mil operários livres” (p.169). 

 Assim quando se tratava da força de trabalho assalariada, o custo da vigilância é, no 

mínimo, reduzido para um quarto do total das despesas destinadas a fazer os escravos 

trabalharem. Esses julgamentos somados ao acréscimo das oportunidades de investimentos 

ocasionados pelo crescimento da economia brasileira apontaram para mais um fator que 

transformou o escravismo num sistema cada vez mais insustentável. Na segunda metade do 

século XIX a crescente presença de bancos, companhias de seguro, estradas de ferro, fábricas 

de tecidos ao lado das oportunidades de ganhos atraentes oferecidas pelos títulos da dívida 

pública trazem para o cenário da economia brasileira formas de investimento mais seguros e 

rentáveis para o capital antes imobilizado na compra de cativos (GENNARI, 2008) 

 O terceiro fator apontado por Gennari (2008) que contribuiu para o colapso do sistema 

escravista estava posto no cenário da segunda metade do século XIX quando milhões de 

camponeses europeus foram estimulados pelos seus governos a deixarem seus países que 

estavam vivenciando conflitos sociais provocados pela crise econômica que atingiu o 

continente europeu. Grandes contingentes populacionais foram estimulados a saírem das suas 

nações de origem através de políticas governamentais com a promessa da conquista de 

riquezas e terras em países americanos como o Brasil, Estados Unidos e Argentina. A política 

de imigração desses governos tinha o objetivo de se “livrar” do grande número de 

desempregados e camponeses pobres que estavam provocando tensões sociais e descontrole 

da população. 

  No Brasil as pressões dos setores sociais contrários à escravidão somados aos 

acontecimentos internacionais levaram as classes dominantes a reconhecer a escravidão como 

um regime transitório. Diante do fim premente desse sistema foi necessário preparar a 

substituição de um trabalho forçado por outro que continuasse dando lucros. A força de 

trabalho que substituiu a mão-de-obra escrava substancialmente nas grandes plantações foi 

justamente essa leva da população pobre européia estimulada a imigrar para países do 

continente americano (GENNARI, 2008). 

  Segundo Freitas (1982) proibido o tráfico interprovincial de escravos em 1880 os 

proprietários das grandes plantações de café sentiam que a abolição era apenas uma questão 

de tempo e começaram a perceber que não seria mais lucrativo investir em mão-de-obra 

escrava. Tratava-se de intensificar a imigração de trabalhadores europeus principalmente 
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italianos. Gennari (2008) coloca que a imigração européia iniciada em 1847 ganha 

consistência em 1887 quando o impacto da ação do movimento abolicionista ganha 

proporções irreversíveis e o Estado é forçado a assumir as despesas da viagem dos imigrantes 

intensificando a vinda dessa força trabalho para Brasil com o objetivo de suprir a escassez da 

força de trabalho escrava e substituí-la posteriormente. Como esse mesmo autor no Brasil 

esses imigrantes fizeram oposição à escravidão e se aliaram ao movimento abolicionista 

“além de fortalecer a presença das formas de trabalho assalariado no interior da sociedade, os 

imigrantes ajudaram a disseminar idéias contrárias à escravidão” (p.126). Além de reduzirem 

a porcentagem de escravos inseridos na população urbana e rural, contribuíram para acelerar a 

desagregação da ordem escravista. Esse mesmo autor destaca que:  

 

O fluxo ininterrupto de imigrantes assim criado garante, aos empresários da 

indústria e cafeicultores, tanto a força de trabalho necessária a seus 

empreendimentos quanto a formação de um exército de reserva de 

desempregados que fixa os salários  nos baixos patamares por eles 

almejados.( GENNARI,  2008 p.125) 

 

 Ainda de acordo com Gennari (2008) em toda história da escravidão no Brasil os 

escravos viabilizaram diversas formas de lutas e resistência e quando o sistema escravista 

passou a desapertar as formas de repressão à escravidão com medidas que visavam à 

manutenção de uma força de trabalho que estava em decadência os cativos começaram as 

fugir em grande número desintegrando o já combalido sistema escravista.  Em 16 de outubro 

de 1886 as pressões do movimento abolicionistas levaram a Câmara dos deputados a aprovar 

a lei que proibia o uso do açoite e da tortura para punir os escravos. Após a promulgação 

dessa legislação, que torna inconstitucional e ilegal os mais temidos instrumentos de tortura 

que antes eram institucionalizados pelo Estado, os cativos começaram a fugir em massa das 

fazendas. As ações de resistência dos negros a escravidão passam a contar agora com o apoio 

de grupos crescentes dos mais variados setores da sociedade. As transformações pela qual a 

sociedade brasileira vinha passando possibilitaram o crescimento das facções radicais do 

abolicionismo, cujas organizações secretas se articularam para estimular as fugas e dar abrigo 

aos escravos que abandonavam as fazendas. 

  Para Freitas (1982) o movimento abolicionista pode ser definido “como a expressão 

política e a vanguarda militante das forças sociais interessadas na supressão da escravatura” 

(p.124). Segundo ele os abolicionistas desencadearam um movimento de ação concreta e 

direta, incentivando os escravos a fugirem das propriedades. Nas províncias de grande 

produção de café, criou-se uma situação pré-insurrecional. O colapso do Estado escravista 
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estava posto para a sociedade quando as polícias e o exército se recusaram a reprimir as fugas. 

  Gennari (2008) coloca que o movimento abolicionista que começou a atuar de forma 

mais evidente por volta de 1860 passou por duas fases bem distintas. A primeira vai perdurar 

até 1885 quando o movimento deu ênfase à atuação parlamentar. E o segundo momento a 

partir de 1885 foi permeado por ações mais diretas como o incentivo as fugas em massa dos 

escravos, proteção e abrigo aos cativos fugidos como também a formação de organizações 

secretas para dirigir melhor essa nova fase do movimento que deram lugar a articulação de 

uma rede de contato e informações com núcleos abolicionistas de diversos lugares.  

 Para este autor todos esses fatores contribuíram para extinção da escravidão no Brasil, 

entretanto, considerados libertos legalmente pela sociedade e pelo sistema jurídico os ex-

escravos são abandonados à própria sorte, e passaram a viver em condições extremamente 

difíceis cabendo a eles transformar a emancipação legal em emancipação concreta. A lei que 

lhes deu o status jurídico de homens e mulheres livres não lhes forneceu meio algum de tornar 

concreta essa liberdade. A igualdade jurídica isolada não melhorou as suas condições de vida 

e nem extinguiram os preconceitos alimentados durante mais de três séculos. Da mesma 

forma a “libertação” dos escravos também não garantiu a estes o acesso a terra. 

  Prevendo a ruína do sistema escravista e temendo que os escravos libertos pudessem 

ter acesso a terra é criada em 1850, no mesmo ano da Lei Eusébio de Queirós, a Lei de Terras. 

Como foi apontado anteriormente essa legislação, de acordo com Oliveira (1995), garantiu o 

acesso a terra apenas por meio da compra, com pagamento em dinheiro. Desse modo tanto 

legitimou a propriedade privada da terra como, praticamente, impediu o acesso a terra para os 

escravos que conquistassem a “liberdade”.  

 No próximo capitulo faremos uma discussão a respeito da resistência dos escravos nas 

sociedades quilombolas, a sua origem e o seu conceito histórico/clássico para entendermos 

como muitas dessas comunidades resistem até hoje, inclusive a comunidade quilombola de 

Gurugi. A discussão que faremos no Capitulo 02 tem como objetivo também, explicar a 

existência de inúmeras dessas comunidades em todas as regiões do Brasil atualmente, que  

reivindicam a delimitação e titulação de seus antigos territórios. 
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CAPÍTULO II:  
 
Origens da resistência quilombola no Brasil e sua 
conceituação. 
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  O quilombo é segundo Munanga (1995) um termo originário dos povos africanos de 

línguas bantu
20

. No Brasil, esse termo foi adaptado para a língua portuguesa. Assim, do bantu 

kilombo passou-se a escrever quilombo, em português.  

 Por isso, podemos afirmar que o seu significado no Brasil esteve intrinsecamente 

ligado à presença dos povos bantus que compreendiam diversos grupos
21

 cujos membros 

foram capturados e trazidos para serem escravizados na Colônia portuguesa. O território dos 

povos bantus estava localizado entre os atuais países de Angola e Zaire. De acordo com Miller 

(apud MUNANGA, 1995) o termo quilombo (kilombo) especificamente é uma palavra 

originária da língua da etnia dos povos bantus mbundu, porém a instituição pertenceu ao 

grupo também bantu imbangala.  Contudo, ainda segundo Munanga (1995), o termo 

quilombo no seu conteúdo enquanto instituição sócio-política e militar é resultante de uma 

longa história envolvendo diversas regiões e os diversos grupos bantus. Constitui-se, 

resumidamente em uma história de conflitos pelo poder, de divisão de grupos, de migrações a 

procura de novos territórios, como também de alianças políticas entre grupos estranhos.  

 Para Munanga (1995) o quilombo na África surgiu entre os séculos XVI e XVII como 

uma:  

 (...) associação de homens, aberta a todos os públicos sem distinção de 

filiação a qualquer linhagem, na qual os membros eram submetidos a 

dramáticos rituais de iniciação que os retiravam do âmbito protetor de suas 

linhagens e os integravam como co-guerreiros num regimento de super-

homens invulneráveis às armas dos inimigos. O quilombo amadureceu é 

uma instituição transcultural que recebeu contribuições de diversas culturas: 

lunda, imbangala, mbundu, kongo, wovimbundu, etc. (p. 60) 

 

 

 Ainda, segundo o mesmo autor, o quilombo no seu processo de amadurecimento na 

África se transformou numa instituição política militar “transétnica”. Era centralizada, 

constituída de homens submetidos a um ritual de iniciação que, tinha como objetivo conferir-

lhes forças específicas e habilidades de grandes guerreiros. A função do território quilombo 

                                                 
20

 Bantu designa atualmente uma área geográfica contígua e um complexo cultural específico dentro 

da África negra. È uma palavra herdada dos estudiosos lingüísticos ocidentais. Assim os estudiosos 

das línguas faladas no continente africano passaram a designar de bantu um grupo de povos que 

falavam línguas com a mesma raiz que, habitavam territórios entre os atuais países de Angola e Zaire. 

Nesse sentido os povos bantus passaram a ser identificados enquanto um complexo cultural ou 

civilizatório, devido à contigüidade territorial e aos múltiplos contatos como de mestiçagens e 

empréstimos facilitados pela proximidade geográfica entre eles. Os mitos de origem identificam que 

esses povos, hoje com identidades diferentes, formaram no início grupos criados por irmãos. 

(MUNANGA, 1995) 
21

 Os grupos que compreendiam os povos bantus foram: lunda, ovimbundu, mbundu, kongo, 

imbangala. (MUNANGA, 1995) 
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era unificar e integrar esses guerreiros ritualmente, uma vez que o recrutamento era realizado 

em linhagens estrangeiras ao grupo de origem. Como uma instituição centralizada era liderado 

por um guerreiro, um chefe dentro da rigidez da disciplina militar. 

  Na compreensão do referido autor o quilombo no Brasil, constituiu-se numa 

reprodução do quilombo africano reconstruído pelos negros escravizados em oposição ao 

regime escravocrata. O quilombo brasileiro compôs uma outra estrutura política na qual se 

encontravam todos os oprimidos. 

Escravizados e revoltados, os negros cativos, organizavam-se para fugir das senzalas e 

das grandes plantações. Para se refugiarem ocuparam territórios não-povoadas, geralmente de 

difícil acesso. Como uma imitação do modelo de quilombo africano, os escravos no Brasil 

transformaram os territórios onde se refugiavam em uma espécie de campo de iniciação à 

resistência, abertos a todos os oprimidos da sociedade (negros, índios e brancos pobres), 

configurando um modelo de democracia plurirracial. (MUNANGA, 1995) 

 De acordo com Reis (1995) a formação de grupos de escravos fugitivos ocorreu em 

todos os países da América onde a escravidão existiu. No Brasil estes grupos foram chamados 

de quilombos ou mocambos, os quais às vezes conseguiram reunir centenas e até milhares de 

habitantes. Na mesma perspectiva de Munanga (1995), Reis (1995) ressalta que o termo 

quilombo: “(...) derivava de kilombo, uma sociedade iniciática de jovens guerreiros mbundu 

adotada pelos diversos invasores imbangala, estes formados por gente de vários grupos 

étnicos desenraizada de suas comunidades” (p.16) 

 Ainda segundo Reis (1995) a instituição quilombo teria sido reinventada, embora não 

inteiramente reproduzida, pelos palmarinos
22 

para enfrentar perdas de raízes culturais no 

Brasil. Depois do Quilombo dos Palmares
23 

o termo quilombo se consagrou como definição 

de reduto de escravos fugidos, antes desse momento o termo corrente utilizado era 

mocambo
24

.  

 Da mesma forma Schwartz (apud FIABANI, 2005) coloca que o termo quilombo 

passou a designar no Brasil quaisquer comunidades de cativos fugidos. Tanto seu significado 

                                                 
22

 Palmarino era o termo utilizado para designar os habitantes do Quilombo dos Palmares. (FUNARI, 

1996) 
23

 A Federação do Quilombo dos Palmares formado no final do século XVI foi a maior e a mais 

importante sociedade quilombola constituída durante o regime escravocrata no Brasil. (REIS, 1995) 
24

 Mocambo é um sinônimo de quilombo, foi utilizado no começo da escravidão no Brasil para 

designar o agrupamento de negros fugidos que se refugiavam em determinado lugar. Foi também 

utilizado para denominar as diversas comunidades que constituíam o Quilombo dos Palmares, como o 

mocambo do Macaco, mocambo de Osenga dentre outros. (REIS, 1995) 
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usual quanto na sua origem são dados pela língua do grupo banto mbundu que, usavam-o para 

denominar um acampamento de guerra. Para Birmagham (apud LEITE, 2000) o conceito 

quilombo se originou na/da tradição do grupo bantu mbundu, por meio de “organizações 

clânicas”, cujas linhagens chegaram ao Brasil através da colonização portuguesa.   

 Na América, em países onde a escravidão existiu, o fenômeno quilombo recebeu 

diferentes denominações. Assim, segundo Carvalho (apud FIABANI, 2005) as comunidades 

formadas por negros que fugiam do trabalho forçado e resistiam a recaptura receberam 

diversas designações. No Brasil passou ser chamado de quilombo ou mocambo; na Colômbia 

e em Cuba eram conhecidos como pelenques; na Venezuela receberam a denominação de 

cumbes; no Haiti e demais ilhas do Caribe de colonização francesa foram designados de 

marrons; em diversos países de colonização espanhola na América foram chamados de 

cimarrones; na Jamaica, Suriname e Estados Unidos receberam também a denominação de 

marrons. Em geral segundo Reis e Gomes (1996) na América de colonização espanhola foram 

chamados de pelenques e, cumbes, nos países americanos colonizados pela Inglaterra ficaram 

conhecidos como marrons e nos países que foram dominados pela França receberam a 

designação grand marronage. 

 Como destacamos, no Brasil esses grupos foram chamados principalmente de 

quilombos, mocambos e seus membros de quilombolas, calhambolas ou mocambeiros.  

Para Freitas (1982): 

 

Não cabe dúvida de que o quilombo foi criação dos escravos, em resposta às 

condições específicas do sistema escravista brasileiro. São por isso 

parecidos, mas de nenhuma forma  iguais, os quilombos do negros  

brasileiros e os pelenques dos negros antilhanos. (p.45) 

 

 

 Em última instância, a resistência à escravidão como condição de vida está na natureza 

social de todos esses territórios americanos. 

 

 

2.1. As primeiras definições oficiais de quilombo emitidas pelo regime escravista. 

 

 O regime escravista encarava o quilombo como uma contravenção. Uma violação a 

ordem estabelecida. Incomodados e atingidos financeiramente com as freqüentes perdas dos 
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cativos por meio de suas fugas, como também ameaçados pelas ações quilombolas
25

, os 

escravizadores tomaram atitudes repressoras tanto para as fugas quanto para a formação de 

quilombos. Para isso dentre outras ações firmaram critérios que regulavam a atuação dos 

caçadores de escravos fugitivos. Foi nessa conjuntura que foram emitidas as primeiras 

definições oficiais de quilombo, procurando sistematizar um conceito das sociedades 

quilombolas o que para Fiabani (2005) representava um “fenômeno social objetivo”. 

Segundo Lara (1996) as primeiras definições oficiais de quilombo foram emitidas em 

1722 por um regimento de capitães-do-mato
26 

 que determinava que para cada negro fugido 

preso em: quilombos distantes de povoações onde estejam acima de quatro negros, com 

ranchos e pilões, e modo de ali se conservarem (p. 92) seria pago determinada quantia em 

ouro para o seu capturador. Fiabani (2005) destaca nessa primeira definição a essência do 

conceito que radicava no número de fugitivos estabelecidos em determinado lugar com 

condições de fixação e estabilidade do grupo, ou seja, com relações claras de territorialização. 

Pouco mais, tarde em 1733, a Câmara de São Paulo definia quilombo como o 

agrupamento de: mais de quatro escravos vindos em matos para viver neles, fazerem roubos 

e homicídios (LARA, 1996, p. 97). Para Fiabani (2005) esse conceito mantinha a média de 

cativos fugidos (quatro) das definições anteriores, bem como o seu estabelecimento em 

lugares escondidos, porém a esse conceito foram acrescentadas as ações consideradas ilícitas 

dos escravos aquilombados como roubos e homicídios. Surge então a necessidade de tornar o 

conceito mais amplo ao criminalizar à ação quilombola, para que servisse as mais diversas 

situações. 

  Posteriormente, já em 1740 o Conselho Ultramarino definiu quilombo da seguinte 

forma: toda habitação de negros fugidos que passem de cinco em parte despovoada ainda 

que não tenha ranchos levantados nem nela se achem pilões (LARA, 1996 p. 96). Para 

Schmitt; Turatti (2002) essa caracterização do Conselho Ultramarino perpetuou-se como 

definição clássica do conceito de quilombo e influenciou uma geração de estudiosos da 

questão quilombola até meados do século XX. Essa terceira definição para Fiabani (2005) 

                                                 
25

 Muitos quilombolas invadiram fazendas para realizar saques, furtavam mercadorias destinadas a 

abastecer as mesmas, se infiltravam nas senzalas para convencer outros escravos a fugirem, 

seqüestravam escravas para aumentar a população feminina dos quilombos e assassinavam os 

capitães-do-mato. Os quilombos representavam também despesas para o Estado e para os fazendeiros 

com expedições para a sua repressão.  Mantinham também transações comerciais com a sociedade 

escravistas o que impedia a arrecadação de impostos para o Estado. (REIS; GOMES, 1996) 
26

 Os capitães-do-mato eram homens especializados na captura do escravo fugido. Constituía uma 

profissão legitimada e legalizada pelo Estado. (LARA, 1996) 
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levava em consideração que: 

 
(...) o fundamental era a reunião de um número significativo-5-de 

trabalhadores escravizados fugidos em um lugar “despovoado”, sendo a 

existência de ranchos e pilões definidora da estabilidade geográfica e 

produtiva, desnecessária à caracterização da existência do fenômeno. 

(p.269) 

 

 

 Nesta mesma perspectiva Almeida (apud SCHMITT; TURATTI, 2002) enfatiza que o 

conceito de quilombo estabelecido pelo Conselho Ultramarino está caracterizado basicamente 

por cinco elementos: a fuga; uma quantidade mínima de fugitivos; o isolamento geográfico 

em locais de difícil acesso; moradia habitual e/ou estabelecida; e o auto-consumo e 

capacidade de reprodução representado pelo “pilão”.  

 Posteriormente em 1757 num município do atual estado do Rio de Janeiro foi 

entendido como quilombo escravos reunidos que: estivessem arranchados e fortificados com 

ânimo a se defenderem para que não sejam apanhados (p.97), ou seja, que oferecessem 

resistência a sua recaptura e estivessem estabelecidos em lugares equipados para a sua defesa. 

Lara (1996) destaca que esse regimento estabelecia também que os lugares de moradia dos 

escravos aquilombados não era qualquer um, mas aqueles em que, residiam para se proteger 

das adversidades do tempo. Estipulavam também que, sendo encontrado mais de seis escravos 

reunidos seria considerado um quilombo.  

  Essa definição enfatiza o caráter ofensivo estabelecido nessas sociedades para, poder 

se defender da repressão do sistema escravista. Uma característica de muitos quilombos no 

Brasil.  As determinações oficiais quanto ao número de escravos aquilombados objetivavam 

regulamentar as atividades e remuneração dos homens responsáveis pela recaptura dos cativos 

fugitivos, maior número quando se tratava de um quilombo. Era também maior a disposição e 

capacidade de resistência dos escravos reunidos naquela sociedade. (FIABANI, 2005) 

 Segundo Fiabani (2005) em 21 de fevereiro de 1765 o governador de Minas Gerais 

determinava que: para se construir ou se reputarem negros quilombolas seja preciso, não só 

acharem-se em rancho para cima de quatro, mas haver neles pilões e modos que indiquem 

conservarem-se no mesmo rancho (p. 269 ).Essa definição retoma a condição da existência do 

pilão e do rancho para ser considerado um quilombo suprimida pelo conceito do Conselho 

Ultramarino. Assim para esse conceito o reconhecimento do quilombo tinha como 

pressuposto a necessidade de que, houvessem  residências como  indicação da fixação 

geográfica e a presença do pilão elemento que  comprovava a estabilidade do grupo uma vez 

que, esse instrumento transformava produtos agrícolas em alimento. O pilão representava, 
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pois, um símbolo de autoconsumo e da capacidade de reprodução. A transformação de 

produtos agrícolas em alimentos apontava para o surgimento de uma forma de 

“microssociedade” alternativa ao trabalho compulsório inserido no regime escravocrata. 

Demonstrava também grande preocupação da sociedade escravista com a proliferação dos 

quilombos.   

  Já no século XIX Fiabani (2005) vai apontar outras duas definições oficiais 

importantes. Em 1847 uma lei aprovada no estado do Maranhão definia por quilombo: 

escravo aquilombado, logo que esteja no interior dos matos, vizinho ou distante de qualquer 

estabelecimento, em reunião de 2 ou mais com casa ou rancho (p. 272). Nesse conceito 

observa-se uma diminuição significativa em relação ao número escravos fugidos em relação 

às definições anteriores. Essa definição desqualifica a questão da distância e do isolamento 

geográfico podendo o quilombo estar localizado vizinho ou distante de lugares habitados.   

 A segunda definição destacada por Fiabani (2005) foi instituída por uma Lei 

Provincial do ano de 1848 no estado do Rio Grande do Sul que dizia: por quilombo entender-

se-á a reunião no mato ou em lugar oculto, de mais de três escravos (p. 271). Para o autor 

observa-se também nesse contexto a diminuição do número de cativos fugidos para que fosse 

considerado um quilombo. Verifica-se ainda a ausência de outras exigências que apareceram 

em algumas das definições assinaladas a exemplo do “pilão” das “cabanas” e a “disposição de 

resistência”. No que diz respeito ao pequeno número de cativos, devia-se ao fato de que os 

quilombos  no Rio Grande do Sul era formado por poucos escravos. Verifica-se também que 

as matas deixaram de ser exclusivamente o lugar de localização dos quilombos, que podiam 

se estabelecer em outros locais “ocultos”. Porém nas definições anteriores o “mato” possuía 

um sentido amplo, de lugar não habitado. Para Fiabani (2005) o mato nas definições oficiais 

de quilombo representava: 

(...) abrigo para os cativos fugidos, desertores fora-da-lei. Na definição de 

quilombo, o mato significava o lugar não habitado, de difícil acesso aos 

escravizadores. Não significa exclusivamente floresta. Nesse sentido, mato 

podia assumir o sentido de sinônimo de caverna, furna, gruta, ilha etc. de 

difícil acesso. (p.272) 

  

 Essas definições oficiais de quilombo, segundo Fiabani (2005), constituíam também 

uma conceituação política, pois: “o significado permanente atribuído à categoria quilombo, 

nos diversos regimentos e leis, registra a preocupação das autoridades escravistas com as 

fugas dos trabalhadores”. (p.272) 

 Para Lara (1996) as definições oficiais de quilombo levavam em consideração vários 

caracteres apresentados por estas sociedades, que terminavam sendo muito semelhantes uma 
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em relação às outras, no entanto apesar de serem parecidas: 

 

(...) assentavam-se em bases diferentes: uma considera a distância do lugar 

onde se estabelecem, outra a disposição para persistir ou ainda a capacidade 

de sobreviver por longo tempo nos matos. Em todas elas chama a atenção o 

pequeno número de fugitivos para definir um quilombo. Trata-se de uma 

definição operacional, diretamente ligada ao estabelecimento dos salários 

dos capitães- do- mato, mas que é, sobretudo uma definição política (...). 

(p.97) 

 

 

2.2. A formação do quilombo no Brasil. 

 

 Os regimes escravocratas no continente americano escravizaram aproximadamente 40 

milhões de homens e mulheres capturados e retirados das mais diversas regiões da África 

(REIS; GOMES 1996). O tráfico de escravos se constituiu num dos grandes negócios 

comerciais que permearam a formação do mundo moderno e a criação de um sistema 

econômico mundial, o mercantilismo. Propriamente na América, um mercantilismo escravista. 

O Brasil inserido nesse contexto mundial foi responsável por colocar no cativeiro 40% da 

população negra arrancada da África. Embora, os colonizadores tenham utilizado a força de 

trabalho compulsória do indígena, foram os africanos que constituíram a principal mão- de- 

obra durante os mais de trezentos anos em que perdurou a escravidão. 

  Para Reis e Gomes (1996) os escravos estavam inseridos nos mais diversos setores da 

economia e da sociedade e imprimiram marcas próprias sobre vários aspectos da cultura 

material e espiritual do Brasil. Onde ocorreu a escravidão emergiram várias formas de 

resistência.  Uma das mais importantes foi à fuga, que levava a formação de grupos negros 

que se refugiavam em quilombos como já colocado anteriormente. A formação de quilombos 

ocorreu em todas as regiões do Brasil, pois em todas elas ocorreu escravidão. 

 A revolta e a formação de quilombos, embora não tenham constituído a única forma 

coletiva de resistência dos negros cativos à escravidão no Brasil, se configurou nas práticas 

mais importantes. A revolta se assemelha as ações coletivas comuns na história de outros 

segmentos subalternos, no entanto para Reis e Gomes (1995) o quilombo foi um movimento 

peculiar dos escravos negros. Não obstante muitos quilombos terem se formados 

gradativamente, por meio da adesão de fugitivos individuais ou agrupados, outros se 

formaram por intermédio de fugas coletivas principiadas em revoltas. 

 O maior, mais importante e mais conhecido quilombo formado no Brasil foi o 

Quilombo dos Palmares constituído na Serra da Barriga no atual estado de Alagoas no final 
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do século XVI. Chegou a reunir milhares de habitantes e a sua formação foi facilitada pela 

guerra provocada pela invasão holandesa no Nordeste do Brasil que diminuiu a vigilância e 

desorganizou totalmente a vida política e econômica da Colônia, facilitando a fuga de 

milhares de escravos. Para Reis (1995) o Quilombo dos Palmares na realidade foi uma 

federação de vários agrupamentos de palmarinos. As várias comunidades que constituíam 

Palmares resistiram quase cem anos, no decorrer do século XVII, as várias expedições de 

Portugal e Holanda. Essas comunidades enfrentaram duas potências mundiais da época, tal 

era a organização dos palmarinos. Funari (1996) coloca que os grandes líderes da Federação 

dos Palmares foram Gamga Zumba que posteriormente, em função de divergências internas é 

substituído por Zumbi. Este permanece como chefe até a destruição completa do Quilombo 

dos Palmares em 1694 por uma expedição portuguesa que é seguida pela sua morte em 1695. 

Reis (1995) enfatiza que “(...) depois de Palmares os escravos não conseguiram reproduzir no 

Brasil qualquer coisa minimamente próxima do que representara o grande quilombo” (p.17). 

 A Figura 04 mostra a localização do Quilombo dos Palmares no auge da sua expansão 

no século XVII com as mais importantes comunidades: 

 

 
Figura 04: Localização do Quilombo dos Palmares 

Fonte: Funari (1996, p.30) 

 

   Dentre as muitas revoltas e insurreições realizadas por escravos no Brasil podemos 

citar dois exemplos importantes que ocorreram nos atuais estados do Maranhão e Bahia. A 

insurreição no Maranhão ficou conhecida como a Balaiada e perdurou de 1838 a 1841. Foi 

liderada, por um negro e um artesão, e envolveu milhares de escravos com ideais 
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abolicionistas, bem como outros segmentos de oprimidos da sociedade maranhense. Na Bahia 

foi ensejada uma revolta urbana denominada de Revolta dos Malês,  liderada pelos negros 

mulçumanos da etnia nagô em 1835, no entanto envolveu negros de diversas outras etnias e 

religiões. Foi sufocada no mesmo ano da sua eclosão. (REIS, 1995) 

 Para Fiabani (2005) eram inúmeros os fatores que determinaram o surgimento e a 

formação dos quilombos. O motivo principal/primordial, para esse autor, foi o forte e intenso 

desejo de liberdade do escravo, que em nenhum momento, durante todo o período de vigência 

da escravidão no Brasil, deixou de resistir a sua apropriação como mercadoria e a apropriação 

da sua força de trabalho. 

 A densidade relativa e absoluta da população cativa foi também um importante fator 

para determinação do surgimento dos quilombos. A população escrava era significativa e em 

diversas épocas e regiões chegou a ultrapassar a população livre, o que dificultava o controle 

do contingente populacional de cativos. O quilombo nascia, instalava-se e crescia e ia 

tornando-se importante à medida que ia recebendo novos escravos fugitivos com o decorrer 

do tempo. As condições geográficas também se constituíram em um fator igualmente 

importante que influenciaram o surgimento dos quilombos, uma vez que um território com 

relevo favorável, densas matas, presença de rios, montanhas escarpadas, pântanos e mangues 

promoviam e facilitavam o estabelecimento de um quilombo como também propiciavam as 

condições para a sua estabilidade dificultando a identificação, a repressão e sua conseqüente 

destruição (FIABANI, 2005). Podemos afirmar, portanto que a situação geográfica 

configurou-se num fator decisivo para a existência dos quilombos. 

 Para Fiabani (2005) em muitas fases da história colonial do Brasil os senhores de 

escravos se envolveram em guerras internas e externas. Essas conjunturas políticas facilitaram 

a fuga dos cativos. As circunstâncias econômicas também levaram os escravos a fugirem, 

principalmente nas fases de maior expansão da produção agrícola quando os escravistas para 

extrair o máximo de trabalho excedente submetiam os escravos a extenuantes e terríveis 

esforços físicos para produzirem cada vez mais, fazendo com que muitos abandonassem as 

plantações pelas “matas em desesperada defesa da própria sobrevivência biológica” (p.257). 

Esse mesmo autor ressalta que: 

 

Fenômeno inerente à produção escravista, quilombo surgiu com o início da 

escravidão e terminou apenas coma a abolição. A sobrevivência dos 

quilombos não se deveu apenas à ineficácia das forças repressoras. Ação e 

organização dos quilombos também determinaram a longevidade dos 

redutos. (p. 258) 
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 Existem contradições quanto à data do surgimento do primeiro quilombo no Brasil. 

Para Rodrigues (1970) a fuga e a formação de quilombos começaram em 1559. No entanto 

Handelmann (apud FIABANI, 2005) aponta que foi conhecido em 1575 na Bahia o primeiro 

exemplo histórico de quilombo. Fiabani (2005) coloca que se levarmos em consideração 

como causa principal das fugas, a negação do escravo e, a apropriação da sua força de 

trabalho por meio da negação de sua liberdade, estas ocorreram desde que o regime 

escravocrata foi instalado no Brasil. E se os quilombos pressupunham fugas estes, 

acompanharam, portanto toda a história do cativeiro no Brasil, como já colocado. Por isso 

uma característica marcante do quilombo foi a sua existência em todas as regiões do país. Elas 

ocorreram mesmo naqueles espaços onde o coeficiente demográfico de escravos era pequeno. 

Do início ao fim da escravidão, em todas as partes do território nacional onde vicejou 

agricultura aliada ao cativeiro logo apareciam os quilombos “enchendo as matas e pondo em 

alvoroço os senhores de terras” (FIABANI, 2005 p.264). 

     Com relação ao crescimento demográfico nos quilombos, o seu contingente 

populacional expandia-se internamente por meio da reprodução biológica e externamente 

através do recrutamento de cativos, principalmente, pela incorporação de escravos de ambos 

os sexos como também de homens livres marginalizados pela sociedade. Segundo Fiabani 

(2005) a reprodução biológica nos quilombos não foi expressiva. Para o autor os documentos 

históricos existentes demonstram a presença de um pequeno número de crianças, nos grandes 

quilombos, e também existem numerosos registros de quilombos sem crianças. O 

insignificante crescimento nos quilombos ocorria segundo Fiabani (2005) em grande parte da 

escassez de mulheres. O desequilíbrio sexual já acontecia nas próprias senzalas, pois a 

preferência quando os senhores compravam escravos era dada aos homens, uma vez que o 

rendimento de seu trabalho nas plantações era consideravelmente superior em relação ao 

trabalho das mulheres. A captura de homens também era preferível pelos traficantes de 

escravos. 

 Enquanto perdurou o comércio internacional de negros, em geral, a força de trabalho 

das propriedades rurais era composta em sua maioria de homens. As mulheres, em menor 

número, ficavam responsáveis pelas atividades da casa grande. Para Fiabani (2005) o 

quilombo era tanto um reflexo do desequilíbrio sexual do cativeiro quanto aprofundava essa 

situação.  

 O crescimento externo dos quilombos foi seguramente mais expressivo do que a 

reprodução biológica interna. Estes tinham a sua população ampliada por meio da agregação 
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de membros provenientes do seu exterior como cativos fugidos dos campos e cidades, índios, 

homens brancos pobres. A incorporação de membros externos aos quilombos ocorriam 

durante todo o período de vigência do regime escravista, crescendo devido aos ritmos da 

produção e a conjuntura política senhorial. O quilombo crescia e se fortalecia também por 

meio do recrutamento forçado de cativos e cativas que podiam ser índias, mulatas e, em 

menor número mulheres brancas.  O assinalado desequilíbrio sexual era um dos motivos dessa 

prática. Além da incorporação de cativos fugidos o quilombo se ampliou igualmente em 

termos populacionais devido à inserção de desertores do Exército, foragidos da Justiça. 

(FIABANI, 2005) 

 

2.2.1.A repressão aos quilombos na sociedade escravista.  

 

 O Estado e a sociedade escravista não admitiam à presença e formação dos quilombos. 

Estes foram vítimas de constantes investidas militares com o fim de destruí-los. O sistema 

escravista além da apreensão e recondução dos quilombolas à escravidão, tinham como 

pressuposto a necessidade de por um fim a estrutura do quilombo invadido. A formação dos 

quilombos significava uma transgressão à ordem estabelecida, bem como a perda de um bem 

produtivo, de um investimento, uma ameaça à ordem social e principalmente um perigo ao 

próprio regime escravocrata. (FIABANI, 2005). 

  Maestri (apud FIABANI, 2005) ressalta que o quilombo também representava uma 

ameaça ao monopólio da propriedade da terra: 

 

Quando o quilombo era populoso, quando se expandia, questionava já um 

dos grandes pressupostos da economia da Colônia e do Império: o 

monopólio da terra por parte das classes detentoras de poder. A própria 

ocupação do terreno (...) já era um elemento que criava as condições para 

uma intervenção armada da sociedade dominante. (p. 290)  

  

 Para Fiabani (2005) o quilombo representava para os escravos a possibilidade concreta 

de libertar a sua força de trabalho. Os cativos encontravam nessa organização de escravos 

fugidos as condições efetivas para a solução de sua “miséria-exploração”. O quilombo se 

constituía, portanto num perigo muito grande, objetivo e real, ao sistema escravista. Este se 

transformou também em um referencial que ultrapassava as barreiras sociais sobre as quais se 

formou, uma vez que atraia para o seu interior não só escravos em fuga bem como cativos 

libertos, índios e classes excluídas da sociedade como assinalado anteriormente. A cada 

quilombo que se formava, aumentava a inquietação do Estado, pois através desta instituição 
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os escravos materializavam sua insastifação com um regime que aprisionava a sua e liberdade 

e a sua força de trabalho.  

 Segundo este autor, a fuga para os quilombos representava a ausência do escravo do 

processo produtivo e com isso a impossibilidade de extração da renda permitida pela 

propriedade escravista. Os quilombos eram encarados pelas autoridades como uma violação 

da ordem natural das coisas um ataque aos princípios de propriedade e de hierarquia, 

paradigmas sociais, culturais e ideológicos predominantes na sociedade escravista. Existia 

ainda uma preocupação constante das autoridades de que os quilombolas se aliassem a outros 

cativos e negros libertos para organizarem uma rebelião como a que ocorreu no Haiti
27

 bem 

como imitassem e repetissem o exemplo do Quilombo dos Palmares. 

 Segundo Lara (1996) os quilombos eram sustentados pelas fugas, assim as autoridades 

coloniais adotaram medidas para contornar a situação com o objetivo de evitar que os 

escravos fugissem, porém não conseguiram eliminar essa prática completamente. Foi nesse 

contexto que o Estado legitimou o surgimento dos capitães-do-mato bem como o 

aparelhamento de uma estrutura repressora para destruição dos quilombos e a prevenção das 

fugas. Essa autora ressalta que a existência das fugas de cativos foi reconhecida desde sempre 

pelos senhores de escravos. Para evitá-las foram instituídas diversas medidas, os fugitivos 

recapturados eram presos, reconduzidos aos seus senhores e castigados. Os castigos aplicados 

aos escravos eram tanto punitivos quanto uma prevenção de novas fugas, uma vez que se 

tratava de um exemplo para os outros cativos e uma forma de amedrontar o escravo 

recapturado e evitar reincidências. Eram considerados transgressores da lei aqueles que 

ajudavam o escravo em sua fuga e a legislação colonial tratou de puni-los desde cedo. Para 

Lara (1996) a montagem de um aparato repressivo e sistemático, preventivo das fugas dos 

cativos pelo regime escravista foi um processo bastante lento, irregular e contraditório, 

sobretudo influenciado pelo medo dos escravistas de que, fossem formados quilombos 

semelhantes ao dos Palmares como colocado anteriormente. 

Lara (1996) destaca ainda que as primeiras referências documentais a respeito de uma 

                                                 
27

 A revolução do Haiti que ocorreu no início da década de 1790 se constituiu na única revolução 

escrava bem sucedida no Novo Mundo. De colonização francesa os escravos se aproveitaram de uma 

fase de desorganização do país em função da Revolução Francesa que começou em 1789 para se 

organizarem. Naquele momento a França se encontrava dividida por uma revolução, a sua colônia 

também estava dividida entre senhores mulatos e brancos que disputavam o poder. A revolução 

haitiana destruiu uma das mais lucrativas colônias européias da época e criou um Estado negro nas 

Américas em 1804, se transformando num símbolo de resistência em todo continente, um exemplo de 

que era possível vencer os senhores. (REIS, 1995) 
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certa especialização na recaptura do cativo fugitivo datam de meados do século XVII. 

Algumas referências indicam a existência de pessoas nomeadas especificamente para essa 

tarefa, outras se remetem as recompensas em dinheiro, estabelecidas pelas câmaras para cada 

cativo apreendido. Na maioria das vezes as nomeações eram esporádicas quase ao mesmo 

tempo em que as expedições eram destinadas a reprimir determinados quilombos. Nem 

sempre o termo capitão-do-mato era empregado, encontrando-se muitas vezes as expressões 

“capitão-do-campo”, “capitães-das-entradas” ou “capitão-de-assalto”.  

   O complexo sistema de destruição dos grandes quilombos no Brasil exigiam a 

organização de expedições onerosas. Para a repressão aos quilombos e captura do negro fugido 

foi criada a categoria de “homens-do-mato”, que eram regulados por regimentos especiais e 

tinham uma hierarquia própria. A partir do posto de capitão-do-mato, era preciso a obtenção de 

uma patente concedida pelas autoridades públicas. (GORENDER, 1992) 

   Lara (1996) enfatiza que as fugas no início da escravidão no Brasil foram resolvidas 

pelos próprios senhores de escravos. A captura era uma atividade esporádica e temporária. Não 

havia uma sistematização ou normatização quanto à recompensa para aquele que capturasse um 

escravo fugitivo, situação que vai mudar com a institucionalização da profissão dos capitães-

do-mato. Lara (1996) destaca a respeito que: 

 

O termo capitão-do-mato já aparece em diversos documentos coloniais 

desde meados do século XVII, bem como a prática de pagar seus serviços 

por “tarefa”, isto é, por negro fugido apreendido e entregue ao senhor. 

Contudo, o cargo, o provimento regular dos postos e a fixação das quantias a 

serem pagas foram se estabelecendo aos poucos, sendo sistematicamente 

normatizadas apenas a partir das primeiras décadas do século XVIII. (p.85) 

 

 

  A partir de meados do século XVIII as nomeações para os homens especializados na 

captura de escravos passam a ser realizada, exclusivamente pelas câmaras que dividem o 

território sob sua jurisdição em distritos, que passaram a estabelecer a área de atuação de cada 

capitão do mato nomeado e de seus soldados. Foram também instituídos vários castigos cruéis 

para os escravos fugitivos e aqueles que fossem encontrados em quilombos. Segundo Lara 

(1996) Quando um quilombo crescia em tamanho ou força o suficiente para pôr em risco a 

tranqüilidade da sociedade, tratava-se logo de formar um pequeno exército para restaurar a paz 

e a ordem. 

 

2.2.2. O quilombo e a sua defesa.  
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A manutenção da liberdade dentro do regime escravista foi uma tarefa muito difícil 

para os quilombolas. Para preservar a sua liberdade desenvolveram mecanismos de defesa que 

garantiram a sua reprodução. Esses mecanismos se constituam de artifícios utilizados, em 

conjunto ou individualmente, que impunha obstáculos às investidas das forças repressoras. A 

localização estratégica do quilombo a constituição de uma rede de informações e algumas 

técnicas de resistência, dificultavam a destruição dos quilombos possibilitando o refúgio dos 

seus membros. Assim os quilombos desenvolveram diversas formas de defesa de acordo com 

a adaptação as sua realidades. Os que estavam localizados na zona rural descobriram nas 

matas e no relevo espaços estratégicos para a sua defesa e uma possibilidade efetiva de sua 

preservação. No entanto a localização estratégica não pode ser atribuída exclusivamente a 

lugares de difícil acesso. Existiram quilombos próximos a fazendas e aos centros urbanos. 

Essa estratégia de proximidade era utilizada pelos quilombolas para comercializar e obter 

informações sobre as forças repressoras. (FIABANI, 2005) 

 As emboscadas foram uma forma de defesa utilizada pelos quilombolas. Elas 

construídas nos acessos e nas entradas dos mocambos. Segundo Fiabani (2005) a 

inferioridade de armas, bem como de homens, nos quilombos em relação às forças do regime 

escravista compelia os quilombolas a construírem “cercas, fossos, estrepes e paliçadas” 

(p.302), com o objetivo de deter o avanço das tropas repressoras. Detalhando essa forma de 

defesa Freitas (1982) coloca que os quilombolas: 

 

Circundavam o quilombo de cercas muito fortes de madeira e pedra, cercas 

às vezes duplas e triplas, dotadas de torneiras a dois fogos a cada braça, de 

redutos, de redentes, de faces e guaritas capazes de assegurar aos defensores 

incolumidade quase completa. Mais ainda, escavavam largos e profundos 

fossos, dissimulados por vegetação e eriçados de estrepes, puas pontiagudas 

de ferro que chegavam até à altura das virilhas e até mesmo da garganta de 

um homem. As áreas semeadas de estrepes se estendiam não raro por 

considerável distância fora das fortificações. (p. 36 e 37) 

 

 Segundo Volpato (1996) a permanência do quilombo também dependia da habilidade 

de seus membros em estabelecer uma rede de informações sobre o deslocamento das forças 

inimigas.  Gomes (1996) ressalta que em alguns casos essa rede de informações anteciparam 

as fugas dos escravos aquilombados, suprimindo o fator surpresa. Portanto, as relações com a 

sociedade livre possibilitaram tanto a entrada de notícias nos quilombos quanto a sua 

cumplicidade, isso acontecia sempre que havia interesse entre as partes, pois diversas vezes a 

sociedade cúmplice do quilombo o delatava. 

 Para Gomes (1996) no Brasil, como em outras partes do continente Americano, a 
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localização geográfica foi um fator primordial para a sobrevivência e autonomia das 

comunidades quilombolas. Embora estivessem localizadas em lugares de difícil acesso, a 

maioria dos quilombos, quando encontravam possibilidade, se estabelecia em regiões não 

totalmente isoladas das áreas de plantação, ou de pequenos centros de comércio e entrepostos 

mercantis. Essa conjuntura funcionava como uma estratégia econômica, pois possibilitava a 

realização das transações comerciais entre quilombolas, escravos e a sociedade escravista. No 

entanto, essas trocas comerciais eram realizadas de forma desigual. Na escolha do local de 

refúgio os quilombolas levavam em consideração também a proteção contra as constantes 

investidas policiais. Para Reis (2008) muitos quilombos produziram para a sua própria 

subsistência, mas também conseguiram excedentes que foram utilizados nas suas transações 

comerciais. Mesmo nas regiões mais intensamente povoadas e onde a vigilância tinha forte 

presença à economia quilombola também prosperou apesar da pressão policial. Reis (2008) 

destaca que existem evidências que demonstram a existência de uma complexa rede de 

interesses econômicos que possibilitaram o desenvolvimento de uma economia escrava e 

quilombola em diversas regiões do Brasil e em épocas distintas. 

 Os quilombolas, de fato, procuraram lugares geograficamente isolados, no entanto 

esse isolamento não significou que não mantivessem contato e estabelecessem relações com a 

sociedade escravista. Esses contatos terminaram por estabelecer o alicerce de uma teia maior 

de interesses e relações sociais diversas, da qual os quilombolas souberam se aproveitar para 

ampliar e preservar a sua autonomia. Nesta perspectiva a complexa relação estabelecida entre 

os quilombos e a sociedade escravista deu origem para Gomes (1996) a um “campo negro”: 

 

O que denominamos campo negro é essa complexa rede social. Uma rede 

que podia envolver em determinadas regiões escravistas brasileiras, 

inúmeros movimentos sociais e práticas socioeconômicas em torno de 

interesses diversos. O campo negro, construído lentamente, acabou por se 

tornar palco de luta e solidariedade entre os diversos personagens que 

vivenciavam os mundos da escravidão. (p. 278) 

 

 

2.2.3. Os diversos quilombos 

 

 

 Dependendo da região em que estavam localizados os quilombos tinham diversas 

estruturas econômicas e consequentemente diferentes formas de sobrevivência. Nesta 

perceptiva Freitas (1982) estabeleceu uma tipologia dos quilombos baseada na produção 

econômica. Essa tipologia dividia os quilombos no Brasil da seguinte forma: Quilombos 

agrícolas; mineradores; extrativistas; mercantis; pastoris; predatórios; e de serviços. Os 
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quilombos que tinham como base a agricultura existiram em todas as regiões do Brasil e 

predominaram de forma absoluta. Em sua maioria, os africanos capturados e trazidos para o 

Brasil para serem escravizados, eram camponeses. Esses quilombos estavam localizados em 

serras e matas e foram os mais desenvolvidos e extremamente populosos. Freitas (1982) 

coloca a respeito dessas comunidades agrícolas que eram: 

 

 (...) geralmente uma povoação fortificada; as terras agricultadas ficavam na 

parte externa do quilombo. A agricultura representava a base principal da sua 

produção econômica, mas não excluía o artesanato, a caça a pesca e a coleta 

de alimentos (p.39).  

 

Constituíam, portanto, economias de subsistência, cujo excedente era trocado por 

outros produtos nas povoações fronteiriças. Fiabani (2005) coloca que: “nos quilombos 

agrícolas, os trabalhadores escravizados optaram pela policultura, contrariando a lógica 

escravista que tinha na monocultura da cana-de-açúcar a base da economia colonial”. (p. 318) 

 Presente nos estados de Minas Gerais, Bahia, Goiás e Mato Grosso os quilombos 

mineradores como a própria denominação remete eram sustentados pela mineração do ouro e 

do diamante que utilizavam como moeda de troca com as povoações circunvizinhas por 

alimentos ferramentas, armas e tudo o que precisavam. Segundo Freitas (1982), em casos 

isolados chegaram a desenvolver uma agricultura de subsistência, mas de forma incipiente 

não sendo suficiente para atender a demanda das suas necessidades, também não se 

constituíram em quilombos populosos. 

  O comércio desses quilombos com a sociedade escravista era efetuado de forma 

clandestina, Freitas (1982) ressalta a respeito que: 

 

Havia uma cumplicidade bastante generalizada entre estes quilombolas e os 

comerciantes brancos. Semelhante intercâmbio se revestia de grande 

interesse para tais comerciantes, pois lhes permitia iludir a pesada mão do 

fisco régio. Graças a isso, os quilombolas podiam penetrar tranquilamente 

em muitas povoações e ai efetuar suas transações. (p.39) 
 

 

 Encontrados, sobretudo na Região Amazônica os quilombos extrativistas eram 

erguidos em lugares alagados normalmente sobre armações de madeira. Os  quilombolas 

sobreviviam por meio da coleta de produtos da selva que vendiam aos comerciantes fluviais, 

os chamados “regatões”, que realizavam transações comerciais no rio amazonas e seus 

afluentes. Cientes da existência dos quilombos não os delatavam para as autoridades, uma vez 

que se beneficiavam com o intercâmbio com os quilombolas, o que representava uma fonte de 
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vultosos lucros, pois as trocas eram desiguais. Os comerciantes trocavam produtos com os 

quilombolas do qual obtinham altos lucros por mercadorias com valor comercial 

insignificante. Os quilombos extrativistas da mesma forma que os quilombos agrícolas foram 

também muito populosos. Como exemplo Freitas (1982) cita o quilombo conhecido como 

Cidade Maravilha no Amazonas que: “pode ter reunido no total, perto de dez mil negros e 

índios. Isto por que os negros aprenderam com os índios a técnica extrativista o que 

determinou a convivência e a miscigenação” (p.40).  

Os quilombos mercantis também se desenvolveram na Região Amazônica. Nesse caso 

a extração dos produtos da floresta era realizada pelos indígenas e não pelos quilombolas. 

Estes funcionavam como um intermediário entre os índios e os comerciantes fluviais, pois 

estabelecidos em locais estratégicos nas margens dos rios dominavam o comércio e impediam 

as transações comerciais diretas entre os “regatões” e os indígenas. Para Freitas (1982) talvez 

esse contexto seja uma explicação para a inexistência nos quilombos extrativistas de uma 

convivência e miscigenação entre indígenas e quilombolas. 

 Na Região Sul do Brasil particularmente onde está localizado atualmente o estado do 

Rio Grande do Sul, se desenvolveram os quilombos pastoris. Os escravos fugitivos 

organizavam os quilombos nas “campanhas gaúchas”, acolhiam brancos e índios, entretanto 

preservavam o controle do quilombo e do processo produtivo. Sobreviviam do abate do gado 

selvagem, cujos acessórios vendiam a comerciantes portugueses e espanhóis. No entanto 

segundo Freitas (1982) com a importância econômica da carne salgada do gado: (...) “levou 

portugueses e castelhanos a se apropriarem das pastagens, estes negros se refugiaram nas 

campanhas mais recônditas, dedicando-se a criação do gado” (p. 41) 

 Na proposta desse autor quase todos os quilombos desenvolveram atividades 

predatórias, assaltando e saqueando propriedades e viajantes. Por meio dessas ações 

conseguiam armas, munições dentre outras mercadorias. Essas atividades eram 

complementares à sobrevivência dos quilombos produtivos e não constituam atividade 

principal como nos quilombos predatórios, cujo, aspecto fundamental se constituía no fato de 

não desenvolverem ou se dedicarem a nenhuma outra atividade produtiva que não 

exclusivamente as expropriações efetuadas nas propriedades escravistas e outras formas de 

saques.  

 Na periferia dos grandes centros urbanos principalmente em Savaldor e no Rio de 

Janeiro, após a colonização portuguesa, se formaram os quilombos de serviços que, tiveram 

uma volumosa população. Os cativos aquilombados saíam de seus “quilombos suburbanos” 

para venderem a sua força de trabalho nos centros das cidades e chegaram a representar uma 
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importante mão-de-obra em Salvador e no Rio de Janeiro. Freitas (1982) ressalta que os 

quilombos de serviços exerceram também uma pressão ao sistema escravista, no entanto 

apesar da sua importância em geral eram tolerados não só pela sua força-de-trabalho que 

complementava o trabalho escravo, mas também por que as autoridades temiam invadi-los e 

mesmo quando isso ocorria voltavam a se reconstituir novamente. 

 Já para Fiabani (2005) os quilombos no Brasil podiam ser divididos em quilombos 

semi-autônomos e dependentes de trocas. Constituíram os quilombos semi-autônomos aqueles 

que tinham como base principal na sua economia a agricultura, característica que não 

impossibilitava a prática de transações comerciais com a sociedade escravista. Todos os 

quilombos no Brasil estabeleceram de alguma forma um intercâmbio com a sociedade 

exterior e as trocas realizadas eram diversas. Os quilombos mercantis ou dependentes de 

trocas se articulavam com a sociedade escravista. A sua sobrevivência dependia do 

intercâmbio comercial realizado com a mesma. Nestes quilombos a agricultura era uma 

atividade ocasional e podia até não existir. 

 Freitas (1982) enfatiza o caráter comunal dos quilombos, cuja produção era acumulada 

em locais coletivos e distribuída de acordo com as necessidades de seus habitantes. O 

excedente do que produziam eram destinados as trocas com as populações vizinhas e 

conservados para situações emergenciais como secas, guerras e pestes.  Assim, o excedente do 

trabalho era comunal. Diferenciando a sociedade quilombola de uma sociedade dividida em 

classes, este autor coloca que o que caracteriza a segunda sociedade é a apropriação do 

trabalho excedente por não trabalhadores que são também os proprietários dos meios de 

produção, quanto o quilombo, a sua característica, era a apropriação comunal do trabalho 

excedente que excluía por definição a existência de uma classe proprietária dos meios de 

produção. 

  Como em todas as sociedades comunitárias as relações de parentesco eram muito 

importantes para a manutenção do quilombo e a preservação da união dos seus membros. No 

entanto as relações de parentesco não eram, sobretudo biológica, impossível entre negros 

provenientes de uma imensa variedades de etnias, mas constituía o “parentesco ideológico”.  

Para Freitas (1982) esse parentesco ideológico representava: 

 

A consciência de pertencer a um quilombo, lugar seguro contra a escravidão 

formava o tecido das relações sociais. Através do quilombo o indivíduo se 

agregava à família dos que resistiam e lutavam contra a escravidão. A 

negação da escravatura representava a ideologia dos quilombolas. Todo 

recém-chegado se incorporava à família do quilombo. Essa estrutura familiar 

explica que no quilombo todos fossem parentes. (p.44-45) 
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 Como os autores apontaram a impossibilidade de uma vitória sobre a classe escravista 

mediante um ataque direto suscitou a formação dos quilombos como a única solução para se 

libertarem individualmente da escravidão ante isso. Os quilombos representaram um esforço 

da massa escrava para resgatar a sua humanidade seqüestrada pela escravidão.  

 De acordo com Fiabani (2005) não há dúvida de que a posse da terra no quilombo era 

comunitária, pois nesta sociedade não havia espaço para reprodução da propriedade privada, 

nem fundiária nem dos meios de produção. O coletivo representava uma característica 

substancial para a sobrevivência do quilombo. Assim a terra comunitária era cultivada em 

ambiente de solidariedade por meio de lotes familiares ou comunitários. Não havia a 

preocupação com a posse privada do solo, pois para o quilombola a terra não possuía um 

valor comercial.  O importante era a preservação da sua liberdade e não a posse do solo que 

exploravam. Só em algumas exceções os negros aquilombados estabeleceram uma ligação 

intensa com a terra ocupada, uma vez que poderiam abandoná-la por outra região devido à 

repressão do regime escravista. Enfatizando essa proposição Fiabani (2005) coloca que: 

 

 (...) o quilombola não se apegaria a terra, raramente potenciada com o seu 

trabalho, já que ela devia ser abandonada periodicamente, por razões 

econômicas 
___ 

ciclo produtivo
__

 e políticas 
___ 

segurança e repressão (p. 

322). 

 

 No Brasil não ocorreu mesmo nos maiores quilombos uma dimensão e uma 

complexidade econômica e social semelhante a uma sociedade dividida em classes que, 

sustentassem uma especialização do trabalho mais desenvolvida. Concordamos com o autor 

quando coloca que a rudimentar especialização do trabalho no quilombo e a associação do 

esforço de uma comunidade em mutirão não pode ser entendido como uma divisão do 

trabalho . Nas sociedades quilombolas a divisão do trabalho era muito rudimentar e elementar. 

O quilombola cultivava a terra para dela tirar o seu sustento imediato, reservando o excedente 

para as trocas comerciais  e ter alimento  em épocas de dificuldades. Na maior parte dos 

quilombos existiu uma abundância de terras não sendo necessário um poder central para 

distribuí-la.  

 Segundo Rothenburg (2001) existiram quilombos que, se formaram após a abolição da 

escravatura. Os quilombolas neles eram ex-escravos que não tinham para onde ir ou não 

queriam ir para outro lugar. Dallari (2001) coloca que depois de abolida a escravidão muitos 

negros procuraram refúgio em comunidades negras para poder sobreviver e preservar a sua 
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cultura. Para Oliveira (2001) 1888 a data que representa e formaliza o fim da escravidão no 

Brasil, não tem importância central no que diz respeito à constituição dos quilombos. Estes se 

formaram antes e depois da abolição. Após o fim do regime escravista os quilombos 

representaram o único espaço onde os negros excluídos pela nova ordem constituída 

encontraram formas dignas de sobrevivência física e cultural. Assim mesmo após a Lei Áurea 

o quilombo continua representando uma forma de resistência da população negra. 

 A partir do nosso trabalho de campo onde colhemos depoimentos dos mais antigos 

moradores de Gurugi como já colocamos, não foi possível identificar as origens do antigo 

quilombo, uma vez que os sujeitos que participaram da sua formação não estão mais presentes 

para relatar a sua história. A inexistência de uma documentação também dificultou esse 

processo. A memória dos atuais moradores do Gurugi não alcançam uma história que 

relembre o período da escravidão, no entanto eles relatam diversas histórias que podem vir 

ajudar na construção desse passado. Nos depoimentos que colhemos identificamos 

reminiscências que sempre se remetem a uma existência secular das famílias negras 

provavelmente desde o período da escravidão no território Gurugi que constitui uma terra que 

foi habitada por seus pais, avós, bisavós e que ainda permanecem com um legado histórico e 

cultural. Desvendar a história do antigo quilombo no Gurugi pode vir a ser objeto de futuras 

pesquisas. 
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CAPÍTULO III:  

 
Posse, conflito e reforma agrária no Gurugi 
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   A história da estrutura fundiária no Brasil e a forma de distribuição e acesso a terra 

desde o início do período colonial foi permeada por uma repartição desigual e concentrada. A 

concentração fundiária e a disparidades na distribuição da terra no Brasil começou com as 

capitanias hereditárias e consolidou-se com a doação das sesmarias como apontado 

anteriormente. Essa constituição fundiária está na origem da formação dos latifúndios no 

Brasil que, são o resultado de uma herança colonial quando imensas extensões de terras eram 

concedidas com clausula de reversibilidade pela Coroa portuguesa aos seus membros para o 

cultivo das monoculturas (OLIVEIRA, 1995). 

  O latifúndio capitalista e a concentração fundiária se solidificou a partir da 

promulgação da Lei de Terras de 1850, uma vez essa legislação garantia o acesso a terra única 

e exclusivamente por meio da compra com pagamento em dinheiro, bem como estabelecia o 

caráter alienável da terra como colocamos anteriormente. Desse modo a legislação fundiária 

de 1850 tanto legitimou a propriedade privada da terra por meio da legalização de imensas 

propriedades como, praticamente impediu o acesso a terra para os escravos que conquistassem 

a “liberdade”, ou para a população de pobres ou excluídos da sociedade (OLIVEIRA, 1995). 

Nesta mesma perspectiva Silva (1998) ressalta que nesse período é sintomático que se 

crie uma nova legislação definindo o acesso à propriedade que estabelecia que todas as terras 

devolutas só poderiam ser apropriadas mediante a compra e venda, e que o governo destinaria 

os rendimentos obtidos nessas transações para financiar a vinda de colonos da Europa para 

substituir a mão-obra-compulsória do negro que nessa época já se encontrava em decadência. 

Assim de um lado, limitava o acesso às terras devolutas ou não apenas para os indivíduos que 

tivessem poder aquisitivo para comprá-las de outro, instituía o alicerce para a organização de 

um mercado de trabalho livre para substituir a força de trabalho escrava. A partir dessa 

conjuntura fundiária conclui-se que os estigmas que caracterizam a concentração fundiária 

atualmente no Brasil têm origem no processo histórico de formação do seu território.  

A estrutura fundiária do Brasil se distingue pelo caráter concentrador da terra e 

simultaneamente pelo contraditório crescimento do número de pequenas propriedades. O 

aumento destas propriedades deve-se em grande parte a formação do campesinato brasileiro 

no século XX. O campo brasileiro tem sofrido intensas transformações nas últimas décadas, 

responsáveis pelo significativo aumento do número de conflitos sociais no campo. Esses 

conflitos não têm sua origem na atualidade, mas sim no processo histórico de construção do 

espaço agrário do Brasil. Assim como constatamos no capitulo anterior durante o período 

colonial as lutas dos cativos negros contra o regime escravocrata deram origem à formação de 
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inúmeros quilombos presentes em todas as regiões do país e freqüentemente essa sociedade 

era destruída pela complexa rede repressiva do sistema escravista. Os escravos também 

ensejaram diversas revoltas nas fazendas que aprisionavam a sua liberdade e a sua força de 

trabalho. No século XIX destaca a luta de Canudos (1896-1897)
28

, quando camponeses e o 

exército se confrontaram violentamente por mais de um ano. Contestado
29

, Trombas e 

Formoso
30

 entre outros foram conflitos que se destacaram no século XX. Nesse período 

também ocorreram inúmeros movimentos grevistas de colonos nas fazendas paulistas que 

cultivavam a monocultura do café.  

Esse quadro de contestação e revolta explica o perfil histórico dos conflitos fundiários 

no Brasil. No entanto só a partir das décadas de 1950 e 1960 com surgimento das Ligas 

Camponesas que, passaram e resistir e a lutar contra a expropriação e a exploração 

provocadas pelo aumento do número de latifúndios, e o avanço do capitalismo no campo 

nordestino, especificamente, com ênfase na Paraíba e Pernambuco, é que os movimentos 

sociais no campo ganharam força e apoio. (OLIVEIRA, 1995; OLIVEIRA, 1988) 

O golpe militar de 1964 reprimiu intensamente o movimento das Ligas Camponesas, 

seus líderes foram presos, mortos ou expulsos do país. As estratégias criadas pela ditadura 

para sufocar os movimentos pala reforma agrária não foram o suficiente para suprimi-los, pois 

as transformações que ocorreram em diferentes regiões brasileiras originaram novas formas 

de luta pela democratização do acesso a terra. Os conflitos no campo cresceram e se 

expandiram por todo o Brasil, como também a violência e a repressão. As estatísticas de 

trabalhadores mortos no campo se multiplicaram e se transformaram qualitativamente. Não só 

morrem os posseiros que ocupam as propriedades, ou que resistem a sua expropriação, mais 

também os líderes sindicais e aqueles que prestam apoio à causa como os padres, os pastores, 

                                                 
28

 A revolta sertaneja de Canudos eclodiu em 1896 no estado da Bahia. Canudos era um mundo a 

parte, onde o sertanejo e sua família estavam livres da exploração, da violência e da dominação dos 

poderosos coronéis da República Velha. Liderados por Antônio Conselheiro, Canudos e a sua 

expansão começou a ameaçar o poder dos fazendeiros, da Igreja e dos políticos sobre a população 

pobre. O Estado enviou várias expedições a Canudos até a sua total destruição em 1897. (OLIVEIRA, 

1988) 
29

 A revolta do Contestado ocorreu entre os anos de 1912 e 1916 num território entre os estados de 

Santa Catarina e Paraná. O conflito entre o Estado e os posseiros que moravam nessa área se 

desencadeou quando o Estado cedeu o território para a exploração da empresa norte-americana 

Souther Brazil em troca da construção de uma estrada de ferro entre os estados de São Paulo e Rio 

Grande do Sul e da colonização do território do Contestado com famílias estrangeiras. (OLIVEIRA, 

1988) 
30

 Nos anos de 1940 muitos camponeses nordestinos migraram para o território do  Trombas e 

Formoso no estado de Goiás formando uma  república camponesa. Após o golpe militar de 1964 

Trombas e Formoso foi invadido pelos militares e destruído. (MARTINS, 1989) 
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os agentes pastorais, os advogados, etc (OLIVIERA, 1988). 

Segundo Oliveira (1995): 

 

Em todas as regiões do país ocorreram conflitos, sobretudo nas de ocupação 

antiga, que passaram a revelar as contradições do processo de 

desenvolvimento do capitalismo no campo, ampliando a concentração 

fundiária por parte dos latifundiários rentistas (a maioria capitalistas) e o 

surgimento da luta camponesa pelo acesso a terra. A violência tem sido a 

marca desses conflitos e o número de mortos tem crescido, sobretudo a partir 

da criação da UDR (União Democrática Ruralista) ( p. 524 e 526). 

 

 

 

3.1. A emergência do conflito agrário em Gurugi. 

 

Na Paraíba a distribuição fundiária é semelhante à lógica que ficou exposta 

anteriormente com relação à estrutura agrária do Brasil.  O quadro da repartição de terra no 

Estado é resultante de um amplo processo, cuja origem está assentada na produção do espaço 

colonial. Essa produção subjugada ao capital mercantilista tinha como base a concessão de 

grandes sesmarias para exploração da cana-de-açúcar no Litoral e da pecuária no interior, e 

mais tarde, a cultura do algodão. O controle monopolista característica do período colonial foi 

consolidado com a legislação fundiária de 1850. A forte presença da cultura canavieira na 

Mata Paraibana remonta ao início da colonização. No entanto a forma como as plantações de 

cana-de-açúcar se organizaram no espaço no qual foi uma cultura constante, não ocorreu de 

maneira igual. Desde a sua introdução a cultura canavieira passou por mudanças significativas 

provocadas por condicionantes externos, transformações técnicas e socais de produção. Essa 

cultura está subdivida de modo geral em três grandes períodos: o do predomínio dos 

engenhos, o da rápida experiência dos engenhos centrais, e o da preponderância da usina de 

açúcar. (MOREIRA; TARGINO, 1997)  

Na fase do predomínio do engenho de açúcar a organização do espaço agrário do litoral 

da região Nordeste estava embasado na produção do açúcar exportado substancialmente para 

o mercado externo, na divisão de imensas propriedades de terras em grandes unidades 

produtivas marcada pelo comparecimento sem precedentes dos engenhos e no trabalho 

escravo primeiro do indígena e posteriormente do negro africano. A conjuntura da produção 

econômica estava voltada para atender as necessidades de acumulação do capital mercantil. 

Os engenhos eram unidades que produziam a maioria dos bens que necessitavam exceto 

alguns produtos de luxo que eram importados da metrópole. O senhor de engenho 

representava uma forma de poder local e detinha o total domínio de tudo que estivessem 
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dentro dos limites de sua propriedade (MOREIRA; TARGINO, 1997). 

 O engenho açucareiro era o sustentáculo econômico e social da Colônia e compreendia 

tanto a atividade agrícola que produziam a cana como uma cultura central e a produção de 

alimentos para subsistência como uma atividade complementar, quanto à atividade industrial 

que transformava a cana em açúcar, bem como produziam outros produtos derivados dessa 

planta. Embora a força de trabalho fosse predominantemente escrava o sistema açucareiro 

também utilizava mão-de-obra livre e assalariada nas atividades técnicas ligadas à produção 

do açúcar. Sobretudo durante as crises particularmente a que afetou a cultura canavieira no 

século XVIII os engenhos introduziram outras formas de relações de trabalho. Com a 

impossibilidade financeira de adquirir escravo e mão-de-obra assalariada provocada pelas 

crises os senhores de engenhos começaram a facilitar o estabelecimento de camponeses em 

suas propriedades. A partir desse contexto surgem os lavradores
31 

e posteriormente o sistema 

de morador
32 

que, garantiu a força de trabalho necessário para a reprodução do sistema 

açucareiro com o fim da escravidão (MOREIRA; TARGINO, 1997). 

 A crise que atingiu o sistema açucareiro na segunda metade do século XVII devido à 

concorrência gerada pelo açúcar produzido nas pequenas colônias holandesas da América 

Central se estendeu e se agravou durante todo o século XVIII. A partir de 1750 diversas 

medidas foram tomadas para alavancar a atividade canavieira, como o perdão das dívidas dos 

senhores de engenho, isenção de impostos, investimentos de capital no setor, expansão de 

créditos, recuperação e criação de novos engenhos. Apesar dos investimentos e incentivos 

destinados ao setor açucareiro e das mudanças nas relações de trabalho só a partir do final do 

século XVIII a atividade canavieira apresentou sinais de recuperação da crise. Esse 

reaquecimento da atividade ocorreu em função da revalorização do açúcar no mercado 

externo, devido à desarticulação da produção canavieira nas colônias holandesas. No entanto 

o setor volta a mergulhar em outra crise na segunda metade do século XIX provocado pelo 

fim da escravidão e pela competição com o açúcar produzido a partir da beterraba na Europa, 

                                                 
31

 Os lavradores configuravam-se numa categoria de pequenos agricultores que forneciam cana para os 

engenhos, produzidas ou em sua propriedade, ou em terras cedidas em regime de arrendamento pelos 

senhores de engenhos. Este era um sistema de parceria ligado e submetido ao latifúndio canavieiro. 

(MOREIRA; TARGINO, 1997) 
32

 Os moradores eram camponeses que não possuíam terras e recebiam dos donos de engenhos que 

também eram donos das terras a autorização para residir na propriedade, ocupar determinado área e 

cultivar as suas roças. Eram obrigados a prestar serviços gratuitos aos donos de engenhos ou pagar 

uma renda em dinheiro. O sistema de moradia tinha um caráter interpessoal permeada por favores e o 

endividamento do morador que, garantia a submissão deste ao senhor de engenho. (MOREIRA; 

TARGINO, 1997) 
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com tecnologias e lucros superiores ao açúcar produzido no Brasil. Além da competição desse 

produto com a Europa ainda competiam com áreas canavieiras de Cuba e da ilha de Java no 

Sudeste Asiático. 

Para Moreira e Targino (1997) mesmo com as mudanças tecnológicas introduzidas no 

setor tanto na atividade agrícola quanto na industrial não foram suficientes para estancar a 

nova crise. Para garantir a sobrevivência do sistema açucareiro foram introduzidos no final do 

século XIX incentivos econômicos e financeiros. A princípio a partir de baixos juros foi 

estimulado investimento para as unidades fabris que não compreendiam o lado da atividade 

agrícola. Segundo Melo (apud MOREIRA; TARGINO 1997) foi a partir dessa conjuntura que 

foi criado os engenhos centrais.  

Os engenhos centrais constituíram um setor industrial de fabricação do açúcar que não 

abrangiam a atividade agrícola canavieira. Foi a partir da compressão de que o problema do 

sistema açucareiro estava no beneficiamento do açúcar, ou seja, na etapa industrial e não na 

produção agrícola que, foram criados os engenhos centrais. Assim era para a indústria que 

deveria ser destinados os recursos financeiros.  Com a separação das duas atividades 

esperava-se manter o regime de propriedade da terra e modernizar a produção do açúcar. Os 

engenhos centrais representaram tanto a manutenção da estrutura fundiária tradicional e a 

introdução de transformações econômicas substanciais relacionadas à produtividade e a 

rentabilidade, como também possibilitaram a concentração da atividade industrial. Quanto à 

produção agrícola continuou sendo uma atividade dos senhores de engenhos e dos lavradores 

da cana. Essa forma de organização fabril foi um fracasso total por vários condicionantes. 

Dentre esses Moreira e Targino ( 1997) destacam : 

 

(...) a resistência dos senhores de Engenhos em aderir ao projeto pelo risco 

que corriam de transformarem-se em meros fornecedores de cana, o que 

significava a perda de do prestígio e do poder político e econômico que 

detinham; a má utilização do dinheiro público por parte dos concessionários 

dos subsídios; a irregularidade do fornecimento da cana; a falta de controle 

de preços do açúcar. (p. 56)  

 

 

 Com o fracasso dos engenhos centrais o Estado destinou grandes investimentos para o 

financiamento das usinas de açúcar. A usina se constituiu numa forma de produção de açúcar, 

uma indústria que exercia também a atividade agrícola. Esse estabelecimento fabril foi criado 

pelo Estado, não representando, portanto um resultado espontâneo do dinamismo do sistema 

açucareiro, mas uma das diversas formas encontradas por esse setor para preservar a sua 

reprodução. A princípio, os investimentos do Estado para a constituição das primeiras usinas 
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foram muito intensos. No entanto, apesar dos fortes investimentos financeiros o processo de 

substituição dos engenhos pelas usinas ocorreu de forma gradativa e desigual. A produção 

fabril dos engenhos só foi substituída completamente pelas usinas em meados do século XX.  

Esse processo de mudança da unidade fabril foi permeado pela concentração das terras e das 

usinas da região da Mata Paraibana. Assim como destaca Moreira e Targino (1997) a 

instalação e o crescimento das usinas foram responsáveis por mudanças significativas na 

organização da produção e do trabalho, e contribuíram substancialmente para intensificação 

da concentração fundiária.  

 As relações de trabalho sofrem intensas modificações com a instalação das usinas.  A 

princípio essa unidade fabril fortalece o sistema de morador, porém na medida em que se 

consolida e se expande, a cana-de-açúcar começa a ocupar as terras antes cultivadas pelos 

moradores, lavradores e foreiros. Esse processo acarreta a expropriação dos moradores da 

propriedade e a extinção da categoria dos lavradores. Uma parte da população expulsa das 

terras de usina se transforma em trabalhadores assalariados da cana, portanto ocorre a 

intensificação do assalariamento.  Esse processo, no entanto ocorreu de forma lenta e gradual 

perdurando por muito tempo. Surge nesse período à figura do fornecedor de cana, ocorre 

também o fortalecimento da sazonalidade da força de trabalho, o uso de fertilizantes químicos 

e o avanço da mecanização no setor açucareiro. A criação da usina e sua expansão 

provocaram transformações tanto na técnica de produção da cana e do açúcar quanto nas 

relações sociais inseridas nessa atividade. Essas mudanças vão ser intensificadas com o 

advento do Proalcool.  

Até o ano de 1970 as plantações de cana-de-açúcar estavam concentradas no litoral da 

Paraíba. A cultura canavieira estava limitada às áreas com condicionantes naturais favoráveis, 

como os solos úmidos da microrregião do Brejo e as várzeas dos rios no Litoral. Os tabuleiros 

costeiros litorâneos constituíam um obstáculo natural à expansão da cana, fundamentalmente 

em função da pouca fertilidade do solo, como também os solos íngremes da Microrregião do 

Brejo. Em 1975 foi criado o Programa Nacional do Álcool (PROALCOOL) com uma política 

de créditos financeiros e incentivos fiscais destinados tanto à produção industrial quanto a 

agrícola ( MOREIRA; TARGINO, 1997) 

 O Proalcool surgiu como uma necessidade alternativa do Estado frente à conjuntura 

da crise energética mundial provocada pela alta dos preços internacionais do petróleo. O 

Programa tinha o objetivo além do estímulo à produção do álcool, a recuperação do setor 

açucareiro que estava vivenciando uma nova crise ocasionada pela queda dos preços do 

produto no mercado internacional. Os investimentos financeiros e fiscais fornecidos pelo 
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Proalcool possibilitaram a expansão da cultura canavieira em áreas que antes constituíam um 

limite para essa cultura, bem como em alguns municípios do interior da Paraíba. Assim 

ocorreu uma ampliação e uma redefinição da região canavieira, tanto pela expansão da 

fronteira canavieira, em municípios “interioranos” quanto o rompimento de barreiras naturais 

nos municípios tradicionalmente produtores de cana. Na Paraíba ocorreu um crescimento 

substancial do número de destilarias, acarretando a modernização e ampliação do parque 

industrial sucro-alcooleiro (MOREIRA; TARGINO, 1997) 

A expansão da cultura canavieira possibilitada pelo Proalcool substituiu grande parte 

da vegetação de Mata Atlântica e dos Cerrados de Tabuleiros e importantes áreas 

tradicionalmente produtoras de alimentos na Paraíba. Contribuiu para a consolidação e 

crescimento do emprego sazonal, o que não significou em melhoria nas condições de vida dos 

trabalhadores, acentuando a sua exploração. Consolidou a expropriação dos agricultores que 

mantinham suas culturas de subsistência em áreas de crescimento da cultura canavieira, tanto 

nos municípios atingidos pela expansão recente quanto nos tradicionalmente produtores. Esse 

processo provocou o esvaziamento demográfico na zona rural e o acréscimo dos conflitos 

sociais no campo “nas áreas onde a resistência camponesa sobrepujou a força do capital” 

(p.260). O Proalcool foi responsável também pelo aumento da concentração fundiária, pelo 

crescimento na utilização da força de trabalho infantil e da mulher, pela expulsão de 

populações rurais inteiras e pela expansão do trabalho “semi-escravo”.  

Na região da Mata Paraibana mais especificamente nos municípios do Litoral com a 

expansão canavieira provocada pelo Proalcool acasionou inúmeros conflitos rurais. Nas áreas 

em expansão da cultura da cana-de-açúcar e nas áreas atingidas com o advento do Proalcool 

posseiros e arrendatários praticavam uma policultura de auto-consumo, intercalados com 

áreas ocupadas pela Mata Atlântica e Cerrados de Tabuleiros, no entanto, como assinalado 

anteriormente o crescimento do setor canavieiro se deu tanto sobre as terras tomadas pela 

vegetação, quanto sobre os sítios e roçados dos pequenos produtores rurais. O processo de 

expulsão desses agricultores e sua resistência deram origem a diversos conflitos pela posse da 

terra, alguns de repercussão internacional.  

De acordo com Moreira e Targino (1997) o processo de expulsão do camponês da terra 

não acontece de maneira pacífica e nem historicamente foi permeado por uma relação 

amistosa à,  população rural reage provocando os conflitos agrários. Estes emergem como 

uma forma de resistência do trabalhador a expropriação sofrida. O conflito pela terra é o 

resultado do confronto de interesses entre o capital e o trabalho personificado de um lado pela 

necessidade de subordinação da produção ao lucro e, do outro, pelo direito do trabalhador 
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permanecer na terra, de viver nela e garantir a sobrevivência da unidade familiar.  

 Entre 1970 e 1996 a Paraíba vivenciou mais de 200 conflitos agrários, localizados em 

57 municípios concentrados principalmente no Litoral e no Agreste paraibano representando 

90% dos conflitos registrados nesse período no Estado e envolvendo também o maior número 

de famílias. Nesta estatística está presente o conflito fundiário na Fazenda Gurugi I localizada 

no município do Conde que ocorreu no final da década de 1970 (MOREIRA; TARGINO, 

1997). No Litoral, a luta pela posse da terra se intensificou não só em municípios tradicionais 

produtores de cana-de-açúcar, e naqueles que foram atingidos com os investimentos 

governamentais de 1975, mas nos municípios onde foi maior a influência do Proalcool. A 

emergência do conflito pela posse da terra na Fazenda Gurugi I está claramente relacionado 

com essa nova expansão da cultura canavieira possibilitada pelo Proalcool, uma vez que o 

processo de expulsão das famílias negras da Fazenda Gurugi I teve início quando o 

proprietário começou a destruir sítios e roçados dos moradores para dar lugar à plantação da 

cana-de-açúcar, e a forçar as famílias a se assalariar no cultivo dessa monocultura.  O Conde 

foi um dos municípios que se destacou com o processo de expansão da fronteira canavieira.  A 

respeito do acréscimo do plantio da cana no Conde, Cavalcanti e Gonçalves (1996) destacam 

que: 

 

No Conde, além de uma rápida mudança na paisagem natural em algumas 

de suas áreas, esse processo de expansão provocou a intensificação da 

concentração fundiária. O significado dessa concentração foi à expulsão de 

grande parte dos pequenos produtores de sua terra, através da violência pura 

e simples, da aplicação da lei ou da compra das pequenas propriedades 

pelos latifundiários e empresários agrícolas. A lavoura canavieira substituiu, 

em larga escala, a lavoura de subsistência, o que promoveu a expulsão do 

agricultor. (p. 13) 

 

 

 De acordo com estes autores quando o Conde foi emancipado pela Lei Estadual N° 

3107 em 18 de novembro de 1963, separado da capital João Pessoa a quem pertencia, 

começaram ocorrer importantes transformações em seu espaço agrário. O Conde 

tradicionalmente, e nesse período, estava voltado para a produção de alimentos que, 

abasteciam substancialmente os mercados de João Pessoa. Essa produção era realizada em 

pequenas unidades agrícolas, sobretudo por arrendatários, foreiros e moradores de condição 

em latifúndios da região (CAVALCANTE; GONÇALVES, 1996) 

 Após a emancipação política o espaço agrário do Conde vai apresentar quatro aspectos 

fundamentais: ainda na década de 1960 inicia-se o “processo de minifundização” quando 
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grandes propriedades são desmembradas entre herdeiros, ou não, acarretando o loteamento 

para a formação de granjas; posteriormente ainda nos anos de 1960 começaram a ser criados 

os loteamentos residenciais principalmente em áreas com potencial turístico próximo as 

praias, mas também foram criados loteamentos em áreas afastadas da beira mar; na década de 

1970 financiados pelo Proacool ocorre à consolidação das grandes propriedades que passaram 

a substituir as formas de relações de trabalho baseados no sistema de moradia e arrendamento 

sustentada por uma cultura de subsistência, pelas plantações de cana-de-açúcar. Resultante 

desse contexto da partilha de grandes propriedades entre herdeiros e substancialmente dos 

loteamentos residenciais e da expansão canavieira no município vários conflitos agrários são 

deflagrados no Conde no final da década de 1970 e nos anos 1980 com a conseqüente 

desapropriação de algumas áreas que foram transformadas em assentamentos rurais 

(CAVALCANTE; GONÇALVES, 1996) 

 A Tabela 01 mostra o quadro da estrutura fundiária no município do Conde na década 

de 1970 e em meados da década de 1980: 

 

TABELA 01: A estrutura fundiária do Conde entre 1970 e 1985 

Grupos 

de área 

(ha.) 

1970 

Nº. 

Área  1975 

Nº.  

Área  1980 

Nº.  

Área  1985 

Nº.  

Área  

Menos de 

10  

97 370 219 786 297 783 479 1.454 

10 a 100 50 1.454 ___ ____ 90 2.175 108 2.765 

100 a 

1000 

22 5.067 7 1.850 8 2.159 13 2.408 

1000 e 

mais  

3 6.060 5 9.505 4 7.655 3 7.942 

Total  172 12.940 452 14.099 399 12.775 603 14.562 

     Fonte: Cavalcanti: Gonçalves, 1996 p. 74. 

 

 Na Tabela 01 podemos observar que as grandes propriedades com mais de 1000 ha. 

detinham mais da metade das terras favoráveis à agricultura no Conde entre 1975 e 1980, o 

que constata a alta concentração fundiária no período.  

 Embora o conflito da Fazenda Gurugi I tenha sido ocasionado pela ampliação da 
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cultura da cana o mesmo não aconteceu na Fazenda Gurugi II. Nesta fazenda o conflito foi 

deflagrado pelo interesse imobiliário dos proprietários legais da terra, uma vez que a 

propriedade estava localizada numa área privilegiada próximo a beira mar no litoral do 

município de Conde. O conflito emergiu quando os proprietários começaram a lotear a 

fazenda para a venda e a especulação imobiliária, uma vez que a área tinha sido considerada 

urbana por uma lei municipal. Havia por trás dessa legislação interesses de autoridades locais 

em lucrar com a valorização da terra e com a possibilidade de um crescimento turístico no 

município o que acarretaria ainda mais a elevação dos preços da terra.  Assim as terras da 

Fazenda Gurugi II passaram a ser supervalorizadas, quando o conflito eclode no início da 

década de 1980 com o assassinato de dois agricultores. Dessa forma a cultura canavieira perde 

espaço para a especulação imobiliária. Os conflitos em ambas as fazendas foram mediados 

pela CPT. Cavalcanti e Gonçalves (1996) ressaltam que a especulação imobiliária no litoral 

do município do Conde acentuou-se na década de 1980 com:  

 

(...) o asfaltamento da Rodovia PB-018, que liga o litoral à BR-101, e com a 

política adotada na área pela Prefeitura Municipal, através da promoção de 

festas, em especial, o carnaval e da venda da imagem das belas praias do 

Conde (p. 65).  

 

A respeito da transformação da terra localizada na zona rural em urbana Correia 

(2004) coloca que esse processo ocorre quando: 

 

Os proprietários de terra atuam no sentido de obterem a maior renda 

fundiária de suas propriedades, interessando-se em que estas tenham uso 

que seja o mais remunerador possível, especialmente uso comercial ou 

residencial de status. Está particularmente interessado na conversão da terra 

rural em terra urbana, ou seja, têm interesse na expansão do espaço da 

cidade na medida em que a terra urbana é mais valorizada que o rural. Isto 

significa que estão fundamentalmente interessados no valor de troca da 

terra e não no seu valor de uso. Os proprietários fundiários podem então 

exercer pressões junto ao Estado, especialmente na instância municipal 

visando interferir no processo de definição das leis de uso do solo e do 

zoneamento urbano. (p. 16) 

 

 

Até a década de 60 do século XX, o latifúndio foi considerado arcaico, improdutivo e 

um empecilho para o pleno desenvolvimento econômico do país. A partir de então, ele passou 

por um processo intenso de modernização, adotou a lógica empresarial capitalista e 

transformou-se no que se designa de “agronegócio”.  Com a sua necessidade fundiária o 

latifúndio e o “agronegócio” expulsaram trabalhadores do campo e ocuparam suas terras. Os 

trabalhadores por sua vez reagiram à expropriação seja por meio da luta de resistência, fato 



81 

 

que ocorreu no Gurugi ou ocupando latifúndios improdutivos dando origem aos conflitos de 

terra. Para solucionar tais conflitos o Estado, segundo Moreira e Targino (1997), utilizam-se 

primeiro das formas de persuasão e quando não obtém sucesso utilizam-se da polícia e da 

justiça para despejar os agricultores das propriedades, prender e processar os trabalhadores e 

os representantes dos movimentos sociais que lhe que dão sustentação. Por último quando 

nenhuma das ações resolvem o conflito desapropriam as terras e criam o que se denomina de 

“Assentamento Rural”. O que aconteceu tanto na Fazenda Gurugi I quanto na Fazenda Gurugi 

II, pois ambas deram origem a quatro assentamentos rurais nas décadas de 1980 e 1990. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3.2. Processo de luta pela terra e desapropriação da Fazenda Gurugi I. 

 

  Segundo Moreira (1997) parte do território Gurugi denominado pela autora de 

Fazenda Gurugi I
33

 pertencente ao Estado, foi cedido em 1940 pela União em regime de 

arrendamento, por intermédio do interventor do governo estadual Ruy Carneiro ao fazendeiro 

José Francisco das Neves por três gerações: a sua geração, dos seus filhos e de seus netos. 

Entretanto em função do direito de usucapião
34

 o Estado concedeu o título de posse da 

propriedade ao fazendeiro José Francisco das Neves. Esta situação vai perdurar até 1979, ano 

que se desencadeia o conflito pela posse da terra entre as famílias negras e os herdeiros do 

proprietário.  

A Fazenda Gurugi I era constituída por áreas: onde estavam estabelecidos os sítios, as 

moradias e as principais áreas de cultivo das famílias negras; áreas coletivas onde as famílias 

exploravam as mangabeiras nativas que compunham sua principal fonte de renda; áreas que 

eram utilizadas pelas famílias nativas e que nelas se estabeleceram famílias de rendeiros; e 

áreas que se constituíam em caminhos utilizados pelas famílias negras para pescarem, ou para 

comercializarem os seus produtos em João Pessoa (PB), que eram cultivadas unicamente por 

famílias de rendeiros. 

 Com relação à outra parte do território Gurugi denominado de Fazenda Gurugi II 

segundo processo do INCRA-PB de Nº262/1988, foi adquirido segundo Moreira (1997) por 

uma escritura de 18 de julho de 1949, pelos irmãos Nilson Albino Pimentel e Nelson Albino 

Pimentel por meio de compra à Companhia Industrial Fiação e Tecidos Goiana. 

                                                 
33

 No processo do INCRA de Nº.28/1984 a Fazenda Gurugi I aparece como Fazenda Paripe-Capim-

Acú. E apresentada também com essa designação na carta topográfica emitida por esse órgão. 
34

 O usucapião é um modo originário de aquisição de propriedade e de outros direitos reais, pela posse 

prolongada da coisa, acrescida dos demais requisitos legais. 
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 Na propriedade de Gurugi I em 1979 residiam 45 famílias negras além das famílias de 

rendeiros. Neste ano teve início o conflito que perdurou até o ano de 1982, quando a posse da 

terra foi emitida. Nesse período as famílias enviaram cartas, pedindo apoio e denunciando a 

situação conflituosa que estavam vivenciando a imprensa a diversas autoridades do estado e 

do país e a sociedade em geral. Essas famílias habitavam esse território há gerações. Para 

permanecer e morar na terra o proprietário exigiu o pagamento de um tributo após o 

arrendamento da terra. 

 A partir dos depoimentos colhidos com os moradores mais antigos de Gurugi I, não foi 

possível obter informações a respeito de como eram as relações de trabalho antes do 

arrendamento da terra, uma vez que os entrevistados não tinham em sua memória lembranças 

a respeito. No entanto apesar do arrendamento da terra datar de 1940, os entrevistados 

enfatizaram que desde a sua juventude José Francisco das Neves era o dono da terra. A renda 

cobrada por este proprietário era paga por meio do foro
35

. As famílias, em sua maioria davam 

à metade do que produziam para o proprietário ou pagavam certa quantia em dinheiro, 

equivalente ao valor da metade da produção, porém era mais incomum. Como o pagamento 

dessa renda em dinheiro era efetuado por intermédio de contratos verbais, era comum, que as 

famílias pagassem a renda mais de uma vez, pois não tinham como provar que o pagamento já 

tinha sido quitado quando a renda era cobrada uma segunda vez. De acordo com uma carta 

escrita pelas famílias de Gurugi I em 29 de outubro de 1979, direcionada as autoridades 

estaduais, esse problema era habitual. 

 

(...) o que se paga pelo foro não entregam recibo (...). Agora, senhores, temos 

a informar também que algumas coisas que nós plantávamos ele exigia pela 

metade. Também aconteceu de cobrar foro duas vezes, por não entregar 

recibo.  

(Carta escrita pelas famílias negras de Gurugi I em 29 de outubro de 

1979, Fonte: Arquivo Eclesiástico da Paraíba) 
 

  As famílias negras residiam em casas de taipa cobertas de palha de coqueiro ou de 

palmeira, construções que ainda permanecem no local (Figura 05) ou em casas só construídas 

de palhas de coqueiro. As casas normalmente eram erguidas em mutirão, essa era uma prática 

comum também no cultivo dos roçados, dessa forma o trabalho estava organizado de forma 

coletiva. De acordo com depoimento colhido durante pesquisa de campo junto às famílias 

negras de Gurugi: 

                                                 
35

 O foro é a renda paga em dinheiro ou em produtos pelos trabalhadores rurais ao proprietário da terra 

para poder morar e cultivar e a terra. (MOREIRA; TARGINO, 1997) 
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(...) a gente fazia esse tipo de trabalho, mas não sabia o que era aquilo, não 

sabia o que significava mutirão a gente ia tapar uma casa de barro (...) a 

gente fazia junto, no caso era mutirão, fazia roçado, plantação de roçado, o 

povo daqui tinha roçado assim (...), roçava o mato queimava ai o povo já 

sabia, não precisava nem chamar (...) Era uma influência tão grande que o 

povo tinha uma boa vontade tão grande, pronto, por exemplo, tinha o 

roçado, a plantação de fulano a gente vai fazer hoje ai terminava aquele 

roçado, ai pronto tinha outro roçado por perto ou em tal canto ai a maniva 

já tava lá no acero do roçado para plantar (...), pensa que o povo esperava 

às vezes o dono nem tava lá naquela plantação (...) fazia aquele mutirão de 

gente e plantava dois, três roçados no dia (...). 

 (Membro das famílias negras de Gurugi I). 

 

 

       

 
Figura 05: Permanência da casa de taipa em Gurugi I. 

Fonte: Trabalho de campo, em 05 de agosto de 2009. 

 

  As famílias permaneceram morando nas construções mencionadas depois do 

arrendamento, pois não tinham condições de construírem moradias melhores como também 

era proibido pelo proprietário a construção de casas de alvenaria ou cobrir as casas de taipa 

com telha. Segundo o depoimento de uma integrante das famílias negras de Gurugi I: 

 

 

(...) O antigo proprietário não deixava construir casa de telha não, de tijolo 

ninguém falava por que ninguém não tinha condição mesmo, mas cobrir de 

telha, algum deles que tivesse condição de cobrir uma casa de telha eles não 

deixava não, por que, por certo eles achavam que tinha uma casa de telha 
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tinha mais valor né, a de palha era mais fácil de tocar fogo e expulsar as 

pessoas e a casa de telha durava mais era mais difícil do povo sair (...). 

(Fonte: Trabalho de campo realizado em 11 janeiro de 2009) 

 

  

 Após a constituição do assentamento as novas famílias que foram surgindo 

continuaram construindo e residindo nesse tipo de construção, por não terem condições de 

construírem moradias mais dignas.   A partir do ano do arrendamento da terra, o proprietário 

concedia normalmente áreas de tabuleiro, cujos solos são inférteis para o plantio, as famílias 

negras que solicitavam terra para a produção de suas culturas de autoconsumo. Como constata 

o texto de uma das cartas escritas pelas famílias negras, quando o conflito pela posse da terra 

começa em 1979: 

 

(...) quando aqueles antigos iam pedir uma moradia ele só dava se fosse no 

tabuleiro onde voava urubu, cavalo morto, cachorro, cobras, etc.Mas mesmo 

assim com uma certa liberdade de trabalho e moradia , ainda existia  um 

problema que o rendeiro ( José Francisco das  Neves) só aceitava trabalhar 

nos piores  cantos. Se tentasse procurar certas terras era capaz de ser 

enxotado pela polícia (...).  

(Carta escrita pelas famílias negras de Gurugi I em 29 de outubro de 

1979, Fonte: Arquivo Eclesiástico da Paraíba). 

 

  As antigas famílias desenvolviam uma agricultura de autoconsumo e o seu excedente 

era comercializado nas feiras livres dos bairros de Oitizeiro, Jaguaribe e principalmente no 

Mercado Central na capital João Pessoa. Atualmente a maioria das famílias vendem o 

excedente do que produzem   nos roçados para os atravessadores e outras permanecem 

comercializando o que cultivam nas mesmas feiras livres. Algumas famílias chegam a vender 

sua produção na Central de Abastecimento (Ceasa) de João Pessoa. 

 Em 1978 o proprietário legal da Fazenda Gurugi I faleceu e a terra foi desmembrada e 

repartida entre os seus herdeiros em três propriedades que receberam novas denominações 

passando a ser chamadas de Paripe I, propriedade onde ficavam os sítios das famílias negras e 

as principais áreas de cultivo, como também áreas coletivas; Paripe II propriedade conhecida 

como Sítio Prazeres onde só residiam famílias de rendeiros; Paripe III, propriedade utilizada 

pelas famílias negras e onde também moravam posseiros vindos de outros municípios. 

(MOREIRA, 1997) 

 A propriedade Paripe I que foi transformado em Assentamento Gurugi I após a 

desapropriação em 1982, passou a pertencer à herdeira Maria da Penha Neves que como os 

demais herdeiros decidiu negociar a terra, vendendo a parte que lhe cabia ao fazendeiro João 
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Gonçalves da Silva em janeiro de 1979 que, repassou a outro proprietário Luciano Aníbal 

Pedrosa de Melo, no ano de 1981. O novo dono logo, após a apropriação da terra, começou o 

processo de expulsão das famílias, para preparar o solo para o plantio da cana-de-açúcar 

(Figura 06) derrubando casas, proibindo o conserto ou construção de novas moradias, 

destruindo sítios, roçados, as mangabeiras nativas que se configurava numa das principais 

fontes de renda das famílias e ameaçando de morte e perseguindo os líderes que estavam à 

frente do movimento de resistência. Essa situação vai perdurar com o segundo proprietário 

que, sucedeu o fazendeiro João Gonçalves da Silva.  

 

 

      Figura 06: Preparo do solo para o plantio da cana-de-açúcar em 1980 

        Fonte: Arquivo Eclesiástico da Paraíba  

 

O processo de expulsão das famílias está registrado nas cartas escritas pelas mesmas a 

diversas autoridades do Estado e do País entre os anos de 1979 e 1982.  

 

(...) Agora, senhores, não é mole a informação do novo comprador, João 

Gonçalves da Silva. São esses os objetivos: primeiro, proibiu que levantasse 

casa de morador que estava caindo; chegou derrubando mangabeira que é 

uma grande produção para as mulheres, cortou até pelos quintais (...) 

(Carta escrita pelas famílias negras de Gurugi em 29 de outubro de 

1979, Fonte: Arquivo Eclesiástico da Paraíba). 

 
(...) Até agora não houve nenhuma solução. Todas as ameaças continuam, 

tanto por parte dos capangas como as máquinas entrando cada vez mais, 

destruindo nossas posses e fruteiras, como é o caso das mangabeiras que 

estão sendo totalmente destruídas. Tivemos garantias que a polícia ia 

desarmar todos os capangas e até aqui nada disso aconteceu. Os capangas 
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continuam andando nas áreas com revólver nas mãos, cedo da noite por trás 

de nossas casas, jurando matar nossos companheiros (...). 

 (Idem 9 de fevereiro de 1982, Fonte: Arquivo Eclesiástico da Paraíba)  
 

(...) Os capangas continuam ameaçando nós pelas portas, as máquinas 

continuam trabalhando e destruindo nossas lavouras e plantando cana, como 

aconteceu no dia 14 passado, os capangas destruíram 3 hectares de mandioca 

plantada (...). 

 (Idem 20 de julho de 1982, Fonte: Arquivo Eclesiástico da Paraíba). 

 

   Devido à resistência das famílias em sair da área em abril de 1981 o proprietário 

legal de Paripe I vendeu a terra ao usineiro Luciano Aníbal Pedrosa de Melo que, da mesma 

forma que o proprietário anterior tinha como objetivo expulsar as famílias e plantar cana-de-

açúcar na propriedade. Em dezembro deste mesmo ano notificou 25 famílias com ação de 

despejo e em fevereiro de 1982 os seus capangas seqüestram e torturaram um representante da 

Igreja e um advogado do Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Arquidiocese de João 

Pessoa que prestavam assistência às famílias. Também processou oito membros das famílias 

negras sob acusação de desordem e proibiu a entrada de qualquer veículo ou pessoa 

desconhecida na área, além disso, fechou os acessos das famílias aos seus roçados. Como as 

famílias se recusaram a trabalhar no plantio da cana-de-açúcar, posição que foi tomada 

coletivamente a partir de reuniões das famílias o proprietário construiu um conjunto 

habitacional
36

 na Fazenda para trazer trabalhadores de fora. Desde o início do processo de 

expulsão as famílias buscaram ajuda dos párocos que rezavam missa na localidade e foram 

orientadas a procurar diversas instituições como a Federação dos Agricultores do Estado da 

Paraíba (Fetag) a Comissão Pastoral da Terra (CPT), o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

João Pessoa e o INCRA para fortalecer e direcionar o movimento de resistência das famílias e 

na luta pela desapropriação da terra. Segundo depoimento recolhido durante entrevista com 

uma integrante das famílias negras de Gurugi I: 

 

(...) Essa terra vendida para onde a gente vai? Ai o povo ficou o que faz o 

que não faz ninguém sabia a quem recorrer, a gente não tinha solução, nós 

não tinha plano de nada na vida tava só esperando o dono chegar e o que a 

gente esperava era expulsar a gente da terra. (...) Ai primeiro a gente foi 

para a Igreja e falou a história para o padre da região (...) eu sei que 

andava por aqui Frei Domingos, era Anastácio era os padres que a gente 

conhecia que andava por aqui (...) ai a gente foi para Igreja o padre 

orientou agente. O padre disse olhe eu não posso me intrometer nisso, mas 

vocês vão ter que fazer alguma coisa, se vocês não quiserem ir para o olho 

da rua, vocês vão a rádio ao jornal e indicava tudo(...) e fizemos reunião 

com os povo mais velho daqui o povo mais idoso né que sabia da história 
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daqui tudinho. Pelas explicações que a gente recebeu praticamente a gente 

era dono da terra pelo tempo que morava nossos avós, nossas mães né 

bisavós que foi nascido e criado aqui, por lei a gente era praticamente dono, 

por que Gurugi I não foi invasão a gente já morava na terra e então o 

desejo da gente era de  permanecer , porque alguém que entendia explicava 

que se a gente fosse morar nas pontas de rua, nas favelas(...) mas se fosse 

assim sair assim  abandonado os filhos da agente ia sofrer passar fome, 

agente acostumado aqui nascido e criado aqui, só sabia  roça, porque 

leitura não tinha, emprego não tinha para todo mundo, tudo isso a gente vê 

as explicações as orientações né, ai muita gente botou na cabeça que tinha 

que ser assim mesmo que agente tinha que lutar para permanecer(...). 

(Fonte: Trabalho de Campo realizado em 11 de janeiro de 2009) 

 

 

  As famílias negras não queriam sair de uma terra onde moravam como e ela estavam 

ligados a ela por laços étnicos e culturais há gerações,  para se assalariar como bóias-frias no 

cultivo da cana-de-açúcar. Essa proposta foi feita pelos sucessivos proprietários a partir de 

1979, como mostram as cartas escritas pelas famílias a diversas autoridades do Estado e do 

País entre os anos de 1981 e 1982: 

 

(...) E agora ele (João Gonçalves de Lima) está começando querer invadir os 

roçados e não deixar enfincar nenhum pau para fazer barraca; voltando com 

um novo projeto que é plantar cana (...). Mesmo assim, ele falando que vai 

adquirir o dinheiro com o governo, porque, se os moradores se revoltar e 

destruir a cana, ele joga questão pro governo, e fica de lado, para o governo 

resolver, que plantou com o dinheiro dele. Ele disse que o governo pode 

brigar com os moradores. Isso aconteceu sexta feira, dia 5 de junho de 81, 

quando ele veio acompanhado junto com 2 carros da usina tabu; conhecemos 

os fatos dessa Destilaria de perto que é destruir casa de morador, plantação 

de feijão, roça, etc. (...).Chegando no Gurugi,  ele vai precisar das áreas dos 

moradores que plantam gênero alimentício  para plantar cana , e vai fazer 

uma vila para os moradores então ficar dentro do serviço dele. Ele falou que 

vai trazer uma pessoa para administrar o serviço dele, porque, quando fosse 

no fim de semana ia buscar o dinheiro do pagamento do trabalhador, que os 

moradores não sabia aonde ele morava (...). 

(Carta escrita pelas famílias negras de Gurugi I em 30 de junho de 

1981, Fonte: Arquivo Eclesiástico da Paraíba) 

 
(...) No dia 4 de agosto este novo invasor (Luciano Aníbal Pedrosa) veio 

junto com dois indivíduos armados de revólver, para uma reunião com a 

gente. (...) Nesta reunião o invasor disse: “Comprei a terra e vou plantar 

cana. Não vai faltar serviço para vocês, até as mulheres vão trabalhar” (...) 

Nossos pais e avós sempre nos disseram e dizem que esta terra pertencia ao 

estado (...). Diante disso não vamos abrir mão de nossa terra!E já dissemos 

isto ao invasor e acrescentamos mais: se vocês plantarem cana aqui nós 

vamos arrancar!certo? E não aceitamos trabalhar na palha da cana como 

assalariado do invasor (...). 

 (Idem 10 de agosto de 1981, Fonte: Arquivo Eclesiástico da Paraíba) 
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 Em 15 de fevereiro de 1982 as famílias acamparam na Fetag com o objetivo de 

pressionar as instituições públicas responsáveis para agilizar o processo de desapropriação. 

No mesmo ano acamparam durante um dia em frente ao Palácio da Redenção em João Pessoa 

(PB). O Governo do Estado não concretizou as suas promessas de retirar as máquinas, que 

preparavam o solo para o plantio da cana-de-açúcar, nem de retirar os capangas da 

propriedade como também não assegurou que as famílias não fossem expulsas da terra
37

. 

Continuo-se, portanto a destruição dos roçados, dos sítios, das áreas coletivas e as constantes 

ameaças executadas pelos capangas do proprietário. Esse acúmulo de tensões levaram as 

famílias negras a saíram de suas casas e acamparem em um barracão na propriedade durante 

18 dias em agosto de 1982 ( Figuras 07 e 08).  

 

 

 

                 Figura 07: Acampamento no Gurugi I (1982). 

                 Fonte: Arquivo Eclesiástico da Paraíba. 
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 Essas promessas foram efetuadas em audiências realizada em janeiro de 1982 com as famílias 

negras e em visita efetuada em Gurugi I em 19 de fevereiro de 1982. 
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         Figura 08: Famílias de Gurugi I reunidas no acampamento (1982). 

                     Fonte: Arquivo Eclesiástico da Paraíba. 

 

A finalidade do acampamento era impedir o avanço do plantio da cana-de-açúcar nos 

seus roçados. Chegaram a arrancar a cana plantada pelo novo proprietário e em seu lugar 

fizeram, de maneira coletiva, o plantio das suas culturas de auto-consumo (Figura 09). 

 

 

               Figura 09: Famílias de Gurugi I trabalhando coletivamente (1982). 

                  Fonte: Arquivo Eclesiástico da Paraíba.  

           

 

A resistência das famílias negras levou o Governo do Estado a desapropriar parte da 
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propriedade no total 443 hectares em 14 de maio de 1982. Porém o Governo mudou antes de 

entregar a imissão de posse às famílias. O novo Governo que assumiu no segundo semestre do 

ano de 1982 fez novas negociações com o proprietário e só foram desapropriados 288 

hectares. A imissão de posse saiu em 30 de setembro de 1982, e esses ha. foram 

transformados em assentamento rural passando a ser chamado de Gurugi I. Esta mudança na 

forma de organização do território provocou outras mudanças substancias na vida das antigas 

famílias, pois a divisão dos 288 hectares para as 45 famílias limitou a área de roçado. Cada 

família ficou entre 3,2 hectares e 1 hectare de terra, perdendo grande parte das suas áreas de 

cultivo. As implicações dessa nova organização espacial são destacadas pelo Presidente da 

Associação: 

 

Mesmo aqueles que receberam 3 hectares tem muito pouca terra para 

trabalhar e morar mal cabe uma casa e um pequeno roçado.Já nos 155 

hectares que foram dados ao proprietário, cresce um plantio de cana- de- 

açúcar. 

(Depoimento concedido ao jornal O Norte em 27 de maio de 1985) 

 

  Em 16 de dezembro de 1983, o Estado adquiriu mais 137,2 hectares onde residiam 14 

famílias de posseiros, transformado-o também no assentamento rural de reforma agrária  

chamado de Paripe III. 

 A fazenda possuía 1226 hectares e foram desapropriados 425 hectares para reforma 

agrária. Algumas áreas que as antigas famílias da Fazenda Gurugi I utilizavam em regime de 

coletividade não foram incluídas no projeto de assentamento quando da desapropriação. Essas 

áreas estão sendo atualmente reivindicadas para voltarem a ser utilizadas em regime de 

coletividade como território quilombola
38

. 

Em 1997 as famílias negras orientadas pelo Movimento dos Sem Terras (MST) 

acamparam dentro de uma área que fazia parte da antiga Fazenda e que não foi incluída no 

projeto de assentamento, reivindicando a sua desapropriação.  Devido a pouca organização a 

tentativa de ocupação terminou frustrada e as famílias voltaram para suas casas. Após a 

criação do assentamento Gurugi I foram construídas 62 casas, perfurado um poço artesiano, 

implantado rede de distribuição de água, eletricidade, construída uma casa de farinha e um 

posto de saúde, além da compra de um trator e caminhão por meio de empréstimo coletivo. 

 No que diz respeito às famílias de rendeiros que residiam na propriedade Paripe II 

conhecido como Sítio Prazeres com uma área de 100 hectares pertencente à herdeira Maria 
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 Essa discussão será abordada no Capítulo 04. 
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das Dores Neves de Vasconcelos, no total de 24 famílias foram expulsas e a terra loteada com 

fins de construção de casas de veraneio em 1986. O processo de desapropriação de Paripe II 

de nº. 0035/86 encontra-se arquivado no INCRA, nenhuma vistoria foi realizada na 

propriedade. (MOREIRA, 1997) 

 

3.3.Processo de luta pela terra e desapropriação da Fazenda Gurugi II 

 

  O território da Fazenda Gurugi II foi adquirido como mencionado anteriormente, 

pelos irmãos Nilson Albino Pimentel e Nelson Albino Pimentel em 18 de julho de 1949 por 

meio de compra a Companhia Industrial Fiação e Tecidos Goiana (MOREIRA, 1997). A 

Fazenda foi fragmentada em 30 de março de 1978 em duas fazendas. O Gurugi II entendido 

como área onde se localizavam os sítios das antigas famílias negras e as principais áreas de 

cultivo como também as áreas coletivas, passou a pertencer a Nelson Albino Pimentel e o 

restante da propriedade denominada de Fazenda Barra de Gramame onde as famílias negras 

utilizavam conjuntamente com famílias de rendeiros passou a pertencer a Nilson Albino 

Pimentel. 

 O conflito pela posse da terra na Fazenda Gurugi II resultante do desmembramento da 

antiga Fazenda, teve início em 1981 quando o proprietário Nelson Albino Pimentel começou 

um loteamento imobiliário na propriedade, iniciando um processo de expulsão das famílias 

negras que residiam nela. De acordo com o processo de desapropriação da Fazenda Gurugi II 

de Nº. 262/1988 do INCRA à propriedade passou a ser área urbana de acordo com Lei 

Municipal Nº. 07/1978 da Prefeitura Municipal de Conde (PB) e a Fazenda Gurugi II passou a 

ser um prolongamento do Loteamento Village Jacumã. Este foi criado em 1979 de uma área 

desmembrada da referida propriedade. Três meses após a promulgação dessa Lei os irmãos 

dividiram amigavelmente a antiga Fazenda Gurugi II. A referida Lei Municipal afirmava o 

seguinte: 

 

Art.1º Com finalidade de atender a expansão de área destinada a balneários, 

marinas, veraneios, e bem assim, formação de núcleos residenciais, fica 

considerada Zona Urbana, toda faixa de praia do Município, denominada 

praia de Jacumã, com os seguintes limites: partindo da barra do grau, 

seguindo pela orla marítima até a barra de gramame subindo pela margem do 

rio gramame até encontrar os limites do antigo aldeamento dos índios, 

partindo daí a linha reta até o rio grau, descendo pela margem do mesmo rio 

até encontrar a barra do mesmo nome, ponto inicial. Parágrafo Único-Nos 

limites acima, engloba toda área já existente, representada pelo Loteamento 

Cidade Balneário Novo Mundo, de acordo com a Lei Nº42/75, de 20 de 

outubro de 1975, e bem assim todo povoado de proprietários de nova área, 
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apresentarem plantas para aprovação na Prefeitura, dentro das normas 

urbanística e, se aprovadas, poderão solicitar do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária-INCRA-, o cancelamento das áreas de seus 

imóveis como propriedade rural, passando desta data em diante a pagar  o 

Imposto Territorial Urbano. 

(Fonte: Processo de desapropriação da Fazenda Gurugi II de 

Nº262/1988 que consta nos arquivos do Incra) 

 

 A partir da criação desta Lei houve uma mudança do valor econômico das terras da 

Fazenda Gurugi II devido a sua proximidade com as praias do município. Suas terras 

passaram a ser alvo da especulação imobiliária, atividade que seria extraordinariamente mais 

lucrativa para o proprietário do que manter as famílias nativas pagando a renda da terra. Esta 

lei municipal evidencia também a ligação de políticos locais com os proprietários de terra 

próximos à beira-mar. Dessa forma, segundo Processo de Desapropriação (Nº262/1988) após 

a sanção dessa Lei, Nelson Albino Pimentel incorporou em julho de 1979 à empresa C.H. 

Construtora de Habitação e Imobiliária Ltda. 32 hectares desmembradas da Fazenda Gurugi 

II. Nelson Albino Pimentel era o diretor e um dos sócios da referida empresa. A área 

incorporada constituiria o primeiro loteamento, que em 1988 já tinha vendido 980 lotes. Em 

maio de 1987 um ano antes da desapropriação da Fazenda Gurugi II são incorporado mais 400 

hectares à mesma empresa, cuja área é transformada no loteamento Expansão Village Jacumã. 

Em fevereiro de 1988 esse loteamento já tinha vendido 140 lotes, perfazendo um total de 432 

hectares da Fazenda Gurugi II destinados a loteamento e venda. 

  O proprietário passou a utilizar também a terra como garantia para conseguir 

empréstimo. No Processo de Desapropriação que consta no INCRA, está anexado um laudo 

de avaliação efetuada pela Caixa Econômica Federal com data de 26 de junho de 1978, cuja 

realização teve como objetivo pleitear financiamento para reaparelhamento e pagamento das 

dívidas da empresa Fiação e Tecidos de Goiana S/A (FITEG) de propriedade de Nelson 

Albino Pimentel, oferecendo a Fazenda Gurugi II como garantia do financiamento pleiteado. 

Em 18 de julho de 1988 a Fazenda Gurugi II é hipotecada ao Banco do Brasil como garantia 

de empréstimo efetuado para FITEG. 

 Na Fazenda Gurugi II moravam aproximadamente 60 famílias negras em 1985 há 

gerações. Para estas terem o direito de morar e trabalhar na terra tinham que pagar uma renda 

que se constituía num dia de condição concedido ao proprietário, pago todas as segundas-

feiras. Essa forma de pagamento da renda da terra é relatada em entrevistas realizadas com 

uma integrante das famílias negras durante nosso trabalho de campo: 
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(...) que o povo de Gurugi II pagava a moradia, pagava, eles tinha uma 

história no tempo que eles chamavam de condição, ticuca, eles chamavam 

de ticuca, todo o morador de Gurugi II todo o pai de família tinha, todo o 

morador de Gurugi II tinha por obrigação toda segunda - feira dá um dia de 

serviço para o proprietário toda essa benfeitoria que tem dentro de Gurugi 

II foi feito pelos moradores pago em ticuca que eles chamavam no tempo, na 

época de ticuca que, era condição eles chamavam assim, pagar condição 

(...) ai toda segunda feira aquele povo mais velho tudo aqueles pai de 

família, dia de segunda feira eles não trabalhava em roçado nem nada esse 

dia de serviço que pagava para o proprietário como pagamento de viver na 

terra, ai ele iam roçar mato, iam plantar esses coqueiros, todo esse coqueiro 

que existe em Gurugi II foi plantado pelos moradores, tinha plantação de 

agave tinha plantação de coqueiro todas essas plantação, tudo foi feito pelo 

morador toda segunda-feira, toda segunda feira eles iam trabalhar (...). 

 (Fonte: Trabalho de campo realizado em 12 de janeiro de 2009) 

 

 Para não serem expulsas de um território onde moravam, trabalhavam e mantinham 

um legado cultural há gerações deram início à realização de reuniões para mobilização e 

resistência a sua saída da propriedade, organizados também pela CPT iniciaram o processo de 

luta pela desapropriação da terra de acordo com o resgate do depoimento de um integrante das 

famílias negras de Gurugi I que participou ativamente do processo de luta pela posse da terra 

na Fazenda Gurugi II:  

 

Quando começou a luta de Gurugi II, primeiro que a gente recorreu foi à 

ajuda e orientação da Igreja, primeiro que a gente recorreu aqui foi a 

Igreja, por que a gente tinha um padre que celebrava missa de mês e mês 

aqui, o padre era Anastácio. 

(Fonte: Trabalho de campo realizado em 11 de janeiro de 2009) 

 

O movimento de resistência das famílias negras recebeu o apoio e a ajuda dos parentes 

que residiam no assentamento Gurugi I, pois constituíam uma só família que, estava dividida 

em duas Fazendas vizinhas a Gurugi I e a Gurugi II, porém consideradas pelos seus 

moradores como o mesmo território. Também receberam apoio das famílias de posseiros da 

Fazenda Barra de Gramame. O movimento de resistência das famílias desencadeou em um 

conflito pela posse da terra de grande repercussão e violência. O conflito estava posto entre as 

famílias negras que resistiam na Fazenda e o proprietário que tinha iniciado o processo de 

expulsão destas da propriedade para loteamento e venda, resultando nos assassinatos de dois 

líderes comunitários.  

Da organização das famílias negras resultou a formação da Associação dos Moradores 

de Gurugi II, fundada em novembro de 1987. Estas tinham que enfrentar além do proprietário 

famílias de rendeiros que eram contra a luta pela desapropriação e passaram a apoiar  o 
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proprietário. Existia uma família em particular que passou a liderar os rendeiros numa luta 

contra a desapropriação da terra. Um integrante dessa família José Alves de Sena conhecido 

popularmente por Zequinha se tornou capataz da Fazenda e comandava os capangas do 

proprietário, apoiado por estes chegou a praticar atentados contra as famílias negras e contra o 

Presidente da Associação dos Moradores. Como afirma um integrante das famílias negras 

entrevistado: 

 

(...) O Zequinha (José Alves de Sena) era rendeiro da terra, ele o pai dele a 

família todinha eram rendeiro (...) ai se tornou capanga do proprietário era 

quem botava os capangas para tocaiar a gente. Nos tiros mesmo de Gurugi 

II no dia que a gente tava reunido (...) foi um dos capangas dele, eles 

botarem tocaia para fazer isso atirar contra gente que era para amedrontar 

que era para gente não tocar a luta para frente. 

 (Fonte: trabalho de campo realizado em 11 de janeiro de 2009) 

 
 

  Em dezembro de 1988 foi acusado juntamente com outro capanga, Floriano dos 

Santos Correia, mais conhecido por Nino de assassinar um dos líderes da resistência das 

famílias ao processo de expulsão. Em de 30 de março de 1989 em um atentado praticado pelo 

tio do Capataz da Fazenda Gurugi II contra as famílias negras no Fórum de Alhandra (PB), 

provocou a morte de uma líder comunitária da Fazenda Barra de Gramame que participou 

ativamente da luta pela desapropriação da Fazenda Gurugi II, além de ferir gravemente outros 

trabalhadores. 

 Esse conflito perdurou por vários anos, de 1981 a 1990. Nesse período as famílias 

negras da Fazenda Gurugi II sofreram ações de despejo, ameaças de morte, tentativa de 

assassinato, intimidação, destruição de roçados e moradias, sofreram um atentado e tiveram 

dois líderes assassinados como adiantamos. Em novembro de 1985 de acordo com carta 

escrita pelas famílias endereçada à imprensa, ao Governo do Estado e a diversas instituições 

estaduais e ao povo em geral, seis famílias receberam ordem de despejo, sob alegação do 

proprietário de que não moravam na Fazenda e nem trabalhavam na agricultura.  Em abril de 

1988 as famílias negras denunciaram por meio de carta endereçada a diversas instituições e 

autoridades estaduais as atitudes do proprietário para expulsá-las da Fazenda. Foram 

intimadas várias vezes sob acusação de furto e desordem, numa tentativa do proprietário de 

mudar o foco do problema que era a desapropriação da terra. Relatam também nesta carta a 

vinda para a Fazenda Gurugi II de pessoas de outros municípios trazidas pelo Capataz do 

proprietário para ocupar as terras das antigas famílias e que o processo de desapropriação já 

teria sido enviado a Brasília. Segue texto da mesma: 
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Nós moradores de Gurugi II no município de Conde, estamos escrevendo 

esta Carta as autoridade competentes, à imprensa e ao povo em geral, para 

denunciar e ao mesmo tempo esclarecer o que estamos passando em Gurugi 

II. Já estamos cançados de denunciar os fatos acontecidos entre nós. Por 

conta dos proprietários e seus capangas, já tivemos casas queimadas, disparo 

de tiros na gente. Já fomos espancados pela polícia, já fomos intimados 

quatro vezes pó calúnia e mentiras. A última vez foi no dia 14 quando 7 

companheiros nosso foram intimados para depor na Central de polícia e lá o 

delegado queria saber se a gente tinha roubado mangas  de uma mulher  que 

se diz posseira de Gurugi II (...)  onde esta mulher não tem mangueiras  

lá.Ela foi colocada no Gurugi II pelo administrador  da Fazenda (...) para 

servir de espiã ameaçadora de todos nós. Estamos sendo novamente 

intimados pelo delegado Isaías Olegário durante 7 dias, às 19,30 horas por 

conta de frutas. Quando sabemos que querem confundir o problema. Que o 

problema nosso é a desapropriação das 1228 hectares de terra que tem  a 

fazenda Gurugi II e o processo está em Brasília  há mais de um ano para ser 

assinado pelo Presidente da República.Para acabar com o sofrimento de 74 

famílias que moram lá.Temos conhecimento pela (...) Delegacia do Mirad na 

Paraíba que o proprietário quer lotear a terra  nós não vamos deixar, pois está 

cheia de lavouras e fruteiras nossa(...).  

(Carta escrita pelas famílias negras da Fazenda Gurugi II em 19 de 

abril de 1988) 

 
 

 Em abril de 1987 as famílias negras participam de um ato público juntamente com os 

parentes do Assentamento Gurugi I, com as famílias das fazendas Barra de Gramame e 

Tambaba. Também participaram várias famílias de trabalhadores rurais dos municípios de 

Alhandra, Caaporã e Pitimbu que estavam em conflito pela posse da terra. O ato foi na frente 

do Palácio da Redenção em João Pessoa para reivindicar uma audiência com o Governo do 

Estado, na qual seria entregue um documento revelando a situação das famílias residentes nas 

respectivas áreas de conflito. Como o governador estava ausente o documento foi entregue ao 

Chefe da Casa Civil. Nesta ocasião as famílias deram um depoimento ao jornal Correio da 

Paraíba denunciando o processo de expulsão iniciado pelo proprietário: 

 

Não só através da justiça, mas com ameaça física e moral aos companheiros 

que ali residem. É o loteamento que os donos da terra querem fazer para 

abrigar os ricos de João Pessoa e de outras cidades com aval do ex-prefeito 

do município Aluízio Régis.  

(Fonte: Jornal Correio da Paraíba de 11/04/1987) 

 
  

 As famílias negras reunidas com as famílias da Fazenda Barra de Gramame que 

tinham entrado em conflito com o proprietário, irmão de Nelson Albino Pimentel em 1985, 

que também tinham começado um loteamento na propriedade para venda, ocuparam o prédio 
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da sede do INCRA em João Pessoa em 19 de abril de 1988 (Figura 10). O objetivo era 

pressionar que ambas as fazendas fossem desapropriadas. Tiveram o apoio de diversas 

famílias vindos de áreas em conflito, de municípios vizinhos (Alhandra, Pitimbu e Caapora). 

Receberam igualmente o apoio de várias entidades sindicais e pastorais ligadas a Igreja que 

divulgaram uma nota às famílias na imprensa com a assinatura de Comitê de Apoio á Luta dos 

Agricultores de Gurugi II: 

 

 
Existem cerca de 75 famílias de Gurugi II, município de Conde, acampados 

na  sede do MIRAD em João Pessoa. São mais de 120 pessoas, das quais 40 

são crianças, que se encontram se alimentando precariamente, dormindo em 

condições sub-humanas e a situação de saúde  agravando-se.Esta medida 

extrema dos agricultores de Gurugi II foi tomada porque há anos (...) 

trabalham na área , produzindo milho, feijão, inhame , batata, para seu 

sustento e para atender à população. Enquanto os agricultores produzem, o 

proprietário dos 1228 hectares nunca se preocupou em tornar produtiva esta 

quantidade de terras. Desde de 1986 que os agricultores encaminharam o 

processo de desapropriação desta área até o momento não foi solucionado o 

problema, mesmo o próprio Governo tendo reconhecido a legalidade do 

pedido de desapropriação.Mas, a intervenção de políticos da região ligados 

ao Governo estadual impediu que estes agricultores concretizassem o seu 

objetivo de continuar produzindo em  suas terras. 

(Comitê de Apoio à Luta dos Agricultores de Gurugi II, 22/04/1988, 

Fonte: Arquivo Eclesiástico da Paraíba). 

 

 

 
Figura 10: Famílias de Gurugi II e Barra de Gramame acampadas no 

INCRA(1988) 

Fonte: Documentário “Coisas do Brasil”  
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 Treze dias após a ocupação da superintendência regional do INCRA o Decerto de 

desapropriação da Fazenda é assinado pelo Presidente da República e as famílias deixam o 

prédio. Segundo Projeto de Assentamento Nº188/1994 presente no Incra a desapropriação da 

Fazenda Gurugi II é expedida em 02 de maio de 1988 por intermédio do decreto Nº 96. 

001/88, entretanto a posse da terra não foi emitida, pois o proprietário não aceitou o valor 

ofertado pelo INCRA uma vez que não pretendia ficar com os 20% da propriedade, 

retomando as negociações com o órgão
39

. A não efetivação da imissão de posse acirrou a 

disputa entre as famílias nativas e as famílias de rendeiros trazidas em sua maioria após o 

início do conflito pelo Capataz do proprietário e em particular contra a família deste. Essas 

famílias não participaram da luta pela desapropriação da terra e apoiaram o proprietário. 

Quando a Fazenda Gurugi II foi desapropriada passaram a exigir um lote na propriedade. Três 

meses após a desapropriação da terra em agosto de 1988 as famílias de rendeiros fundaram a 

Associação Comunitária dos Trabalhadores Rurais de Gurugi II liderado pelo capataz da 

Fazenda José Francisco Alves Filho, apoiado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de João 

Pessoa, cujo presidente era acusado de pelego pelas famílias negras como mostra a notícia 

veiculado pelo O Norte: 

 

Ele (Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de João Pessoa) se 

coloca agora do lado dos rendeiros, a maioria deles nunca vistos em Gurugi 

para apostar no acirramento do conflito entre estes (...). 

 (Depoimento de um integrante das famílias negras ao jornal O Norte 

de 26/08/1988) 

 

 

 As famílias negras assessorados pelos advogados da Sociedade de Apoio ao 

Movimento Popular e Sindical (SAMOPS) denunciaram em 25 de agosto de 1988 no INCRA 

a existência de conflitos internos na propriedade entre as famílias nativas e as famílias de 

rendeiros. As famílias de Gurugi II denunciaram também ao jornal O Norte de 26 de agosto de 

1988 que os rendeiros estavam construindo casas na propriedade para obterem garantias de 

um lote, além de estarem atribuindo o conflito a entidades de apoio as famílias negras. 

Relataram ainda ao jornal O Norte (26/08/1988) que, o técnico enviado para fazer o 

cadastramento familiar não estava atendendo as necessidades de terra das antigas famílias, 

fazendo primeiro o cadastramento a partir dos novos rendeiros. Essa acusação está presente 

no depoimento de um dos integrantes das famílias negras entrevistados ao jornal O Norte: 

                                                 
39

 Direito concedido aos proprietários de terras desapropriadas para fins de reforma agrária pelo 

Decreto Nº. 2363 de outubro de 1987. 
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Esses mesmos rendeiros, cerca de quarenta 40, usaram a Imprensa para 

publicar inverdades, acusando a Igreja, o Partido dos Trabalhadores, a 

Central Única e a Samops de serem os responsáveis pelos problemas e 

impasses criados. O impasse não está sendo causado pelos trabalhadores ou 

por pessoas ligadas a entidade qualquer, mas devido ao próprio Governo 

que criou dificuldades. Não temos nada contra os rendeiros, apenas 

defendemos o direito que temos, pois moramos na área há anos. Os 

rendeiros não moram na terra pagam o foro ao proprietário e maioria deles 

está há bem pouco tempo na propriedade, explorando a parte que pertence a 

Nelson Albino. 

(Integrante das famílias negras de Gurugi/ Fonte: Jornal O Norte de 

26/08/1988) 

 

 

 A intensificação do conflito entre as famílias negras e a família do Capataz que 

defendia os interesses do proprietário na Fazenda desencadearam em dois assassinatos como 

já colocado. Diversos acontecimentos se sucederam até os homicídios. As famílias nativas se 

organizavam em mutirão para fazer o plantio dos roçados (Figura 11), essa prática coletiva do 

trabalho era realizada muito antes do início do conflito. Assim em 26 de dezembro de 1988 

organizados nessa forma de trabalho fizeram um plantio de um roçado que, foi destruído na 

noite do mesmo dia pelo Capataz da Fazenda e seus capangas. O Governo do Estado fez uma 

visita a Fazenda Gurugi II em função da repercussão do conflito na imprensa em 27 de 

dezembro de 1988 e prometeu enviar um destacamento de policias para fazer a segurança das 

famílias.  

 

 

           Figura 11: Famílias de Gurugi trabalhando coletivamente (1988). 

             Fonte: Arquivo Eclesiástico da Paraíba  
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Dois dias depois a sede da associação das famílias negras é destruída e incendiada 

pelos capangas da propriedade, Floriano dos Santos Correia e seus familiares. Esses 

acontecimentos culminam no assassinato, em sua residência no dia 29 de dezembro de 1988, 

de José Francisco Avelino, um líder comunitário e integrante das famílias negras, mais 

conhecido por Zé de Lela. Nesse dia as famílias estavam fazendo vigília em uma área da 

Fazenda para impedir que os capangas destruíssem o novo roçado que tinham plantado 

(Figura 12). 

 

 

   Figura 12: Jornal O Momento (30/12/ 1988) 

   Fonte: Arquivo Eclesiástico da Paraíba 
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Foi aberto inquérito policial para investigação do assassinato e os acusados do 

homicídio foram: o capanga Floriano dos Santos Correia o “Nino” indiciado como autor 

material do crime e o capataz da Fazenda José Alves de Sena Filho o “Zequinha” incriminado 

como o mandante do assassinato, ambos fugiram, após terem a prisão preventiva decretada 

pela justiça em janeiro de 1989. A CPT e a CUT organizaram uma manifestação em 7 de 

janeiro de 1989 no  Conde na qual participaram além das famílias negras  centenas de  

trabalhadores rurais  vindos de outras áreas de conflito na Paraíba para  protestar contra o 

assassinato de José Francisco Avelino. Em julho de 1990 foi cumprido o mandado de prisão e 

Floriano dos Santos Correia foi encaminhado a um presídio de João Pessoa para aguardar o 

julgamento. Em 27 de dezembro de 1993 é realizado o julgamento de Floriano dos Santos 

Correia. Este é absolvido pelo júri por falta de provas, o julgamento é acompanhado por 

centenas de trabalhadores rurais a 500 metros de distância da Comarca de Alhandra por 

determinação da justiça (Figura 13). O mandante do assassinato, José Alves de Sena Filho 

ficou foragido por quase oito anos. De acordo com Justus (2002) retornou a Comunidade 

Negra de Ipiranga onde residia em outubro de 1997. Seu julgamento foi realizado em 08 de 

junho de 1999. Foi condenado a nove anos de reclusão, entretanto a defesa entrou com 

recurso e José Alves de Sena Filho está atualmente em liberdade. 

 

 

  Figura 13: Reportagem do jornal Correio da Paraíba ( 28/12/1993) 

  Fonte: Arquivo Eclesiástico da Paraíba 

 

   Três meses após o assassinato de José Francisco Avelino as famílias negras e as 

famílias de posseiros da Fazenda Barra de Gramame, cerca de 70 pessoas, acompanhadas pelo 
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advogado da CPT, Eduardo Loureiro, se dirigiram ao Fórum de Alhandra em 30 de março de 

1989 para obterem informações do Juiz da Comarca, Antônio Leobaldo Monteiro a respeito 

do andamento do processo. Denunciaram também que mesmo com a prisão preventiva 

decretada o mandante do assassinato de Zé de Lela continuava circulando livremente pelo 

município. Tinha o objetivo também de protestar contra a morosidade da justiça e pedir a 

efetivação da prisão dos acusados do homicídio. Quando chegaram ao Fórum, o advogado da 

CPT mais uma comissão formada por integrantes das famílias, entraram na Comarca para 

uma audiência com o Juiz. Ao saírem da mesma se reuniram com o restante das famílias que 

aguardavam notícias no pátio da Comarca, quando foram atropelados por uma caminhonete 

dirigida por Severino Mariano de Sena conhecido por Biu Mariano tio do mandante do 

assassinato de Zé de Lela que, havia chegado momentos antes. O mesmo também atirou 

contra as famílias. Esse atentado provocou a morte de Severina Rodrigues de França posseira 

da Fazenda Barra de Gramame conhecida por Bila e resultou no ferimento de 28 pessoas.  

 Em 29 de dezembro de 1989 os Sindicatos dos Trabalhadores Rurais de Conde, 

Pitimbu, Alhandra e Caaporã e a CPT promoveram um ato público na Praça Central do 

município de Conde na qual reuniram centenas de trabalhadores para lembrar e protestar 

contra a impunidade da morte de José Francisco Avelino e de Severina Rodrigues de França ( 

Figura 14). 

 

 

Figura 14: Manifestação na praça central do Conde contra a impunidade do         

assassinato de José F. Avelino e de Severina R. de França.  (07/01/1989). 

         Fonte: Arquivo Eclesiástico da Paraíba. 
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 Quase dois anos após a imissão de posse da Fazenda Gurugi II, Severino Mariano de 

Sena autor da morte de Bila e do atentado contra as famílias negras é julgado no Fórum do 

município de Alhandra em 28 de fevereiro de 1992 e condenado a mais de 27 anos de reclusão 

( Figura 15).  O julgamento é acompanhando no pátio do Fórum por centenas de trabalhadores 

rurais provenientes de diversas regiões do Estado que, vieram em caravanas além de 

representantes da CPT de vários estados, CUT, Contag e líderes sindicais. Após cumprir nove 

anos da pena é concedida liberdade condicional a Severino Mariano de Sena. 

 

 

Figura 15: Reportagem do jornal Correio da Paraíba (29/02/1992) 

Fonte: Arquivo Eclesiástico da Paraíba. 

 

 

 A imissão de posse da Fazenda Gurugi II de acordo com o Projeto de Assentamento 

presente no INCRA saiu em 19 de junho de 1990, foram desapropriados 593 hectares 

divididos para as 78 famílias cadastradas. Após a imissão de posse as famílias negras 

passaram a lutar para que os parentes de José Alves de Sena Filho não permanecessem no 
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assentamento, fato que não conseguiram evitar, pois eram rendeiros da propriedade e o 

INCRA concedeu lotes para essa família no assentamento. Foram concedidos 7,5 hectares 

para cada família, sendo que um hectare foi delimitado para o sítio de moradia e 6,5 hectares 

foram estabelecidos para área de trabalho de cada família. Foram construídas no ano de 2002 

com dinheiro de crédito de habitação do INCRA duas agrovilas ( Figura 16). Na agrovila 

maior reside às famílias negras e em uma pequena agrovila distante, da anterior, com apenas 

sete casas residem às antigas famílias de rendeiros. 

 

 

Figura16: Agrovila Gurugi II onde residem as famílias negras. 

                  Fonte: Trabalho de campo, em 05 de agosto de 2009. 

 

 

 O conflito pela posse da terra na propriedade Barra Gramame, desmembrada da antiga 

Fazenda e legalmente pertencente a Nilson Albino Pimentel, como citado anteriormente teve 

início em 1985. A exemplo da Fazenda Gurugi II o proprietário iniciou um processo de 

expulsão das famílias para transformar a propriedade em loteamento urbano. Essa propriedade 

era utilizada pelas famílias negras onde tinham áreas de roçados. Residiam na Fazenda Barra 

de Gramame 74 famílias de posseiros no ano de 1985. Esse processo de loteamento e venda 

da propriedade teve início de acordo com o Processo Nº. 315/1992 do INCRA, em maio de 

1983 quando o proprietário hipotecou a propriedade ao Banco do Estado de Pernambuco 

(Bandepe). No dia 17 de dezembro do ano seguinte foram registrados como Loteamento Praia 

de Jacumã II, 219 hectares da propriedade. Após o registro do loteamento o Bandepe vendeu 

em 18 de setembro de 1985 o equivalente a 863 hectares da propriedade a Imobiliária 
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Caruaruense Ltda. pertencente ao empresário Antônio Julião Ramos.  

 A Fazenda Barra de Gramame foi desapropriada em 17 de agosto de 1993 após uma 

intensa mobilização das famílias posseiras com apoio das famílias negras dos assentamentos 

Gurugi I e Gurugi II. Foram concedidos para fins de reforma agrária 863 hectares e 

cadastradas 74 famílias. A posse da terra foi emitida em 31 de novembro de 1993. 

Assim com a intervenção do Estado no conflito o território Gurugi é transformado em 

quatro assentamentos rurais, as famílias negras são assentadas em Gurugi I e Gurugi II como 

colocado anteriormente, após um longo processo de luta pela terra, contra a introdução desta 

nos circuitos da especulação imobiliária e contra a expanção da monocultura canavieira em 

suas terras.  No entanto com a instituição do Art.68 do Ato das Disposições Transitórias da 

Constitituição Federal que garante aos “remanescentes das comunidades de quilombos” o 

direito a titulação e demarcação de seus territórios, as famílias de Gurugi
40

 começam um 

processo de luta pelo seu reconhecimento como uma comunidade quilombola e a lutar por um 

direito garantido na Constituição a partir do ano de 2003.  

No próximo capitulo faremos uma discussão a respeito do reconhecimento dos 

territórios quilombolas no Brasil e da ressemantização do conceito de quilombo para 

entendermos a constituição do Gurugi como uma comunidade quilombola hoje. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
40

 A partir desse momento no decorrer do texto quando citamos Gurugi estamos nos referindo ao 

território que hoje é constituído pelas comunidades negras de Gurugi I e Gurugi II delimitadas pelo 

INCRA. 
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CAPÍTULO IV: 
  
Dos territórios de reforma agrária à territorialização 
quilombola. 
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 Como colocado anteriormente em 1964 os militares deram um golpe e assumiram o 

poder no Brasil. Durante duas décadas a população sofreu com o cerceamento de seus direitos 

democráticos básicos. No entanto no final do governo ditatorial a população passou a 

reivindicar cada vez mais o restabelecimento da democracia e dos seus direitos socais. Assim 

inicia-se um movimento pelo retorno das eleições diretas e por uma nova Constituição que 

atendesse às reivindicações dos mais diversos segmentos da sociedade. Três anos após a 

extinção da ditadura militar, em 1988, foi à aprovada uma nova Carta constitucional para o 

Brasil. Porém cabe enfatizar que a década 1980 foi assinalada por acontecimentos que 

modificaram o cenário político mundial. No Brasil importantes eventos que abordaram a 

questão do quilombo e da escravidão foram concretizados. Como lembra Fiabani (2005) em 

1982 foi realizado o I Simpósio Nacional sobre o Quilombo dos Palmares no estado de 

Alagoas e em 1988 foi celebrado o Centenário da Abolição da Escravidão. 

 De acordo com Leite (2002) as discussões a respeito do termo quilombola surgiram 

dos debates promovidos pela Frente Negra Brasileira
41

 na década de 1930, movimento que foi 

sufocado pela Ditadura de Getúlio Vargas. Essa discussão reaparece nos movimentos negros 

que antecederam o Golpe Militar em 1964 e surge novamente da/nas pressões sociais após o 

término da Ditadura no seio dos movimentos sociais das décadas de 1970 e 1980. A discussão 

sobre a questão quilombola foi posta pelos militantes e intelectuais afro-descendentes e 

tornou-se gradativamente um fato político ao alcançar visibilidade e a interagir com diversos 

“setores progressistas que tinham voz na Assembléia Constituinte” de 1988 (2002, p.970). 

Leite (2000) enfatiza sua proposta colocando que: 

 

O quilombo constitui questão relevante desde os primeiros focos de 

resistência dos africanos ao escravismo colonial, reaparece no 

Brasil/república com a Frente Negra Brasileira (1930/40) e retorna à cena 

política no final dos anos 70, durante a redemocratização do país. Trata-se, 

portanto de questão persistente, tendo na atualidade importante dimensão na 

luta dos afro-descendentes. (p.333) 

 

 

 

 

 

4.1. Reconhecimento dos territórios “remanescentes de antigos quilombos” no Brasil. 

                                                 
41

 A Frente Negra Brasileira (FNB) foi crida em 1931. Constituiu-se como um movimento que 

incorporou um número considerável de membros. Foi fechada em 1937 com o Estado Novo do 

Governo Getúlio Vargas. 
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  A questão das “comunidades remanescentes de antigos quilombos” está posta 

atualmente se fazendo presente e tendo uma visibilidade nos movimentos do campo e 

desvendando que não foram poucos os quilombos formados durante a vigência do regime 

escravocrata. O fato dessa presença no debate sobre a questão agrária brasileira, reponde a um 

processo de luta política, substancialmente de conquistas e reivindicações do Movimento 

Negro Unificado (MNU)
42

, da Coordenação Nacional dos Quilombos (CONAQ)
43

 e de 

diversas outras entidades negras organizadas com ações desde a década de 1980 em todo o 

Brasil. (ANJOS, 2001)  

 Segundo Fiabani (2005) embora tenham decaído após 1989 os estudos históricos 

analíticos e estruturais e as análises sobre o que autor define como classes subalternas, como 

operários índios e escravos, começou-se a estudar o quilombo a partir de uma nova visão 

amparada pela necessidade de defini-lo para ser titularizado. Esse fato deveu-se a que uma 

vez que a partir dos debates iniciados em 1988 quando da instituição do Art.nº. 68 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias (ACDT) da Constituição Federal, o quilombo 

adquire uma significação atualizada com o objetivo de conceder aos remanescentes de 

quilombos, que estejam ocupando os seus territórios, uma titulação definitiva garantida pelo 

Estado. Leite (2008) destaca que: 

 

Os movimentos negros se rearticularam durante a Assembléia Nacional 

Constituinte e, após sua promulgação, reforçaram sua retórica sobre a idéia 

de reparação, da abolição como “um processo inacabado” e da “ dívida”, em 

dois planos: a herdada  dos antigos senhores e a marca que ficou em forma 

de estigma, seus efeitos simbólicos geradores de novas situações de exclusão 

( p. 970).  
 

 

Leite (2002) ressalta que após a promulgação da Constituição movimentos negros, 

núcleos de pesquisas científicas, associações profissionais e sindicais, Procuradoria Geral dos 

Direitos do Cidadão e até setores municipais, estaduais e federais do governo destinados às 

                                                 
42

 O Movimento Negro Unificado foi criado em 1979 e defendia que a luta da população negra não 

deveria se restringir só ao combate contra a discriminação racial, mas deveria lutar também por uma 

sociedade mais justa e igualitária. 
43

 A Coordenação Nacional de Quilombos (CONAQ), foi criada em maio de 1996 no município de 

Bom Jesus da Lapa no estado da Bahia, durante reunião de avaliação do I Encontro Nacional de 

Quilombos. É uma organização a nível nacional que procura representar os quilombolas, participam 

representantes de comunidades de 22 estados da federação. 
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políticas sociais tais como a Fundação Cultural Palmares
44

, os Institutos de Terras estaduais 

bem o como INCRA, começaram a se envolver de alguma forma com a questão da/pela 

titulação das terras dos “remanescentes das comunidades de quilombos”, tal como 

mencionado na Carta Constitucional.  Leite (2000) coloca ainda que nos últimos 20 anos os 

descendentes de africanos organizados em associações quilombolas reivindicam o direito a 

permanência e ao reconhecimento legal da posse de suas terras ocupadas e cultivadas para 

moradia e sustento, bem como o livre exercício de suas práticas culturais, crenças e valores 

considerados em sua particularidade.  

 O texto do Art.nº.68 do ADCT teve sua origem nas discussões a respeito do patrimônio 

cultural brasileiro que se encontravam nas bases dos artigos 215 e 216 do Corpo Permanente 

da Constituição de 1988 (FIABANI, 2005).  O art.215 dizia que: “o Estado garantirá a todos o 

pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e 

incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais”. Já o art. 216 destacava que: 

“constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 

individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira (...)”. Segundo Fiabani (2005) pela 

primeira vez aparecia em uma constituição no Brasil à noção de grupos diferenciados 

participantes do processo formador da nação. Relacionado o art. 216 com o art. 68, o qual 

conferia: “aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando as suas 

terras é reconhecida à propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos 

respectivos”, para este autor não restavam dúvidas sobre o que eram considerados 

oficialmente como remanescentes, ou seja, aquilo que restou dos antigos quilombos, cujas 

populações ainda permanecessem ocupando as suas terras atualmente, uma vez que os artigos 

216 e 68 se referiam aos resquícios e a memória de um passado distante. Diante desse 

contexto jurídico Fiabani (2005) destaca que: 

 

(...) ao se iniciar o arrolamento e qualificação, através dos laudos, dos 

remanescentes, explicitou-se logo que a realidade abrangida, em boa parte 

do Brasil, era muito pequena. Parece indiscutível que a imensa maioria das 

comunidades rurais negras brasileiras, em geral sem propriedade plena da 

terra que ocupam, não se originaram em quilombos. (p.360) 

 

 

                                                 
44

 A Fundação Cultural Palmares é uma entidade pública vinculada ao Ministério da Cultura, instituída pela Lei 

Federal nº. 7.668, de 22.08.88, tendo o seu Estatuto aprovado pelo Decreto nº. 418, de 10.01.92. Abrange os 

preceitos constitucionais de apoio à cidadania, à identidade, à ação e à memória dos segmentos étnicos dos 

grupos formadores da sociedade brasileira, bem como a garantia do direito ao acesso á cultura e a indispensável 

ação do Estado na preservação das manifestações afro-brasileiras. 
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 Assim, a lei não contemplava as comunidades negras rurais não originárias de um 

quilombo que, não possuíam efetivamente a posse da terra. Estavam excluídos dessa forma as 

Terras de Santo
45

, Legados por Testamentos
46  

e Terras de Posseiros
47

. Essas comunidades 

ficariam novamente excluídas do direito a terra, pois já haviam sido impedidas de deterem a 

posse fundiária em 1850 com a Lei de Terras que estabelecia que a posse legal da terra só 

poderia ser efetuada por intermédio de compra. Havia o receio segundo Oliveira Júnior (apud, 

FIABANI, 2005) de que se adotasse a noção tradicional de quilombo como o agrupamento de 

negros fugidos durante a escravidão que se refugiaram em determinado lugar. Diante desde 

contexto dificilmente se encontraria remanescentes atuais a ocupar suas terras dentro desse 

conceito. Dessa forma a, cláusula constitucional que supostamente beneficiaria esses grupos 

se tornaria ineficiente. Para Fiabani (2005) o conceito de quilombo era formatado pela 

historiografia para descrever fenômenos que ocorreram durante o regime escravocrata no 

Brasil, isto é, as comunidades formadas de cativos que se libertavam de seus senhores. Assim, 

principalmente os antropólogos envolvidos no processo de identificação dos remanescentes de 

quilombos e na concessão dos laudos antropológicos ao não encontrarem evidências de 

quilombos históricos procuraram outros fundamentos que pudessem fornecer explicações para 

presença de tais comunidades negras rurais.  

A expressão “comunidade remanescente de quilombos”, no início do processo 

constituinte no Brasil pós-ditadura militar era pouco conhecida. Para Leite (2008) essa 

expressão passou a ser divulgada substancialmente no final da década de 1980 para se remeter 

aos territórios onde passaram a habitar e viver os africanos e seus descendentes no período de 

transição da força de trabalho no Brasil que,  culminou com abolição do regime escravocrata 

em 1888. Além de delinear um amplo processo de cidadania incompleto, ocasionou também a 

sistematização de um conjunto de reivindicações por políticas públicas objetivando o 

reconhecimento e a garantia dos direitos territoriais dos descendentes dos africanos 

capturados, aprisionados e escravizados pela colonização portuguesa. Territórios quilombolas 

foram considerados parte do patrimônio cultural desses grupos e, como tal, deveriam ser alvo 

de proteção por parte do Estado. Leite (2008) ressalta ainda que: 

 

                                                 
45

 As chamadas terras de santos são terras que, tendo sido doadas aos santos ou irmandades religiosas, são 

ocupadas por populações que, muitas vezes consideram o santo como o legítimo proprietário das terras. Muitas 

comunidades de negros se desenvolveram nas terras de santo, na mesma localidade onde outrora haviam sido 

cativos. (FIABANI, 2005) 
46

 Os legados por testamento são terras deixadas em testamento pelo senhor aos seus escravos. (LEITE, 2000) 
47

 As terras de posseiras são terras ocupadas de diversas formas por descendentes de escravos que não possuem 

legalmente a posse da terra, estão incluída dentre outras nestas terras as fazendas abandonadas com escravos. 

(LEITE, 2000) 
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As reivindicações de organizações de movimentos negros e setores 

progressistas, como parte da própria reflexão sobre o Centenário de Abolição 

da Escravidão no país, levado à Assembléia Constituinte de 1988, 

favoreceram a aprovação de dispositivos constitucionais concebidos como 

compensação e/ou reparação à opressão histórica sofrida. (p. 971) 
 

 

 De acordo com Schmitt e Turatti (2002) os grupos da população brasileira que 

atualmente são considerados “remanescentes de comunidades de quilombos” se caracterizam 

a partir de uma grande diversidade de processos que estão na origem da sua formação. Esses 

processos incluem fugas com a conseqüente ocupação de terras livres e geralmente isoladas, 

mas também, terras provenientes de heranças, de doações, bem como o recebimento de terras 

que ocupavam e cultivavam no interior das grandes fazendas. As terras também eram 

ocupadas por meio da compra, fato incomum, mais que também existiu. Esse processo de 

ocupação de terras pela população negra ocorreu tanto durante a vigência do regime 

escravocrata quanto após a sua extinção. Pedrosa (2007) a respeito da temática enfatiza que: 

 

Tais grupos étnicos não podem ser identificados a partir da permanência no 

tempo de seus signos culturais ou partir de suas institucionais manifestas. 

Qualquer argumentação teórica nesse sentido implicaria numa clara tentativa 

de fossilização da realidade.( p.35) 
 

 

 A instituição da Constituição Federal e a necessidade de regulamentação do Artigo 68 

do ADTC acarretaram diversas discussões técnicas e acadêmicas que promoveram uma 

revisão dos conceitos clássicos que dominavam a historiografia sobre escravidão no Brasil 

estabelecendo uma relativização e adequação dos critérios para se conceituar quilombo na 

atualidade. Essa revisão foi realizada para que a maioria dos grupos que reivindicam 

concretamente a titulação de suas terras e que não necessariamente se originaram de um 

quilombo durante a escravidão, cuja característica principal tenha sido a fuga, pudessem ser 

contempladas (SCHMITT; TURATTI, 2002). Estudos científicos demonstraram que esses 

grupos apresentaram a existência de uma identidade social étnica compartilhada, como 

também a “antiguidade” da ocupação de suas terras bem com de suas práticas de resistência 

na preservação e reprodução de seus modos de vida, característicos de um determinado lugar. 

Para Schmitt e Turatti (2002) a condição de remanescente de quilombo é definida de forma 

ampla e enfatiza os elementos identidade e território.  

 Segundo Leite (2000) a noção de remanescente como um fenômeno que não existe 

mais ou em processo de desaparecimento bem como o entendimento do quilombo como uma 

unidade fechada igualitária e coesa, tornou-se extremamente restritiva. Para autora foi, 
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sobretudo por que a expressão não correspondia à autodenominação destes grupos, e por 

tratar-se de uma identidade ainda a ser politicamente construída, provocou diversos 

questionamentos. Assim, foi preciso relativizar a própria noção de quilombo para depois 

resgatá-la. 

 

4.2. Um parêntese em relação ao histórico do movimento negro no Brasil. 

 

 A luta da população negra na sociedade brasileira tem acontecido desde o início do 

regime escravista. Uma das primeiras formas de resistência e uma das mais importantes do 

negro cativo no Brasil foi à formação dos quilombos.  Com o surgimento e desenvolvimento 

das cidades os escravos também tiveram que adaptar a sua resistência às condições de vida na 

cidade, nessas condições ensejaram diversas revoltas urbanas contra a escravidão. Com a 

“libertação” dos escravos em 1888 e com emergência da República o negro começou a resistir 

contra a sua condição, não oficial, de cidadão de segunda ou terceira classe para qual foi 

relegado. No início da República os movimentos negros passaram a defender a necessidade de 

que os negros procurassem conquistar as mesmas condições de vida que a população branca. 

Assim os negros deveriam estudar e trabalhar para se igualar ao status social dos brancos. 

Para esse movimento os negros eram os únicos responsáveis por seu próprio destino e 

condição, as posições discriminatórias existiam e eram desaprovadas, porém não significavam 

uma ideologia racista e não era entendida como tal e sim como práticas que condenavam as 

atitudes sociais dos negros. Essa proposição é um reflexo da ideologia do mito da democracia 

racial brasileira
48 

(FÉLIX, 1996) 

 Em 1931 surgiu a Frente Negra Brasileira (FNB) como um movimento de massa, foi a 

primeira grande expressão contra as condições de vida a que foi submetida à imensa 

população negra no Brasil, porém com o Estado Novo de Vargas em 1937 a FNB foi fechada. 

No entanto em 1978 é criado o Movimento Unificado contra a Discriminação Racial 

(MUCDR). Emerge como um movimento amplo com o objetivo de lutar contra o racismo. No 

princípio estava aberto a participação de qualquer pessoa que estivesse de acordo com os 

propósitos de luta do movimento, posteriormente foi aprovada proposta de que o MUCDR 

                                                 
48

 Na década de 1930 é lançado um discurso no meio intelectual que estimula uma apologia da igualdade e da 

harmonia social, ocultando o racismo, a desigualdade social e a discriminação da sociedade brasileira. Esse 

discurso foi chamado de mito da democracia racial da qual o principal expoente foi Gilberto Freyre, que expôs 

suas idéias na obra Casa Grande e Senzala. Gilberto Freire defendeu que no Brasil ocorreu uma boa escravidão, 

e entendeu a mestiçagem brasileira não como fruto de uma relação social assimétrica, ou de determinada 

conjuntura histórica e social desigual, mas como um modelo de civilização a ser reconhecido e talvez exportado. 

(SCHWARCZ, 1996) 
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fosse constituído apenas por negros. Em 1979 no primeiro Congresso Nacional MUCDR que 

ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, sob a alegação de que a luta dos negros deveria ser mais 

ampla, não se restringindo apenas ao combate contra a discriminação racial à denominação da 

entidade mudou, e passou a ser Movimento Negro Unificado (MNU). O MNU defendeu que o 

negro deveria lutar por uma sociedade mais justa e igualitária. O Quilombo dos Palmares 

como sociedade ideal passou a representar um símbolo da luta da população negra no Brasil. 

Embora defendesse a ampliação dos objetivos da luta do movimento o MNU não admitia 

participação de “não-negros” (FÉLIX, 1996) 

 Ainda segundo Félix (1996) uma das bandeiras do MNU foi a transformação do 13 de 

maio data da promulgação da  Lei Áurea  em Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo, 

pois a comemoração da “libertação” dos escravos  servia, para dissimular a situação de 

dominados a que estava sujeita a população negra. Já o dia 20 de novembro data em que 

Zumbi o último líder do Quilombo dos Palmares foi assassinado passou a ser o Dia Nacional 

da Consciência Negra. Essa sim deveria ser a data comemorativa para a população negra. 

Outra posição defendida pelo MNU era a de classificar os mestiços da população brasileira 

como negros, uma vez que entendiam que estes sofriam a mesmas discriminações que a 

população  negra. Essa posição levou o MNU a assumir uma postura mais abrangente sobre 

questões sindicais, educacionais e fundiária temáticas que não eram abordadas anteriormente. 

Assim Felíx (1996) destaca que: “(...) com a nova dinâmica política proposta, a luta do negro, 

no Brasil, acabou por ser incorporada pelos partidos políticos e, posteriormente, pelos 

governos municipais, estaduais e nacional” (p.215). 

 Outros movimentos foram criados no Brasil na década de 1980 como a Frente Negra 

de Ação Política de Oposição. No interior da Igreja Católica foi criado o grupo União e 

Consciência Negra (GRUCON) em oposição “afro-religiosa” ao MNU. Posteriormente esse 

movimento se desvencilhou da Igreja. Na década de 1990 dentre outros movimentos foi 

criado a União de Negros pela Igualdade (UNEGRO). O MNU serviu de paradigma para 

várias dessas entidades. 

 

4.3. O conceito de quilombo contemporâneo e suas implicações. 

 

 Segundo Oliveira Junior (apud FIABANI, 2005) não se pode considerar que os 

quilombos atualmente possam ocupar seus territórios da mesma forma que os quilombos 

históricos formados durante escravidão haviam feito no passado. Assim para Fiabani (2005) 

em função da contradição entre a perspectiva estabelecida pela lei e a realidade encontrada, 
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começou-se a readequar o conceito histórico de quilombo de tal forma que ele incluísse o 

maior número possível de comunidades negras localizadas na zona rural. Dessa forma 

contrariando a interpretação inicial dos legisladores, o termo quilombo passou a ser 

reinterpretado. Para O’Dwyer (apud FIABANI, 2005) a diversidade de interpretação levou os 

antropólogos a definirem o que é o quilombo contemporâneo. Nesse sentido Fiabani (2005) 

coloca que para orientar a elaboração de laudos antropológicos sobre as comunidades negras 

rurais, em outubro de 1994 a Associação Brasileira de Antropologia (ABA) foi convocada 

pelo Ministério Público para emitir o seu parecer em relação às comunidades negras que 

foram estudadas. Assim, para ABA o quilombo deveria ser pensado como um conceito que, 

abrange uma experiência historicamente situada na constituição social brasileira. O’Dwyer 

(apud FIABANI, 2005) destaca que a ABA a partir de 1994 considera que: 

 

(...) o termo quilombo não se refere a resíduos ou resquícios arqueológicos 

de ocupação temporal ou de comprovação biológica. Também não se trata de 

grupos isolados ou de uma população estritamente homogênea. Da mesma 

forma, nem sempre foram constituídos a partir de movimentos insurrecionais 

ou rebelados, mas, sobretudo, consistem em grupos que desenvolveram 

práticas cotidianas de resistência e reprodução de seus modos de vida 

característicos e na consolidação de um território próprio. (p.390) 

 

 No entanto em 2003 a ABA já considerava como quilombo toda a comunidade negra 

rural que congregasse descendentes de escravos vivendo de uma cultura de subsistência, e 

onde as manifestações culturais tenham forte vínculo com o passado, numa clara 

ressemantização da categoria quilombo. Assim, o termo quilombo passava a ter dois 

significados um histórico e outro contemporâneo. A característica do quilombo antigo 

formado durante a escravidão era a luta dos cativos substancialmente pela libertação da sua 

força de trabalho e não pela terra. Atualmente as comunidades descendentes de quilombolas 

ao contrário lutam essencialmente pela posse da terra como um meio de emancipação relativa 

do trabalho no seio da ordem capitalista (FIABANI, 2005). Para Maestri (2005) desde a 

instituição da Lei Áurea em 1888 o empenho do ex-quilombola deslocou-se da defesa 

prioritária pela liberdade, para defesa da sua terra e não de qualquer outro território. Na 

proposta de Pedrosa (2007) os grupos rurais negros que atualmente reivindicam as suas terras 

não são “remanescências” nem “reminiscências”. Numa interpretação sistemática, eles estão 

incluídos na expressão “grupos participantes do processo civilizatório nacional” ou 

“diferentes grupos formadores da sociedade no Brasil” que mencionam os artigos 215 e 216 

da Constituição Federal. Esse autor destaca que: “Se a sociedade é plural, o Estado é 
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multicultural. Não são (as comunidades quilombolas) uma lembrança, mais sim uma realidade 

viva, dos atores sociais que afirmam direitos e interesses na realidade presente” (p. 36) 

 Para Leite (2000) desde a promulgação  da legislação fundiária de 1850 que a 

população negra vem sendo sistematicamente expulsa ou deslocada dos lugares que 

escolheram para viver, mesmo quando a terra chegou a ser comprada ou foi herdada de 

antigos senhores por meio de testamento lavrado em cartório. Assim para essa população a 

simples atitude de se apropriar do espaço para viver passou a expressar um ato de luta. Nesta 

perspectiva a noção de quilombo designa uma forma de organização, de luta, de espaço 

conquistado e preservado por gerações. Leite (2002) destaca que: “o quilombo, então, na 

atualidade, significa para esta parcela da população da sociedade brasileira, sobretudo um 

direito a ser reconhecido e não propriamente e apenas um passado a ser rememorado” (p.335)

 O documento da ABA que definiu o que é o quilombo contemporâneo desfez a idéia 

de isolamento e de população homogênea ou proveniente de processos insurrecionais como o 

conceito histórico de quilombo. O documento da ABA continha uma posição crítica em 

relação a uma visão estática de quilombo, demonstrando seu aspecto contemporâneo, 

organizacional e dinâmico, bem como a variabilidade das experiências capazes de serem 

amplamente abrangidas pela ressemantização do quilombo na atualidade. Assim mais do que 

uma realidade evidente, o quilombo deveria ser pensado como um conceito que abrange uma 

experiência historicamente estabelecida na formação social do Brasil. A conceituação de 

quilombo do documento da ABA ampliou a visão a respeito do fenômeno e atribuiu uma 

maior importância em relação aos conceitos já formulados (LEITE, 2000). Chagas (2001) 

destaca a importância desse conceito antropológico: 

 

 A noção de territorialidade negra foi um dos conceitos antropológicos que 

fez frente ao caráter redutor de algumas interpretações que tomavam a 

realidade fundiária das diferentes comunidades negras como sendo unívoca. 

(p.215)  

 

 Para Anjos (2001) os remanescentes de antigos quilombos no Brasil constitui um 

fenômeno estabelecido a partir das comunidades rurais formadas por descendentes de negros 

que foram escravizados no Brasil provenientes de diversas regiões do continente africano. 

Esses grupos vivem substancialmente nas áreas rurais. No entanto existem muitas destas 

comunidades que estão incorporadas às áreas periurbanas e urbanas do Brasil. Devido as 

diferentes localizações espaciais essas comunidades se caracterizam por formas distintas de 

inserção e de contato com a sociedade. Esse autor ressalta que no Brasil a disposição 
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territorial dos remanescentes de quilombos apresentam aspectos geográficos semelhantes. 

Anjos (2001) distingue a organização territorial desses grupos da seguinte forma: 

 

Uma delas é a forma de distribuição das construções, que ocorre de maneira 

esparsa no território, sem arruamento geométrico definido, como 

tradicionalmente se verifica nas outras localidades do país. Outro aspecto 

espacial relevante é o sítio geográfico dos antigos quilombos, geralmente 

estratégico, ocupando regiões de topografia acidentada (chapadas e serras) 

e/ou vales florestados e férteis com sistemas de vigilância nas áreas mais 

altas. Os povos africanos e seus descendentes eram detentores, também, de 

uma forte cultura do espaço geográfico fato facilmente reconhecível nas 

localizações de difícil acesso onde se organizavam os quilombos. (p.142 a 

143) 

  

 Ainda segundo Anjos (2001) mocambos, comunidades negras rurais, quilombos 

contemporâneos ou terras de pretos se remetem a um mesmo patrimônio territorial e cultural 

inestimável e em sua maior parte desconhecido pelo Estado, pelas autoridades e pelos órgãos 

oficiais. Muitas dessas comunidades, para esse autor, preservam tradições que os seus 

ancestrais trouxeram da África como: “a agricultura, a medicina, a religião, a mineração, as 

técnicas de arquitetura e construção, o artesanato, os dialetos, a culinária, a relação 

comunitária de uso da terra, entre outras formas de expressão cultural e tecnológica” (p. 141) 

 De acordo com Almeida (apud SCHMITT; TURATTI, 2002) o conceito quilombo 

pode ser reinterpretado criticamente, assegurando que a condição de quilombo existe onde há 

autonomia, onde ocorre uma produção autônoma que não passa pelo grande proprietário ou 

pelo senhor de escravos como mediador efetivo. Para Garcia (apud SCHMITT; TURATTI, 

2002) remanescente de quilombo indica: 

 

(...) a situação presente de segmentos negros em diferentes regiões e 

contextos e é utilizada para designar um legado, uma herança cultural e 

material que lhe confere uma referência presencial no sentimento de ser e 

pertencer a um lugar específico. (p.4) 

 

 

 O sentimento de pertencimento a um grupo e a uma terra é uma forma de 

demonstração da identidade étnica e da territorialidade, construída sempre em relação aos 

outros grupos com os quais os remanescentes se confrontam e se relacionam. Estes dois 

aspectos são fundamentais e estão sempre inter-relacionados. (SCHMITT; TURATTI, 2002) 

  Os quilombos representaram tradicionalmente os agrupamentos formados por 

escravos fugidos que se escondiam em lugares de difícil acesso. Atualmente, o termo passou a 

designar os territórios habitados por negros que tiveram a sua origem por meio de doações de 
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antigos senhores, de fazendas abandonadas com escravos, de terras da Igreja, e a pós a Lei 

Áurea as terras doadas a ex-escravos (CARRIL, 1997). 

  Na atualidade os chamados quilombos contemporâneos segundo Moura (2007) podem 

ser conceituados como comunidades negras rurais habitadas por descendentes de africanos 

que foram escravizados no Brasil. Essas comunidades preservam laços de parentesco e vivem 

em sua maior parte de culturas de subsistência, em terras que foram doadas, compradas ou 

ocupadas secularmente pelo grupo. Os habitantes dessas comunidades valorizam as tradições 

culturais dos antepassados como também as tradições religiosas ou não, recriando tais práticas 

no presente. Possuem uma história comum e têm normas de pertencimento explícitas. Detém 

ainda uma consciência de sua identidade. Os quilombos contemporâneos são denominados 

também de comunidades remanescentes de quilombos, terras de preto, terras de santo ou 

santíssimo. Na maioria das vezes quando se reporta ao conceito de quilombo contemporâneo 

é lembrada a definição oficial de 1740 do Conselho Ultramarino, como um conceito estático e 

histórico. Para essa autora a visibilidade das comunidades negras rurais começou a ganhar 

espaço a partir da Constituição Federal de 1988 com artigo Art. 68 do ADTC. Nesta mesma 

perspectiva Andrade (apud ESTIMA, 2007) coloca que: 

 

(...) as terras de quilombo foram conquistadas a partir de diversas formas de 

resistência. Não só por meio das fugas com a ocupação de terras livres e 

geralmente isoladas, mas também como heranças e doações, como 

pagamento de serviços prestados ao Estado, pela compra e ainda pela 

ocupação de áreas livres no interior das grandes propriedades. (p. 38) 

 

 

 Atualmente o conceito de quilombo ultrapassa as características apenas históricas dos 

momentos vivenciados pelos descendentes desses grupos, abrangendo conhecimentos 

antropológicos que identifiquem não só lugares de moradia e de produção agrícola bem como 

os espaços dedicados ao lazer, aos cultos religiosos e as manifestações artísticas, isto é , o 

território onde essa comunidade habita, desenvolve e mantêm um legado histórico cultural. 

(SANTILLI apud ARRUDA, 2007) 

 A ressemantização do termo quilombo pelo movimento negro veio como resultado de 

um longo processo de luta e traduziu o princípio de liberdade e cidadania negada aos 

afrodescendentes. Segundo o próprio movimento o quilombo se traduz como: 

 

(...) direito a terra, como suporte de residência e sustentabilidade há muito 

almejados nas diversas unidades de agregação das famílias e dos núcleos 

populacionais compostos majoritariamente, mas não exclusivamente de 

afrodescendente; (...) um conjunto de ações em políticas públicas e 
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ampliação de cidadania, entendidas em suas várias dimensões; um conjunto 

de ações de proteção às manifestações culturais específicas. (LEITE, 2008 

p. 972) 

 

   

  No campo jurídico o Decreto Nº. 4.887 do Presidente Luiz Lula da Silva criado em 20 

de novembro de 2003 que regulamentou o procedimento, delimitação, demarcação e titulação 

das terras ocupadas pelas comunidades quilombolas de que trata o artigo 68 do ADCT, 

considera como ‘remanescentes das comunidades dos quilombos” no seu art.1º os: “(...) grupos 

étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de 

relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a 

resistência à opressão histórica sofrida”. Essa legislação revogou o Decreto Nº. 3.912 de 10 de 

setembro de 2001 do presidente Fernando Henrique Cardoso. De acordo com esse decreto 

somente poderia ser reconhecida a propriedade das terras que eram ocupadas por quilombolas 

em 1888 e que permaneceram ocupando o seu território até 5 de outubro de 1988 data da 

promulgação da Constituição Federal. Essa legislação impunha uma série de dificuldades e 

empecilhos para o reconhecimento das comunidades quilombolas, uma vez que excluía grande 

parte  das terras ocupadas por comunidades negras que não se enquadrassem dentro desse 

contexto ou cronologia histórica. 

  A respeito da temática Funes (2001) coloca que a imposição citada, presente no Art. 1º 

do Decreto Nº. 3912 reforça uma concepção ultrapassada de quilombo, ao limitá-lo a uma 

única forma de constituição e formação, ou seja, a fuga de negros cativos em busca da 

libertação da sua força de trabalho por meio da formação de um quilombo. O conceito de 

quilombo já foi ampliado no campo das ciências humanas como a história e a antropologia ao 

proporem uma dilatação na arena de estudos no que diz respeito às possibilidades de 

compreensão dos significados e formas de constituição das comunidades quilombolas, colocam 

no cenário outras modalidades para o entendimento e percepção das sociedades “mocambeiras 

ou quilombolas”. Essa autora enfatiza ainda que a adoção de determinada cronologia ou data 

específica para considerar a formação das sociedades quilombolas é reforçar uma concepção 

fechada e excludente, desconsiderando qualquer possibilidade de ressemantização do conceito 

de quilombo, enquadrando as diversas comunidades que se constituíram fora desse balizamento 

cronológica na ilegalidade, restringindo o acesso a terra a essas comunidades. 

   Na mesma perspectiva Rothemburg (2001) coloca que esse decreto restringiu e 

limitou as possibilidades das comunidades negras de regularizarem o território reivindicado, 

uma vez que a legislação impôs a condição de que para ser reconhecida e titulada as terras das 
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comunidades quilombolas, seria necessário que o grupo pertencente à mesma e seus 

descendentes tivessem permanecido no mínimo durante 100 anos no local do antigo quilombo 

formado ainda durante a escravidão. Essa era a proposta dos legisladores ainda no processo 

constituinte de 1988. 

  A atribuição aos “remanescentes” de quilombo estabelecida no Decreto Nº. 4887 

também está presente na Instrução Normativa Nº. 16 de 24 de março de 2004 elaborada pelo 

INCRA, órgão governamental responsável pelos procedimentos relacionados ao 

reconhecimento dos territórios quilombolas. Segundo Arruda (2007) essa legislação foi 

revogada em 2005 pela Instrução Normativa Nº. 20 de 19 de setembro de 2005 estabelecendo 

os procedimentos administrativos necessários para dar efetividade ao referido Decreto 

Presidencial.  Apesar de trazer algumas modificações em relação à instrução anterior essa lei 

preservou a definição de quem de fato juridicamente são os “remanescentes das comunidades 

de quilombos” presente tanto no Decreto Nº. 4887 quanto na Instrução Normativa Nº. 16.  

 No entanto segundo Boletim emitido pela Comissão Pró-Indio
49

 de São Paulo em 2004 

o PFL, atual Democratas entrou com um processo de Ação Direta de Inconstitucionalidade do 

Decerto Nº.4887 com o objetivo de que o Supremo Tribunal Federal considere o Decreto 

inconstitucional, em discordância com Constituição de 1988 e ordene a sua anulação. Os 

autores da ação alegam que o Decreto é inconstitucional por que o Governo Federal o utiliza 

para regulamentar a Constituição no seu Artigo 68 criando novos direitos e estabelecendo 

novas obrigações para o Poder Executivo; critica o fato de o Decreto dar as Comunidades 

Quilombolas o direito de auto-reconhecimento bem como o direito de indicar o limite de seus 

territórios o que representa uma ampliação dos direitos já garantido no artigo 68; alega ainda 

que o Decreto ao reconhecer a possibilidade de utilizar a desapropriação para regularizar  os 

territórios quilombolas, cria nova forma de desapropriação que não está estabelecido na 

Constituição Federal.  

 Apesar do processo ainda não ter sido julgado pelo Supremo Tribunal Federal e a 

Advocacia Geral da União e a Procuradoria Geral da República terem solicitado ao Supremo 

que considere a ação sem fundamento, diante da pressão representada pela bancada ruralista 

do Congresso Nacional em defesa da preservação de seus latifúndios o Governo Federal vem 

modificando as normas do INCRA e da Fundação Cultural Palmares. Assim em 2007 foram 

aprovadas novas regras para o Cadastro Geral das Comunidades Quilombolas da FCP que 

                                                 
49

 A Comissão Pró-Indio de São Paulo é uma instituição que tem atuado junto aos índios e quilombolas desde de 

1978 com o objetivo de garantir os seus direitos territoriais, culturais e políticos, fortalecendo a luta pelo 

reconhecimento  das minorias étnicas. 
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estão inseridas na Portaria Nº. 98 de 26 de novembro de 2007 que revoga a Portaria Nº. 06 de 

01 de março de 2004.  

 Pela nova regra, a Fundação Cultural Palmares abre a possibilidade de rever as 

certidões já emitidas pelo órgão, bem como torna o processo mais burocrático. Antes bastava 

às comunidades apresentarem uma declaração de auto-afirmação quilombola e pedir a sua 

inclusão no cadastro geral da FCP, porém com as modificações a comunidade que estiver 

pleiteando o seu reconhecimento terá que apresentar: ata de assembléia onde aprova o seu 

reconhecimento como quilombola; dados, documentos ou informações, tais como fotos, 

estudos realizados que atestem à história comum do grupo ou as suas manifestações culturais; 

bem como um relato da trajetória comum do grupo, isto é a história da comunidade.  

  A Instrução Normativa Nº.20 do INCRA que estava vigorando até então foi revogada 

pela Instrução Nº. 49 de 29 de setembro de 2008, tornando o processo de titulação das terras 

quilombolas mais difícil. No entanto essa nova legislação mantém a definição do que são 

considerados os “remanescentes de quilombos” da Instrução Nº. 20. Torna também 

obrigatória a certificação emitida pela FCP para que o processo de regularização fundiária das 

comunidades quilombolas seja iniciada. Na legislação anterior essa certificação não era 

obrigatória para que o processo de titulação fosse principiado, tal documento era utilizado 

como um mecanismo pelas comunidades quilombolas para garantir o acesso às políticas 

públicas e na defesa de seus direitos. 

  Uma das primeiras etapas do processo de titulação é a identificação da terra que será 

titulada. Essa etapa é realizada por meio do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação, 

conhecido pela sigla RTID.  A Instrução Normativa Nº. 49 transformou o RTID em um estudo 

muito mais difícil e demorado de ser realizado, uma vez que são exigidas muitas informações 

alongando a conclusão do processo.  Segundo a nova norma, os RTIDs só poderão ser 

realizados por especialistas do próprio INCRA segundo o Inciso 2º do Artigo 6º: “O Relatório 

de que trata o inciso I deste artigo será elaborado por especialista que mantenha vínculo 

funcional com o INCRA, salvo em hipótese devidamente reconhecida de impossibilidade 

material, quando poderá haver contratação, obedecida à legislação pertinente”. Esse artigo 

deixou uma brecha para efetuação de contratos, porém antes da promulgação da IN Nº49 o 

INCRA baixou uma Nota Técnica proibindo em qualquer circunstância a realização de 

contrato, alegando que isto estava ferindo o Decreto Nº2. 271 de 1997 que estabelece a 

efetuação de concursos públicos. No entanto este órgão a nível nacional conta com menos de 

40 antropólogos, levando em consideração que existem mais de 500 processos atualmente 

pleiteando a titulação quilombola, verifica-se que o INCRA não dispõe de pessoal suficiente 
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para elaborar todos os RTIDs. Até essa nova legislação o INCRA poderia fazer contratos para 

elaboração desses relatórios. No entanto com a IN Nº49 isso não será mais possível, a 

contratação só poderá ser efetuada mediante abertura de edital e realização de concurso. 

Entretanto o INCRA poderá realizar parcerias com universidades para a concretização desse 

trabalho. 

  

3.4. A propriedade da terra para os “remanescentes das comunidades de quilombos”.   

 

 Não é qualquer terra que interessa ao remanescente das comunidades de quilombos, 

mas sim a terra na qual mantiveram alguma autonomia cultural, social e consequentemente a 

auto-estima (SCHMIT; TURRATI, 2002). Esses grupos que atualmente reivindicam o seu 

direito constitucional realizam-no como último recurso na longa luta para permanecerem em 

suas terras, as quais são alvos de interesses em geral de grandes empresários e grileiros, cuja 

característica principal é o tratamento da terra apenas como mercadoria. Para Schmit e Turrati 

(2002) é errônea a concepção de que os grupos negros rurais tenham resistido em suas terras 

até os dias de hoje por que ficaram isolados a margem da sociedade, ao contrário, se 

relacionaram intensa e assimetricamente com a sociedade na qual estavam inseridos resistindo 

a diversas formas de violência para permanecerem em seus territórios ou ao menos em parte 

deles.  Dória (apud SCHMITT; TURATTI, 2002) ressalta que a identidade de grupos rurais 

negros se constrói sempre intrinsecamente inter-relacionado com o seu território e é 

primordialmente esta relação com terra que cria e estabelece o seu direito territorial. Na 

proposta de Carril (1997) a terra para os quilombolas na atualidade representa uma terra 

comunal, portanto não é qualquer terra. A propriedade da terra para esses grupos se remete a 

satisfação da suas necessidades, que compreende as suas tradições e o seu legado cultural. As 

comunidades negras também organizaram normas próprias, que fazem parte de sua vida e são 

respeitados e reconhecidos pelos seus membros. 

 A expressão “remanescentes das comunidades dos quilombos” apesar do texto 

constitucional de 1988 enfatizar a noção de indivíduo, não significa singularidade e sim 

coletividade. Pedrosa (2007) ressalta que: “o território é o componente dessa identidade 

coletiva e é dele que trata o artigo. Do ponto de vista da realidade singular, esse imóvel é 

apropriado coletivamente. Em que pese à textura do dispositivo, o quilombo é um 

agrupamento de pessoas que vivem no território” (p.38). 

 Na compreensão de Leite (2000) a terra é primordial para os grupos negros que estão 

atualmente pleiteando um direto fundiário garantido na Constituição. A terra é substancial 
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para a preservação e continuidade do grupo como também do destino dado ao modo de vida 

destas populações, mas não constitui um elemento que o define exclusivamente. Assim essa 

autora nos lembra que é importante não confundir a demanda por titulação das terras que as 

populações negras rurais vêm ocupando ou que perderam em condições expropriatórias e 

violentas com critérios de constituição e formação da coletividade. Nesta perspectiva, de 

todos os significados do termo quilombo, o mais importante, o mais recorrente é o que se 

refere à “idéia de nucleamento”, de associação com caráter intrinsecamente de solidariedade 

em relação uma “experiência intra e intergrupos”.  Para Leite (2000): 

 

A territorialidade quilombola nasce imposta por uma fronteira construída a 

partir de um modelo específico de segregação, mas sugere predominância de 

uma dimensão relacional, mais do que um tipo de atividade produtiva ou 

vinculação exclusiva com a atividade agrícola, até por que, mesmo quando 

ela existe ela aparece combinada a outras formas de sobrevivência. (p.345) 

 

  Assim, a terra, base geográfica para o estabelecimento do grupo em determinado lugar 

se expressa como uma condição de fixação, mas não, como condição exclusiva para a 

existência do grupo.  O solo é o que oferece condições de permanência para continuidade das 

referências simbólicas importantes à consolidação do imaginário coletivo. Segundo Leite 

(2002) os grupos rurais negros chegam por vezes a projetar na terra a sua existência, mas isso 

não significa que tem com a terra uma relação de dependência exclusiva, pois existem 

inúmeros exemplos de grupos de trabalhadores rurais negros remanescentes que perderam a 

terra, e insistem em preserva-se enquanto grupo a exemplo da Comunidade de Paiol de Telha 

localizada no estado do Paraná. Para a autora trata-se, portanto, de um direito a terra que se 

expressa por meio da organização social diretamente relacionado à “herança”, baseada no 

parentesco; a “história” fundamentada na reciprocidade e na memória coletiva; e ao 

‘fenótipo”, como uma característica  geradora de identificação do grupo,  onde o casamento 

preferencial atua como um valor operativo no interior da comunidade.  

 Do ponto vista jurídico o Decreto N.º 4887  considera no inciso primeiro do Art.2º  

que : “São terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos  quilombos as utilizadas 

para garantia de sua reprodução física, social, econômica e cultural”. Já a Instrução Normativa 

Nº. 20 que foi revogada em 2008 ampliou essa compreensão e passou a entender a terra 

quilombola no seu art.3º da seguinte forma: “Consideram-se terras ocupadas por 

remanescentes das comunidades de quilombos toda a terra utilizada para a garantia de sua 

reprodução física, social, econômica e cultural, bem como as áreas detentoras de recursos 

ambientais necessários à preservação dos seus costumes, tradições, cultura e lazer, 
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englobando os espaços de moradia e, inclusive, os espaços destinados aos cultos religiosos e 

os sítios que contenham reminiscências históricas dos antigos quilombos”. No entanto com a 

Instrução Nº. 49 essa conceituação da terra quilombola é restringida, e passa a ser igual a do 

Decreto Nº. 4887, limitando o território dessas comunidades. De acordo com o referido 

Decreto o INCRA e a Fundação Cultural Palmares trabalharão conjuntamente no processo de 

reconhecimento e titulação das terras quilombolas cabendo a cada instituição atribuições 

diferentes, no entanto com a nova Instrução Normativa, só caberá a FCP a emissão da certidão 

de reconhecimento da comunidade quilombola e a sua inscrição no Cadastro Geral de 

Remanescentes de Comunidades de Quilombos sob responsabilidade dessa instituição. Ao 

INCRA dentre as diversas incumbências presentes tanto no Decreto Nº. 4887 quanto na nova 

Instrução Normativa, compete à identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e 

titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos. 

 O início do processo administrativo para o reconhecimento e titulação da terra 

quilombola poderá ser efetuado de acordo com a Instrução Normativa Nº. 49 por: 

“requerimento de qualquer interessado, das entidades ou associações representativas de 

quilombolas ou de ofício pelo INCRA, sendo entendida como simples manifestação da 

vontade da parte, apresentada por escrito ou reduzida a termo por representante do Incra, 

quando o pedido for verbal”. No entanto como já colocado o processo de regularização 

fundiária dos territórios quilombolas só poderão ser abertos se as comunidades apresentarem a 

certificação emitida pela FCP.  No que diz respeito à caracterização esta será atestada 

mediante autodefinição da comunidade. Assim um dos aspectos primordiais para o 

reconhecimento da terra quilombola é que a comunidade se autodefina como tal. A 

comunidade ou interessado deverá apresentar informações sobre a localização da área objeto 

de identificação conforme Instrução N°49. Embora esses dois últimos itens tenham sidos 

contestados pela ação impetrada pela Bancada Ruralista do Congresso Nacional a Instrução 

Normativa Nº. 49 os manteve 

  A terra para os remanescentes das comunidades de quilombo será concedida 

coletivamente e o título definitivo só poderá ser expedido em nome das associações 

quilombolas das respectivas comunidades como dispõe o Art. 24 da Instrução Normativa Nº. 

49: “O Presidente do INCRA realizará a titulação mediante outorga de título coletivo e pro 

indiviso às comunidades, em nome de suas associações legalmente constituídas, sem qualquer 

ônus financeiro, com obrigatória inserção de cláusula de inalienabilidade, imprescritibilidade 

e de impenhorabilidade (...)”. Para Arruda (2007) a cláusula de inalienabilidade, 

imprescritibilidade e de impenhorabilidade significa que a terra não pode ser objeto de 
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alienação em qualquer uma de suas formas, nem objeto de litígio ou hipoteca. Embora a 

titulação da terra contenha cláusula de inalienabilidade é possível que a transmissão da 

propriedade em sua totalidade, sem dividi-la, possa acontecer mediante sucessão mortis causa 

entre membros da comunidade quilombola, ou mesmo da ocorrência de abandono da terra de 

algum de seus membros, cuja parte deverá ser retomada e redistribuída a outro ocupante como 

território quilombola. Na compreensão de Treccani (apud SANTOS, 2007) trata-se de uma 

forma étnica de acesso a terra que abrange elementos do direito agrário com direito étnico e 

ambiental, portanto se remete a um outro conceito de propriedade imobiliária, ou seja, a 

“propriedade privada rural comum”. 

 Sobre a questão Santos (2007) coloca que existe uma particularidade para 

regularização das “comunidades remanescentes de quilombos” é que a titulação pleiteada que 

confere a propriedade definitiva da terra, só poderá ser destinada à Associação que, deverá ser 

formalizada pelo grupo. Esse autor ressalta que existe uma compreensão de que esse 

dispositivo fere o Art.5º da Constituição Federal que dispõe que ninguém é obrigado a 

associar-se, no entanto essa interpretação deve ser sistemática e relativizar os ensinamentos 

contidos nos livros jurídicos. Santos (2007) destaca que: 

 

Trata-se de comunidades que convivem harmonicamente de forma coletiva, 

cuja principal característica para reconhecimento, além da autodefinição e 

autoatribuição, é justamente esta coletividade. Ilegal seria se obrigasse a 

essas pessoas que vivem de forma grupal, a receberem títulos individuais, 

dissociando o direito da realidade fática vivida por todos. Ou seja, conferir 

de propriedade à Associação é garantir que essas comunidades permaneçam 

convivendo harmônica e coletivamente. E reconhecer a situação fática 

encontrada. (p. 56 -57) 
  

 

 Segundo a Fundação Cultural Palmares foram certificadas 1342 comunidades 

quilombolas entre os anos de 2004 a 2009 em todas as regiões do Brasil. Na região Nordeste 

foram reconhecidas 755 comunidades, na região Norte a FCP certificou 155 territórios 

quilombolas. Já na região Sudeste foram reconhecidas 217 comunidades e nas regiões Centro-

Oeste e Sul foram certificados 125 e 95 territórios respectivamente (Gráfico 01). 
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GRÁFICO 01: Número de comunidades reconhecidas pela FCP por região 

 

         Fonte: www.palmares.gov..br (Acesso em: 24/07/2009) 

 Org.: karoline dos S. Monteiro 
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A maior parte dessas comunidades foram reconhecidas nos anos de 2005 e 2006 como 

mostra o Gráfico 02. 

 

GRÁFICO 02: Número de comunidades certificadas no período de 2004 a 2009 no 

Brasil

 

           Fonte: www.palmares.gov..br (Acesso em: 24/07/2009) 

             Org.: karoline dos S. Monteiro.  

 

 

 Na Paraíba foram reconhecidas 30 comunidades quilombolas no período de 2004 a 

2009 como mostra o Quadro 01. Ver localização dos municípios no Mapa 03. 
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QUADRO 01: Número de comunidades quilombolas na Paraíba certificadas por mesorregião 

entre 2004 e 2009 

MESORREGIÕES MUNICÍPIO COMUNIDADE  DATA DE PUBLICAÇÃO NO 

DIÀRIO OFICIAL DA UNIÃO 

Mata Paraibana Conde  Mituaçú 19/08/2005 

  Gurugi  28/07/2006 

  Ipiranga 12/052006 

 João Pessoa Paratibe 28/07/2006 

Agreste Paraibano Alagoa Grande  Caiana dos Crioulos  08/06/2005 

 Areia  Engenho Bonfim 25/05/2005 

 Gurinhém Matão 25/05/2005 

 Ingá Pedra d’Água  25/05/2005 

 Serra Redonda  Sítio Matias 28/07/2006 

 Dona Inês Cruz Menina 10/04/2008 

Borborema  Santa Luzia  Serra do Talhado 04/06/2004 

  Serra do Talhado 12/07/2005 

 Várzea  Pitombeira 08/06/2005 

 Rachão do Bacamarte Grilo 12/05/2006 

 Livramento Sussuarana 09/12/2008 

  Areia de Verão 09/12/2008 

  Vila Teimosa 09/12/2008 

Sertão Paraibano Coremas Barreiras 07/06/2006 

  Mãe d’Agua  07/06/2006 

  Santa Tereza 07/06/2006 

 Catolé do Rocha  Lagoa Rasa  28/07/2006 

  Curralinho 13/12/2006 

  Jatobá 13/12/2006 

  São Pedro dos Miguéis 13/12/2006 

 Cajazeirinhas Vinhas 20/01/2006 

  Umburaninhas 20/01/2006 

 São José de Princesa Sitio Livramento 02/03/2007 

 Tavares  Domingos Ferreira 04/08/2008 

 Cacimbas Serra Feia  05/05/2009 

 Fonte: www.palmares.gov.br (Acesso em: 24/07/2009) 
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   Org. karoline dos S. Monteiro.  

 

 

A maioria das comunidades quilombolas reconhecidas na Paraíba estão localizadas nas 

mesorregiões da Borborema e Sertão como mostra o Gráfico 03: 

 

GRÁFICO 03: Número de comunidades quilombolas na Paraíba por mesorregião 

 

       Fonte: www.palmares.gov..br (Acesso em: 24/07/2009) 

         Org. karoline dos S. Monteiro.  
 

No Brasil segundo a Comissão Pró-Indio foram titulados 100 territórios quilombolas 

entre os anos de 1995 a 2008, distribuídas em quinze estados como mostra o Gráfico 04. Os 

estados do Maranhão e Pará apresentam o maior número de territórios titulados.  
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GRÁFICO 04: Número de comunidades quilombolas tituladas por estado 

 

        Fonte: www.cpisp.org.com.br (Acesso em: 05/07/2009) 

          Org. karoline dos S. Monteiro.  

 

 A maior parte dessas comunidades foram tituladas nos períodos de 2005-2006 e 2007-

2008 como está demonstra o Gráfico 05. 

 

GRAFICO 05: Comunidades quilombolas tituladas entre 1995 e 2008 

 

 

         Fonte: www.palmares.gov..br (Acesso em: 24/07/2009) 

 Org. karoline dos S. Monteiro.  
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 Segundo Moreira (apud ANJOS, 2006) existem 2.842 comunidades quilombolas 

espalhadas em todas as regiões do Brasil. Para esse autor é na região Nordeste que se 

concentra o maior número de comunidades com 1.724 registros o que representa 61 das 

comunidades a nível nacional. A segunda região com a maior concentração de comunidades 

quilombolas é a região Norte com 442 identificadas, correspondendo a 15 do total. Já na 

região Sudeste são encontradas 375 comunidades negras, o que equivale a 13% dos registros 

no Brasil. As regiões com menor concentração de comunidades quilombolas são as regiões 

Sul e Centro-Oeste com 170 e 131 comunidades respectivamente respondendo a 6% e a 5 do 

total de comunidades identificadas no Brasil ( ver Gráfico 06). No entanto Estima (2007) 

coloca que segundo perspectiva dos movimentos sociais negros existem em torno de 4.500 

comunidades no Brasil. 

 

GRAFICO 06: Comunidades quilombolas por região 

 

Fonte: ALECSANDRA apud Anjos, 2007 

Org.: Karoline dos S. Monteiro. 

 

 

4.5. Processo de reconhecimento e titulação em curso: a terra quilombola do Gurugi. 

 

 O processo de reconhecimento do Gurugi como um território quilombola teve início 

em 2001, quando a partir da reivindicação de um projeto de capoeira angola moradores das 
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duas comunidades que compõem o território Gurugi, tiverem conhecimento do direito que 

tinham garantido na Constituição Federal ao reconhecimento e titulação de suas terras. No 

pleito ao seu reconhecimento os membros das comunidades de Gurugi tiveram apoio e 

orientação de movimentos negros, a princípio da Pastoral Negra da Diocese da Paraíba e 

posteriormente da AACADE (Associação de Apoio aos Assentamentos e Comunidades Afro-

Descendentes). Em 2005 as associações de Gurugi I e Gurugi II receberam a informação de 

que viria para ambas as comunidades a Pesquisa Zanauandê
50

 destinada a fazer um 

levantamento da situação nutricional das crianças e adolescentes das populações rurais negras. 

O que incitou a curiosidade das comunidades a respeito da sua história. Essa pesquisa só foi 

realizada em parte no segundo semestre de 2006 após o reconhecimento do Gurugi como uma 

comunidade quilombola.  

No primeiro semestre de 2006 moradores das comunidades de Gurugi que estavam 

à frente do pleito pelo reconhecimento da terra quilombola começaram a levantar algumas 

idéias sobre a questão negra em seu território e começaram a se interrogar e a procurar 

entender a sua história.  Por meio de questionamentos tais como: Por que havia tantos negros 

em Gurugi?  Por que a relação de parentesco entre os seus membros era muito forte? Por que 

todos eram família?  Por que havia uma falta de políticas públicas no local? A primeira idéia 

lançada pelas associações era a de que as comunidades negras de Gurugi I, Gurugi II e 

Ipiranga fossem reconhecidos como um único território quilombola, pois essas comunidades 

constituem uma única família, como também um território contínuo. No entanto a 

comunidade de Ipiranga devido a tradicionais divergências internas recusou a proposta e o seu 

reconhecimento foi realizado separado do território Gurugi. A certificação de Ipiranga foi 

concedida em 12 de maio de 2006. 

  A partir dos questionamentos dos membros das comunidades de Gurugi I e Gurugi II 

foi iniciado a realização de um trabalho de conscientização com a população do lugar para 

mobilizar as duas associações em prol do seu reconhecimento. Primeiro foi organizada uma 

equipe de trabalho que entrou em contato com AACADE e solicitou uma reunião com a 

instituição. Nessa reunião as duas comunidades se auto-afirmaram como uma população 

negra quilombola. A partir disso a equipe de trabalho já constituída começou a pesquisar sobre 

a sua história e origem, levantando informações a respeito de como era a comunidade na 

época de seus pais e avós, como era a fauna, a flora, a economia, a produção, a cultura como 

forma de expressão popular, de que forma era realizado o trabalho e como se locomoviam, ou 

                                                 
50

 Essa pesquisa foi realizada em parceria com a Unesco e o Governo Federal para diagnosticar a 

situação nutricional das crianças e adolescentes das comunidades quilombolas. 
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seja, quais eram as formas de transporte que utilizavam. Para isso realizaram uma pesquisa 

bibliográfica na obra Uma História do Conde de Cavalcanti e Gonçalves publicada em 1996. 

A partir dessa pesquisa bibliográfica foi elaborado um roteiro de entrevistas com ajuda do 

professor de Geografia Ismael Araújo do curso de magistério promovido pelo Programa 

Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) em parceria com a UFPB, para 

coletar os depoimentos dos mais velhos moradores das duas comunidades. 

 Após a realização da pesquisa a equipe de trabalho começou a sistematizar e sintetizar 

as informações. A pesquisa efetuada foi repassada para AACADE que a enviou para Brasília. 

Em 27 de julho de 2006 as comunidades de Gurugi I e Gurugi II receberam a certificação da 

Fundação Cultural Palmares como um único território quilombola. 

  No momento em que a certificação foi recebida existia certo desconforto e um forte 

debate dentro da Associação de Gurugi II que não estava mais aceitando o seu 

reconhecimento como uma comunidade quilombola. Essa recusa da comunidade de Gurugi II 

deveu-se a notificação pelo INCRA de que a delimitação do território quilombola acarretaria 

uma anulação dos títulos individuais das famílias assentadas e que a terra passaria a ser 

comunal. Como assentamento rural de Reforma Agrária cada família tem um lote particular. 

Com a titulação da terra quilombola a propriedade passaria a ser coletiva comum para toda a 

comunidade e inalienável o que significava que nenhum membro da comunidade poderia 

vender arrendar, ou praticar qualquer tipo de comercialização com a terra. 

 Temerosos da nova situação na qual o seu território seria coletivo, uma vez que já 

haviam lutado tanto pela posse terra como para que os títulos individuais dos lotes fossem 

concedidos e com o temor de perder os programas governamentais concedidos aos 

assentamentos já que com a territorialização quilombola, correriam o risco de não mais serem 

beneficiados com esses programas a Associação de Gurugi II recuou o seu reconhecimento e 

passou a não mais aceitar a titulação  quilombola.  Devido a essa posição da Associação de 

Gurugi II iniciaram-se as discussões dentro das duas comunidades entre 2007 e 2008. 

  Em 2008 ambas as associações foram chamadas para uma reunião com o 

Superintendente do INCRA-PB. Nessa reunião foi realizado um acordo verbal, sem nenhum 

documento oficial que, a Associação de Gurugi I iria respeitar a decisão da comunidade de 

Gurugi II de não aceitar mais a demarcação e titulação de seu território como quilombola. 

 Até o momento da nossa pesquisa existia na comunidade de Gurugi I moradores que 

discordavam desse reconhecimento, embora a auto-afirmação seja a opinião da maioria 

jovem, a auto-definição quilombola não é uma unanimidade dentro da comunidade, cuja 

posição contrária tanto em Gurugi I quanto em Gurugi II é mais forte entre população mais 
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velha que vivenciaram um intenso processo de luta pela terra em que ocorreram dois 

assassinatos e temem a nova forma de apropriação de seu território, mesmo com a 

possibilidade de que com a delimitação quilombola seja anexado as terras perdidas com o 

processo de desapropriação. No caso Gurugi II é a geração mais velha que está à frente da 

associação.  

Segundo um dos depoimentos concedido durante o nosso trabalho de campo no 

Gurugi I, o que gerou esse conflito dentro das duas comunidades foi à falta de esclarecimento 

sobre o que é realmente a terra quilombola, assim como da má interpretação das informações 

de moradores de ambas as comunidades a esse respeito como coloca um dos nossos 

entrevistados:  

 

“(...) esse mal estar se deu em função de algumas informações mal feitas, 

mal interpretadas e de má fé usada e manipulada sobre o que significa a 

terra coletiva quilombola e entrou em desconforto com pessoas mais velhas 

de Gurugi I e da associação de Gurugi II que hoje em dia não se aceita e 

não querem mais o reconhecimento quilombola (...)”.  

(Entrevista concedida em 05/07/2009) 

 
 

  Para esse entrevistado embora o título da propriedade seja emitido em nome da 

associação, em nome da coletividade será respeitada a divisão da terra que historicamente 

pertence a cada família, a diferença é que a propriedade não poderá mais ser alienada. 

Portanto, aos seus donos não será permitida a prática de qualquer tipo de negócio que envolva 

a terra ou que se faça uso comercial dela em benefício próprio.  

 Fica claro que para este morador de Gurugi I o que deve ser ponderado é a reprodução 

futura da comunidade e a preservação da sua identidade cultural específica. Porém como 

argumenta: “muitos membros da Comunidade de Gurugi I já venderam os seus lotes e estão 

ficando só com as áreas de sítios
51

, uma vez que como assentamento  estão  emancipado pelo 

INCRA que, distribuiu todos os títulos definitivos  aos  moradores”. 

 Observa-se que existe na comunidade de Gurugi I uma preocupação com a 

preservação do seu território, como também uma inquietação com a falta de programas para o 

local, uma vez com a emancipação as famílias não têm mais direito as políticas públicas 

destinadas a assentamentos, como afirma um dos nossos entrevistados:  

 

“(...) não tem mais empréstimo e no caso da gente, depois que recebemos o 

                                                 
51

 Historicamente as famílias do Gurugi tinham uma área de sítio e outra destinada a agricultura. Quando o 

INCRA efetuou a repartição dos lotes quando a terra foi desapropriada, foi preservada essa divisão. 
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título de posse fecharam as portas. As entidades governamentais que nos 

ajudava não têm mais. Não temos mais direito a tirar projeto. Não temos 

mais direito por causa do título de posse, pois eles dizem que já somos donos 

da terra, já somos independente. Empréstimo pode ter mais ninguém agüenta 

os juros (...)”. 

(Entrevista concedida em 11/01/2009) 

 

Dentre outras garantias a territorialização quilombola vai garantir o acesso a 

programas destinados as comunidades negras. Outra preocupação é a falta de moradia digna 

para as novas famílias que foram surgindo, muitas estão morando em casas de taipas 

aglomerando-se nas áreas de sítios dos pais. Algumas das casas construídas com a 

desapropriação da terra estão em péssimas condições e as famílias de Gurugi I não podem 

mais pleitear o programa de reforma das casas destinados a assentados, caso que não ocorreu 

em Gurugi II, quando em 2006 as famílias foram beneficiados com esse programa e tiveram 

as casas da agrovila construídas em 2002 reformadas. Em 2008 o município do Conde foi 

beneficiado com o Programa Casa de Taipa do Governo Federal e as comunidades 

quilombolas foram priorizadas. No ano de 2008 foram construídas 70 casas na Comunidade 

de Ipiranga. As comunidades de Gurugi I e Mituassú estão também pleiteando atualmente a 

construção dessas moradias.   

  

 

 

Figura 17: Casas construídas pelo Projeto Casa de Taipa na Comunidade de 

Ipiranga 

Fonte: Trabalho de campo, em 05 de agosto de 2009. 
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O processo de titulação da Comunidade de Gurugi I atualmente se encontra parado, 

segundo informações de antropólogos do INCRA repassadas a moradores dessa Comunidade 

foi destinada uma verba do Governo Federal para a demarcação e titulação de Gurugi I, 

Ipiranga, Mituassú e Paratibe, que são as comunidades quilombolas reconhecidas na região da 

Mata Paraibana. No entanto, por falta de profissionais suficientes dentro do INCRA para fazer 

esse trabalho foi proposto pelos seus antropólogos que a Prefeitura de Conde contratasse uma 

equipe profissional para realização do processo de titulação da Comunidade de Gurugi I e o 

INCRA entraria com a verba. Porém, com a mudança na legislação em 2008 mencionada 

anteriormente o INCRA não pode mais efetuar contrato para realização dos RTIDs. A equipe 

de antropólogos deste órgão que se resume a duas profissionais estão trabalhando desde 2005 

em comunidades no Agreste Paraibano, Borborema e Sertão: Pedra d’Água ( município de 

Ingá), Grilo ( município de Riachão de Bacamarte), Matão ( município de Gurinhém), 

Talhado ( município de Santa Luzia), Barreira e Mãe d’Água (município de Coremas). A nova 

legislação estabelece que o INCRA não pode mais realizar contrato para a realização dos 

RTID como já colocado. Foi estabelecido a obrigatoriedade de abertura de edital e a 

realização de concurso para efetuar contratação. Segundo informações do INCRA dadas aos 

moradores de Gurugi I, parte da verba destinada para realização do processo de titulação das 

comunidades negras da Mata Paraibana foi gasto no início de trabalho na Comunidade de 

Paratibe onde atualmente está sendo realizado o RTID
52

. 

 Segundo entrevista realizada com membros da juventude da Comunidade de Gurugi I 

está difícil para os mais jovens sobreviver a partir do trabalho na agricultura, uma vez que a 

comunidade está crescendo e não existe mais espaço para a sua reprodução e as áreas que 

pertenciam ao antigo território de Gurugi que poderiam servir para o desenvolvimento da 

nova geração se encontra atualmente com plantações de cana-de-açúcar e com a construção de 

um condomínio fechado. Para os jovens que estão à frente da luta pela titulação quilombola, a 

geração mais velha tanto da comunidade de Gurugi I quanto de Gurugi II que discordam dessa 

nova constituição da propriedade da terra não estão se preocupando com a reprodução da 

nova e das futuras gerações. Eles também colocaram o temor do inchamento populacional da 

comunidade e de uma possível “favelização”, situação que ameaça a identidade do grupo.  

 Existe também atualmente uma problemática que envolve os descendentes da tribo 

Tabajara que foram expulsos no final do século XIX e que estão reivindicando atualmente 

                                                 
52

 O RTID da Comunidade de Paratibe está sendo realizado por uma antropóloga do INCRA do Estado do Acre. 

 



136 

 

uma extensa faixa de terra no litoral do município do Conde que abrange diversos 

assentamentos, bem como as comunidades negras de Gurugi I e Gurugi II. Colocamos essa 

problemática a título de informação, pois a nossa pesquisa não abrangeu a nova situação 

apresentada para os quilombolas de Gurugi com a reivindicação dos descendentes dos 

Tabajaras.  
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CAPÍTULO V:  

 
A formação da propriedade privada da terra no Brasil 
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 De acordo com Bottomore (2001) o conceito de propriedade e algumas categorias em 

relação a esse conceito como relações de propriedade e formas de propriedade, tem 

significação substancial na teoria social marxista. Marx não entendia a propriedade 

simplesmente como uma forma do indivíduo que a possui, de exercer os direitos de 

proprietário, ou como objeto dessa atividade, mas como uma relação fundamental que 

desempenhou um papel primordial no complexo sistema de classes e camadas sociais no 

decorrer da história do homem. Inerente a esse sistema de categorias, a noção de propriedade 

dos meios de produção tem importância essencial. Lange (apud BOTTOMORE, 2001) aponta 

para essa teoria, que a propriedade dos meios de produção é o princípio orgânico que 

determina as relações de produção, bem como as relações de distribuição. 

  Ainda segundo Bottomore (2001) Marx e Engels afirmavam que são as 

transformações das diversas formas de propriedade que caracterizam essencialmente o 

decurso das formações econômicas e sociais
53

. A crítica feita posteriormente a esta idéia foi 

que ambos autores acarretavam uma periodização muito restritiva da história da humanidade
1
. 

Porém uma característica importante e válida da classificação original de Marx e Engels é ter 

efetuado o questionamento da suposição, bastante corrente no Ocidente da época dos autores, 

a respeito de que as formas burguesas de propriedade eram o princípio de propriedade em 

toda a parte. Esse questionamento incitou a maioria das pesquisas históricas que tratavam do 

direito sobre a terra na Europa medieval e na Índia anterior a colonização da Inglaterra, como 

também a pesquisa antropológica que divulgou a inexistência da propriedade privada, pelo 

menos da terra, entre povos tribais. 

Os debates da década de 1960 a respeito da organização da propriedade da terra na 

sociedade asiática incitaram um processo progressivo que ditou o rígido esquema histórico 

inicial. Entretanto cabe destacar que, a teoria marxista já havia discutido em vários momentos 

a questão da existência de variadas formas de propriedade como destaca Marx (apud 

BOTTOMORE, 2001): 

 

A propriedade, portanto, significa originalmente – em suas formas asiática, 

eslava, antiga clássica e germânica 
__

 a relação do sujeito que trabalha 

(produtor ou auto-reprodutor) com as condições de sua produção ou 

                                                 
53

 A periodização da história da humanidade criticada  é a que  divide esta  em  comunismo primitivo, 

escravismo, sociedade asiática, sociedade feudal, capitalismo, socialismo e comunismo 

(BOTTOMORE, 2001). 
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reprodução enquanto tal. Terá, portanto, formas diferentes, dependendo das 

condições dessa produção. (p.304) 

 

 

  Em O Manifesto Comunista
54 

Marx e Engels esclarecem como as relações de 

propriedade passaram por transformações históricas. Como exemplo dessa proposição os 

autores citam o período da Revolução Francesa, momento em que se aboliu a propriedade 

feudal em favorecimento da propriedade burguesa. Entretanto para esses autores a 

propriedade burguesa moderna constituiu a última e mais acabada expressão do modo de 

produção e apropriação embasado em antagonismos de classes e na exploração de uma classe, 

pela outra e na luta dessas classes entre si.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Engels destaca na obra A Origem da família da propriedade privada e do estado publicada 

pela primeira vez em 1884 que, todas as revoluções têm sido realizadas contra um tipo de 

propriedade em favorecimento de outra. Uma forma de propriedade não pode ser protegida 

sem que a outra seja destruída, foi assim com a Revolução Francesa como já colocado, 

quando à propriedade feudal foi sacrificada para que a propriedade burguesa sobrevivesse.  

 

5.1. O surgimento da propriedade privada da terra  

 

  Segundo Engels (1987) a origem da propriedade privada está na gênese da 

desagregação da organização comunista primitiva dos primeiros povos por meio das 

disparidades de riquezas acumuladas entre as diversas famílias. Para o autor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

o surgimento da propriedade privada transformou e desagregou toda a organização primitiva 

dessas primeiras tribos e marcou a passagem da barbárie para civilização
55

. Engels toma por 

base para fazer essa discussão os primeiros povos europeus como os romanos, celtas, 

germanos e atenienses. Para o autor a forma de constituição da família primitiva sofreu 

profundas mudanças com o surgimento da propriedade privada passando de uma família 

                                                 
54

 O Manifesto Comunista
 
foi escrito entre dezembro de 1847 e janeiro de 1848, tendo a sua primeira 

impressão publicada entre fevereiro e março de 1848. O texto do Manifesto foi por Marx e Engels 

escrito para a Liga dos Comunistas que era um pequeno grupo de exilados alemães com sede em 

Londres.  
55

 Engels estabelece na A origem da família da propriedade privada e do estado três estágios da 

história da humanidade na qual a obra está embasada: Estado Selvagem entendido como o período em 

que predominou a apropriação de produtos da natureza, prontos para serem utilizados, as produções 

artificiais do homem dessa fase são sobretudo utilizadas para facilitar a coleta de produtos naturais; 

Barbárie estágio em que surgem  a criação  do gado e a agricultura e se aprende a aumentar a produção 

da natureza por meio do trabalho humano; e Civilização fase em que o homem continua aprendendo a 

elaborar os produtos  naturais este período é caracterizado pelo aparecimento da indústria 

propriamente dita e da arte. 
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organizada por meio do matrimônio em grupos, para uma família estruturada com base na 

monogamia. Nessa perspectiva quando a propriedade privada substituiu a propriedade 

coletiva e os interesses da transmissão por herança fizeram surgir o domínio do direito 

paterno e da monogamia, o matrimônio começou a depender de considerações econômicas. A 

importância dos bens passou a se sobrepor às qualidades pessoais. Assim, a monogamia 

surgiu da concentração de imensas riquezas nas mesmas mãos, as do homem e, portanto, da 

apropriação privada de bens e da terra e da vontade deste de transmitir essa riqueza por 

herança aos seus filhos, excluído os filhos de qualquer outro.  

 A diferença de riqueza entre os diversos chefes de família extinguiu as antigas 

comunidades domésticas comunistas e, consequentemente, também suprimiu o trabalho 

coletivo realizado por aquelas comunidades. A terra cultivada foi distribuída entre famílias 

particulares a princípio por tempo limitado e posteriormente para sempre. A transição à 

propriedade privada foi-se realizando gradativamente, paralelamente á passagem do 

matrimônio por grupos para o casamento monogâmico. 

 Ainda nessa mesma obra Engels coloca que o advento da civilização se constituiu num 

estágio de desenvolvimento da sociedade em que a divisão do trabalho, a troca individual 

resultante e a produção mercantil atingiram o ápice do desenvolvimento e ocasionaram uma 

revolução em toda a sociedade anterior. Nos períodos antecedentes a esse estágio a produção 

era substancialmente coletiva e o consumo se realizava por meio da distribuição direta dos 

produtos em pequenos ou grandes coletivos comunistas. Os produtores eram senhores de seu 

processo de produção como também de seus produtos, sabiam o que era feito dele. Enquanto a 

produção foi realizada sobre essa base não pôde sobrepor-se aos produtores nem acarretou o 

surgimento do espectro de poderes estranhos, como aconteceu inevitavelmente no período da 

história da humanidade que este autor denomina de civilização. Nesse modo de produzir foi 

sendo introduzida gradativamente a divisão do trabalho que se diferenciava daquela divisão 

comunista primitiva. A produção e a apropriação em comum foram desagregadas, criando 

dessa forma a troca entre indivíduos. Aos poucos a produção mercantil se transformou na 

forma predominante. 

 No prefácio da primeira edição da À Origem da Família da Propriedade Privada e do 

Estado, Engels destaca que quanto menos desenvolvido é o trabalho mais limitada é a 

quantidade dos produtos e, em decorrência, é restrita a riqueza da sociedade. Manifesta-se 

também à influência dominante dos laços de parentesco sobre o regime social. Entretanto, no 

marco de uma estrutura de sociedade embasada nos laços de parentesco, a produtividade 

cresceu sem ser interrompida e com ela desenvolveu-se a propriedade privada e as trocas, as 
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diferenças de riqueza, a possibilidade de empregar a força de trabalho alheia base dos 

antagonismos de classes. Assim os novos elementos sociais, que no decorrer das gerações 

buscaram uma adaptação da antiga estrutura da sociedade as novas condições, levaram a uma 

incompatibilidade entre a velha e a nova estrutura acarretando uma revolução completa. 

  A antiga sociedade baseada nas uniões por grupos e no comunismo primitivo entra em 

decadência em conseqüência das classes sociais recém-formadas. Essa organização deu lugar 

a uma sociedade estabelecida na forma do Estado, cujas unidades inferiores passam a ser 

estruturadas em unidades territoriais e não mais em clãs como as organizações comunistas. 

Nesta nova sociedade o regime familiar foi submetido completamente às relações da 

propriedade privada, na qual tem espaço às contradições e a luta de classes, que configuram 

para Marx e Engels o caráter de toda história escrita até os nossos dias.   

 Desagregada a forma de organização da sociedade comunista primitiva nasceu à 

necessidade de uma instituição que não só garantisse as novas riquezas individuais contra as 

tradições da constituição primitiva comunal, que não só consagrasse a propriedade privada 

antes tão pouco valorizada, e segundo Engels (1987) fizesse dessa consagração santificadora, 

o elemento mais altivo da comunidade humana. Mas, também, que tal instituição imprimisse 

o selo comum do reconhecimento da sociedade às novas formas de aquisição da propriedade, 

as quais se desenvolviam uma sobre as outras, ou seja, favorecendo a acumulação cada vez 

mais acelerada das riquezas. Uma instituição que não só eternizasse a nascente divisão da 

sociedade em classes, mas também o direito da classe detentora explorar a não detentora e o 

domínio da primeira pela segunda. Essa instituição nasceu, inventou-se na forma do Estado.  

  Assim, ao lado da riqueza que surgiu em mercadorias e escravos, apareceu a riqueza 

em terras. A posse de partes do solo, concedida primitivamente pelas sociedades comunistas 

ou pela tribo aos indivíduos, consolidou-se de tal forma que a terra passou a ser transmitida 

por herança. Com a desagregação da forma de domínio das terras por essas sociedades a 

propriedade da terra, excluída da configuração da organização primitiva passa a ser uma 

propriedade livre do solo e plena. Isso implicou não só a posse integral da terra sem nenhuma 

restrição, como também a faculdade de aliená-la. Essa relação não existia quando a terra era 

propriedade da organização tribal. Quando a forma de propriedade tribal da terra foi 

suprimida em caráter definitivo segundo Engels (1987) foi rompido também o vínculo que 

unia indissoluvelmente o proprietário ao solo. O dinheiro foi inventado ao mesmo tempo em 

que o advento da propriedade privada da terra, para mediar essa nova relação particular com o 

solo. A terra, dessa forma torna-se mercadoria, podendo ser vendida ou penhorada. Este autor 

enfatiza ainda que, logo que foi introduzida a propriedade privada da terra foi também criada 
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a hipoteca.  

 Voltando a concepção de Estado em Marx e Engels é importante resgatar as palavras 

dos mesmos quando afirmam que: 

 

(...) o Estado surge da contradição entre o interesse de um indivíduo e o 

interesse comum de todos os indivíduos e não o seu oposto. E ainda, o Estado 

tem suas origens na necessidade de controlar os conflitos suscitados a partir 

das diferenças entre as classes. Nesse sentido, o controle cabe a classe 

dominante. (...) atribui ao Estado o dever de cumprir as funções vitais de 

totalização e conciliação a ele atribuídas em seu sistema, sendo visto como 

constituído em uma entidade orgânica, adequadamente fundida à sociedade e 

não mecanicamente superposta a ela. (...). O Estado se constitui exatamente 

como imposição às classes subordinadas, como condição para garantir e 

proteger a produtividade do Estado (apud SANTOS, 2008 p.181 e 182) 

 

 

  Ainda, segundo Engels (apud SANTOS, 2008) o imperativo de um poder constituído 

acima da sociedade na forma do Estado ocorre devido à necessidade de amortecer ou 

“naturalizar” os antagonismos presentes entre as classes. O Estado nasceu da sociedade, 

porém está situado acima dela. Devido a sua função de regulador da sociedade o Estado se 

coloca como uma instituição que busca a manutenção da hegemonia política dos grupos que 

detém o poder. As suas ações e interferências estão centradas para a preservação desses 

grupos. Assim, o Estado escravista emergiu como uma necessidade de manter os escravos 

subjugados como também o Estado feudal foi a instituição buscada pela nobreza para sujeição 

dos servos e camponeses dependentes e, o moderno Estado representativo, se constitui num 

instrumento utilizado pelo capital para explorar o trabalho assalariado. A concepção marxista 

a respeito do Estado de acordo com Santos (2008) difere das idéias dos teóricos clássicos 

anteriores que entendem o surgimento do Estado como uma necessidade de “conter as intrigas 

entre os homens”. Para essa autora: 

 

(...) ao mesmo tempo inserido nos conflitos entre eles ( os homens) , este 

Estado acaba por se tornar um Estado em que predomina os interesses da 

classe hegemônica; a classe que, por seu intermédio também se converte na 

classe politicamente dominante adquire novos meios para exploração da 

classe oprimida. (p 184) 

 

 

    Estado, capital e o trabalho se constituem em dimensões do sistema capitalista, 

estando o Estado totalmente interligado com as outras duas instituições. Aliás estas dimensões 

não se realizam uma separada da outra, pois o desenvolvimento e expansão do capital estão 

intrinsecamente ligados ao crescimento do Estado.   



143 

 

 

 5.2. Propriedade da terra e relações de trabalho. 

 

  Para Marx (2007) as transformações sofridas nas relações de trabalho ao logo da 

história da humanidade acarretaram também modificações na forma da propriedade da terra. 

De acordo com essa idéia os distintos estágios de desenvolvimento da divisão do trabalho 

representam outras diferentes formas de propriedade. Assim cada novo estágio da divisão do 

trabalho estabelece-se ao mesmo tempo as relações dos indivíduos entre si no que se refere à 

matéria, aos instrumentos e aos produtos do trabalho.  A primeira forma da propriedade 

enfatizada pelo autor é a propriedade tribal da qual Engels já nos falou. Essa propriedade 

corresponde ao estágio rudimentar da produção em que um povo se alimenta da caça e da 

pesca do pastoreio ou, eventualmente, da agricultura o que pressupõe nessa última forma de 

subsistência uma grande quantidade de terras incultas. Nesse estágio de desenvolvimento a 

divisão do trabalho é ainda minimamente desenvolvida e representa apenas uma extensão 

maior da divisão do trabalho que acontece na família. Dessa forma a estrutura dessa sociedade 

também se restringe a extensão familiar. Assim, a família é o centro da sociedade tribal 

existindo, portanto uma hierarquia onde os chefes da tribo patriarcal estão no topo, abaixo 

deles estão os membros das tribos e por último os escravos. A escravidão só se desenvolveu 

de uma forma gradativa no seio da sociedade tribal com o aumento da população e de novas 

necessidades e com o crescimento dos intercâmbios externos, tanto da guerra quanto do 

comércio. 

 A segunda forma de propriedade apontada por Marx (2007) é a comunal e a 

propriedade do Estado. Essa forma de propriedade existiu, sobretudo na Antiguidade oriunda 

da união de diversas tribos em uma única cidade, por contrato ou por conquista e na qual 

subsistiu a escravidão. Simultaneamente à existência da propriedade comunal se desenvolveu 

a propriedade privada mobiliária caracterizada por bens móveis e posteriormente a 

propriedade imobiliária constituída de bens imóveis particularmente da terra, porém de uma 

forma restrita e subordinada à propriedade comunal. Apenas coletivamente os cidadãos 

desempenhavam o seu domínio sobre os escravos que trabalhavam o que demonstra à ligação 

dos mesmos a forma da propriedade comunal.  Essa forma de propriedade dos cativos foi 

exercida por meio do poder privado do conjunto da sociedade obrigados diante dos escravos a 

manter essa forma natural de associação. Segundo o autor, a estrutura da sociedade comunal 

se desagrega à medida que se desenvolve a propriedade privada, particularmente a 

imobiliária, e com ela entra em decadência também o poder do povo. A divisão do trabalho se 
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apresenta mais avançada nessa forma de propriedade. Nesse estágio de desenvolvimento 

encontra-se a oposição entre o campo e a cidade e posteriormente o antagonismo entre os 

Estados, que representam os interesses das cidades, e aqueles que representam o interesse do 

campo. No interior da cidade também existiu a oposição entre o comércio marítimo e a 

indústria. As relações entre cidadãos e escravos obtiveram seu ápice de desenvolvimento 

nessa fase. A conquista também esteve presente nesse período da propriedade comunal. O 

desenvolvimento da propriedade privada fez surgir pela primeira vez algumas relações que 

aparecem de uma forma mais incisiva e intensifica-se numa escala muito maior na 

propriedade privada capitalista moderna. 

   A propriedade feudal se configura na terceira forma de propriedade destacada por 

Marx (2007). Enquanto na Antiguidade
56

 partia-se da cidade e de seu pequeno território na 

Idade Média
57

 o centro de influência passa a ser o campo. O desenvolvimento do feudalismo
 

tem a sua origem em imensos territórios organizados pelas conquistas romanas e na expansão 

da agricultura que essas conquistas a princípio acarretara. Os últimos séculos do Império 

Romano
58

 em decadência e o domínio deste pelos povos bárbaros
59

 destruíram uma grande 

massa de forças produtivas como a agricultura e a indústria que entraram em declínio em 

função da falta de mercados. O comércio se restringiu e foi interrompido pela violência. A 

população, tanto rural quanto urbana, diminuiu consideravelmente. A conjuntura do declínio 

do Império Romano e o conseqüente modo de organização da conquista dos povos germanos 

desenvolveram a propriedade feudal, sob a influência destes últimos. 

  Como na propriedade tribal e da comuna, a propriedade feudal tinha por base uma 

comunidade, porém não são mais os escravos, a exemplo do antigo sistema que constituiu a 

classe diretamente produtiva, e sim os pequenos camponeses que foram submetidos à 

servidão. A oposição entre as cidades permaneceu simultaneamente com o completo 

desenvolvimento do feudalismo. A estrutura hierárquica da propriedade fundiária e a 
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 Período da história da humanidade compreendido entre o surgimento da escrita há 4 mil anos a.c até 

476 d.c quando ocorreu a desagregação do Império Romano do Ocidente.( PILETTI ; ARRUDA, 

2002) 
57

 A Idade Média corresponde ao período da história ocidental que se estendeu do século V  com a 

queda do Império Romano do Ocidente ao século XV com o fim do Império Romano do Oriente 

quando a sua capital Constantinopla foi tomada pelos turcos. (PILETTI ; ARRUDA, 2002) 
58

 A partir do século III o Império Romano foi atingido por uma grave crise que resultaria na sua 

desintegração e decadência no século V.( PILETTI ; ARRUDA, 2002) 
59

 Os romanos chamavam de bárbaros os povos europeus que viviam além de suas fronteiras por não 

apresentarem os mesmos padrões culturais. Os hábitos desses povos eram considerados brutais e 

pouco civilizados a língua era incompreendida e detinham pouca tecnologia em comparação com 

romanos. Começaram a invadir o Império Romano a partir do século IV(PILETTI; ARRUDA, 2002). 
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suserania militar
 60 

faziam parte do feudalismo e conferiam à nobreza o poder absoluto sobre 

os servos. Da mesma forma que a antiga propriedade comunal a estrutura feudal se configurou 

por meio de uma associação contra a classe produtora dominada, porém a forma de associação 

e as relações com os produtores eram distintas, pois as condições de produção eram diversas. 

Nas cidades essa estrutura feudal embasada na servidão era constituída pela propriedade 

corporativa. Essa organização tinha como alicerce o ofício artesanal. A propriedade na cidade 

se caracterizou substancialmente por meio do trabalho individual. A propriedade corporativa 

surgiu da necessidade de formar uma associação contra a nobreza usurpadora. A necessidade 

de construções comunais para as atividades mercantis, numa época em que o industrial era 

também comerciante e o crescimento da concorrência com os servos que fugiam em grande 

volume para cidades mais prósperas, assim como a própria estrutura dos países da época, 

ocasionaram o surgimento das corporações. Marx (2007) coloca da seguinte forma a relação 

estabelecida nas corporações: 

 

(...) os pequenos capitais economizados pouco a pouco pelos artesãos 

isolados e o número invariável destes em uma população que crescia 

incessantemente desenvolveram a condição de companheiro e aprendiz que 

deu origem, nas cidades a uma hierarquia semelhante à do campo (p.17). 

 

 

 A forma substancial da propriedade no feudalismo consistia na propriedade fundiária 

na qual estava inserido o trabalho dos servos no campo e no trabalho pessoal na cidade, 

fundado por meio de um pequeno capital, no qual estavam ligados os companheiros e os 

aprendizes. A conjuntura de cada uma dessas formas de propriedade feudal era condicionada 

pelas relações de produção, limitadas por meio da agricultura rudimentar e restritiva na 

propriedade fundiária e, por meio da indústria artesanal na propriedade corporativa das 

cidades. (MARX, 2007) 

 No apogeu do feudalismo a divisão do trabalho se desenvolveu minimamente, não 

havendo uma divisão importante deste, além da separação entre príncipes reinantes, nobreza, 

clero e camponeses de um lado e entre mestres, companheiros e aprendizes de outro. 

Posteriormente, nas cidades com uma plebe de jornaleiros. Na agricultura, a divisão do 

trabalho se tornou difícil em função da exploração parcelada da terra, ao lado da qual se 
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 A suserania militar se constituiu da prestação de serviços militares mediante juramento ao senhor 

feudal ( suserano)  pelos seus súditos ( vassalos).A suserania envolvia obrigações recíprocas.Assim o 

vassalo  devia  serviços  militares ao suserano e este proteção militar ao seu vassalo.Além da proteção 

militar recíproca  o vassalo se comprometia a auxiliar  o seu suserano sempre que necessário.Em 

recompensa, o suserano concedia-lhe um benefício, que poderia ser  um domínio, um cargo, um 

direito   ou uma  pensão em dinheiro. .(PILETTI; ARRUDA, 2002) 
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desenvolveram a indústria doméstica dos próprios camponeses. Na indústria não existia uma 

divisão importante dentro de cada ofício e muito menos entre os diferentes ofícios. A divisão 

entre o comércio e a indústria já existia em cidades mais antigas, porém só posteriormente se 

desenvolveram nas cidades novas, quando estas começaram a estabelecer um contato mais 

efetivo entre si. A união de áreas de uma determinada extensão formando reinos feudais era 

uma estrutura imperativa, tanto para a manutenção da nobreza fundiária, quanto para 

preservação das cidades. Em função disso, a organização da classe dominante constituída pela 

nobreza teve em toda a parte um monarca à frente. (MARX, 2007) 

 Como foi colocado sintetizando os diversos estágios da propriedade de Marx, na 

Antiguidade, bem como na Idade Média, a primeira forma de propriedade foi a tribal 

condicionada substancialmente entre os romanos pela guerra e entre os povos germânicos pela 

pecuária. Entre os diversos povos antigos, com várias tribos coexistindo e habitando uma 

mesma cidade, a propriedade da tribo se apresentou como uma propriedade do Estado. O 

direito do indivíduo a essa propriedade se apresentou como uma simples posse que se 

restringiu, a exemplo da propriedade tribal, apenas a terra. A propriedade privada, 

propriamente dita, surgiu entre os povos antigos como também entre os povos modernos com 

a propriedade mobiliária. Nos povos que surgem na Idade Média à propriedade tribal 

atravessa diversos estágios
61

 até chegar ao capital moderno, condicionada pela grande 

indústria e pela concorrência global que concebe a propriedade privada no seu estado puro, 

excluída de toda característica de coletividade e tendo eliminado toda ação do Estado sobre o 

desenvolvimento da propriedade. 

 Marx (2007) enfatiza da seguinte forma a relação entre propriedade privada e o 

Estado: 

É a esta propriedade privada moderna que corresponde o Estado moderno, 

adquirido pouco a pouco pelos proprietários privados através dos impostos, 

tendo caído inteiramente nas suas mãos  por força do sistema da dívida   

pública e cuja existência depende exclusivamente, pelo jogo da alta e da 

baixa dos valores  do Estado na Bolsa , do crédito comercial que lhes é 

concedido pelos proprietários privados , os burgueses.(p.72)  

 

 

 Para Marx (2007) a independência da propriedade privada em relação às comunidades 

tribais, fez com que  o Estado adquirisse uma existência particular ao lado da sociedade civil e 

externamente a ela. Esse Estado representou a forma de organização que os burgueses 

instituíram como uma necessidade para garantir reciprocamente a permanência da sua 
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 Os estágios classificados por Marx foram à propriedade fundiária feudal, propriedade 

mobiliária corporativa e a propriedade manifestada pelo capital manufatureiro (MARX, 2007) 
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propriedade e de seus interesses internos e externos. O Estado só ia existir enquanto uma 

necessidade da propriedade privada. A supressão da comunidade coletiva concebe o direito 

privado, bem como, a propriedade privada, que se desenvolveram simultaneamente. Entre os 

povos romanos o desenvolvimento da propriedade privada e do direito privado não engendrou 

nenhuma conseqüência industrial ou comercial posterior, pois o seu modo de produção por 

completo permaneceu o mesmo. Fato que não ocorreu entre os povos modernos, tendo a 

indústria junto com o comércio, provocado a supressão da comunidade feudal e o surgimento 

da propriedade privada e do direito privado. Esta circunstância que balizou o início de uma 

nova fase passível de um desenvolvimento posterior, ou seja, a passagem do modo de 

produção feudal para o capitalismo. 

 No direito privado as relações de propriedade existentes se expressam como uma 

conseqüência da vontade universal. O jus utendi et abutendi 
62

 representa de um de um lado o 

evento de que a propriedade privada emancipada da comunidade e, de outro, a fantasia de que 

essa propriedade privada repousa sobre a simples vontade privada, sobre o livre arranjo das 

coisas. Na prática, o direito de abusar da propriedade privada tem restrições econômicas bem 

estabelecidas, sem as quais o proprietário privado perderia a sua propriedade e com ela o 

direito de abusar, pois como coloca Marx (2007): 

 

 (...) a final de contas, a coisa, considerada unicamente em suas relações com 

a sua vontade, não é absolutamente nada, mas somente no comércio, e 

independentemente do direito, torna-se uma coisa real” (p.76). 

 

 

  Essa fantasia jurídica, que restringe o direito a simples vontade ocasiona 

inevitavelmente, com o posterior desenvolvimento das relações de propriedade, que um 

determinado indivíduo possa deter o título jurídico de uma propriedade sem possuí-la 

concretamente. Marx (2007) mostrou como cada vez que o desenvolvimento da indústria e do 

comércio engendrou novas formas de trocas o direito foi obrigado a inseri-las nos modos de 

obtenção da propriedade.  

 

5.3.A constituição da propriedade privada da terra no Brasil. 

  

  A primeira forma da propriedade privada da terra no Brasil surgiu com a colonização 

portuguesa por meio da introdução das sesmarias na colônia brasileira em 1534. As sesmarias 
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 De acordo com Marx o direito de usar e abusar da propriedade privada. (MARX, 2007) 
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eram concedidas aos nobres da corte portuguesa, comerciantes, funcionários pertencentes a 

burguesia e a pequena nobreza como colocado anteriormente. A região do litoral do Brasil foi 

divida em imensas extensões de terras que foram chamadas de Capitanias Hereditárias, pois 

eram passíveis de herança, administradas pelos donatários como já assinalado. Antes de 1500 

data, da vinda dos Portugueses para o Brasil a propriedade da terra era representada pela 

forma tribal, aquela primeira configuração da posse fundiária enfatizada por Marx (2007), 

onde os inúmeros povos indígenas que habitavam o Brasil, com a sua diversidade de culturas, 

detinham a posse  coletiva dos seus meios de subsistência. A propriedade privada da terra não 

existia, sendo a terra propriedade do coletivo tribal. A terra entre os povos indígenas era de 

todos os indivíduos que habitavam determinada tribo, sendo a floresta o principal meio de 

subsistência, onde os indígenas pescavam, caçavam, coletavam frutos e praticavam uma 

agricultura rudimentar como já colocado, quando suas terras foram usurpadas pela 

colonização européia. Essa forma tribal de propriedade da terra aconteceu no território Gurugi 

com a tribo indígena dos Tabajaras.  Guimarães (1981) coloca que antes da colonização 

portuguesa a terra no Brasil estava assim disposta: “A terra era um bem comum, pertencente a 

todos, muito longe se achavam os seus donos de suspeitar que pudesse alguém pretender 

transformá-la em propriedade privada” (p.5). O autor enfatiza ainda que: 

 

Sob o signo da violência contra as populações nativas, cujo direito congênito 

à propriedade da terra nunca foi respeitado e muito menos exercido, é que 

nasce e se desenvolve o latifúndio no Brasil. Desse estigma de ilegitimidade 

que é o seu pecado original, jamais ele se redimiria. (p. 19) 

 

 A partir da introdução do regime de sesmaria, o Brasil passa a gestar outra forma de 

apropriação da terra paralela à indígena e aos quilombos formados pelos negros africanos 

escravizados. Essa forma de propriedade privada da terra é considerada não plenamente 

capitalista, característica essa que a propriedade da terra só vai adquirir no Brasil com a Lei de 

Terras de 1850. Como coloca Martins (1982) essa lei “instituiu um novo regime de 

propriedade em nosso país, que é o que tem vigência até hoje, embora as condições sociais e 

históricas tenham mudado muito desde então” (p.71). 

 

5.3.1.A origem do regime de sesmaria e o processo de transposição fundiária para o Brasil. 

 

 A sesmaria era uma estrutura fundiária que fazia parte da velha tradição feudal 

lusitana. Em Portugal, desde o século XI o aumento da população e o povoamento de terras 
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apropriadas dos mouros que, ocuparam a Península Ibérica desde o século VIII até o XV, 

estimularam a colonização de territórios não cultivados ou recém-conquistados. Para evitar 

abusos no apossamento destas terras, a distribuição de propriedades foi realizada mediante a 

condição de que fossem efetivamente explorados pelos indivíduos que as recebiam. Portugal 

em meados do século XIV foi acometido por uma grande crise agravada pela peste negra 
63

 

que chegou do Extremo Oriente e atingiu toda a Europa. Desde o final do ano de 1348 a peste 

negra já havia exterminado principalmente os habitantes das cidades e dos mosteiros matando 

grande parte da população portuguesa da época. A escassez de trabalhadores nos campos 

aumentou os miseráveis salários rurais e diminuiu os elevados foros dos arrendamentos da 

terra. A agricultura foi atingida por uma grande crise em função do despovoamento do 

território português. A Lei de Sesmarias criada em 1375 tinha o objetivo de solucionar essa 

crise por meio da garantia de distribuição de terras incultas como forma de garantir a 

produção, fixando os jornaleiros rurais no campo e impedindo a alta de seus salários. Essa 

legislação tinha como finalidade estimular a agricultura e proteger os proprietários de terras. A 

Lei de Sesmarias tinha como pressuposto a obrigatoriedade da exploração concreta da 

propriedade sob pena de expropriação. (MAESTRI, 2005) 

 Segundo Smith (1990) em Portugal a propriedade fundiária desde o seu nascimento foi 

concentrada enquanto propriedade da Coroa e da Igreja. As possibilidades da constituição de 

uma propriedade da terra nos moldes do feudalismo foram suprimidas com a Revolução de 

Avis de 1385
64 

e com o surgimento das sesmarias, que consistiam na concessão do domínio de 

terras condicionada à sua efetiva exploração, com cláusula de reversibilidade como colocado 

anteriormente. A concessão das sesmarias em Portugal passou por diversas transformações ao 

longo do tempo, e englobou as terras coloniais na conjuntura da produção mercantil escravista 
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 Peste negra é a designação por que ficou conhecida, durante a Idade Média a Peste Bubônica, 

pandemia que atingiu a Europa  durante o século XIV e dizimou contigentes populacionais inteiros.A 

doença é causada pela bactéria Yersinia Pestis transmitida ao ser humano através das pulgas dos ratos-

pretos (Rattus rattus) bem como outros roedores. Chegou à Europa a partir da China em 1348 e 

expandiu-se com grande velocidade por quase todos os países. (PILETTI; ARRUDA, 2002 ) 
64

 A Revolução de Avis teve origem na crise política provocada em Portugal em função da sucessão 

dinástica quando o rei dom Fernando faleceu em 1383 sem deixar herdeiros masculinos. Como a filha 

da rainha viúva era esposa do rei de Castela, pequeno reino da Península Ibérica, setores da nobreza 

lusitana queriam a união dos reinos em troca da manutenção de seus privilégios feudais. A sociedade 

lusitana, nobreza, burguesia e boa parte da população pobre das cidades e das aldeias deram início 

uma revolução liderada pelo infante dom João irmão do rei falecido e mestre da ordem Militar de Avis. 

A Revolução impediu a anexação de Portugal pelo reino de Castela e quando esta terminou em 1385 

dom João assumiu o trono e consolidou o  Estado português.A dinastia de Avis por ele iniciada teria 

influência direta nos rumos da expansão atlântica lusitana dos séculos XV e VVI com a finalidade de  

conquistar novas terras e  encontrar riquezas ( PILETTI; ARRUDA, 2002). 
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sem, contudo, perder as suas características essenciais. A propriedade fundiária em Portugal 

não se absolutizou nessa fase, entretanto também não se constituiu como uma propriedade 

feudal. Em contraposição a Gorender (1992) que destaca a ocorrência de uma ruptura das 

relações de produção quando da transposição do regime de sesmaria de Portugal, com 

características eminentemente feudais para o Brasil. Smith (1990) coloca que era difícil 

perceber em Portugal após a implantação do sistema de sesmarias na segunda metade do 

século XIV, traços substanciais de características feudais subjacentes à estrutura fundiária 

portuguesa. Assim, de acordo com esse autor: 

 

 (...) a ausência de relações servis, o centralismo do rei, maior detentor de 

terras, e mesmo o localismo que apontava a presença da Coroa perante os 

Conselhos não revelam aquilo que Gorender tenta situar como ruptura do 

quadro feudal na colônia, em relação ao vigente na metrópole (p. 162).  

 

 

 A absolutização da terra pode ser entendida como uma importante ruptura da estrutura 

hierarquicamente constituída de deveres, obrigações, honra e lealdade característica da 

propriedade feudal. O caminho percorrido pelos Estados absolutistas evidencia historicamente 

a concentração do poder do rei e a desvinculação da propriedade de suas características 

feudais, dando espaço e possibilitando a aquisição da propriedade mercantil emancipada de 

qualquer outro atributo que não o da condição de mercadoria. . A expressão propriedade 

fundiária absoluta pode apresentar uma conexão com a formação política do absolutismo. 

Corresponde à ruptura das relações de suserania e vassalagem inerentes à propriedade privada 

da terra no modo de produção feudal. Reflete o processo de desenfeudamento, aonde a ordem 

burguesa foi emergindo simultaneamente a existência do Estado feudal. (SMITH, 1990) 

 Assim, a moderna propriedade fundiária, ou a propriedade absoluta da terra 

corresponde à suplantação da propriedade arcaica, ou a propriedade no feudalismo, alicerce 

para extração da renda feudal, que se encontrava representada por uma conjuntura 

caracterizada pela divisão de direitos e obrigações, oposta a estrutura do mercado. A 

característica da mercantilização da terra, como pressuposto para a mercantilização da força 

de trabalho, está posta na transformação por que passou a propriedade da terra que, começou a 

representar, com a mudança do modo de produção feudal para o capitalismo, uma renda 

capitalizada, ou seja, a terra passou a ter um preço. (SMITH, 1990) 

 Gorender (1992) coloca que a renda da terra surge desde muito cedo no Brasil, no 

primeiro século de colonização (XVI). No que diz respeito à renda da terra, propriamente dita 
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Bottomore (2001) enfatiza que para Marx a renda é uma forma econômica das relações de 

classe com a terra, portanto a renda fundiária não é compreendida como uma propriedade da 

terra. E, mesmo sendo afetada pelas variações da qualidade e da disponibilidade fundiária, a 

renda da terra constitui uma condição das relações sociais.  

 Para Martins (1995) a terra não é produto do trabalho assalariado nem de nenhuma 

outra forma de trabalho é um bem natural, finito, que não pode ser passível de reprodução e 

nem pode ser criado pelo trabalho. Assim a apropriação da terra não ocorre em um processo 

de trabalho, de exploração do trabalho pelo capital. Portanto, nem a terra tem valor, uma vez 

que não se constitui em materialização do trabalho humano, nem sua apropriação pode ser 

legitimada por um processo igual ao da produção capitalista. Nesse sentido, a terra é um 

instrumento de trabalho qualitativamente distintas, dos outros meios de produção. Quando 

alguém trabalha na terra não é para produzir a terra, mas para produzir o “fruto da terra”. O 

fruto da terra pode ser trabalho, mais terra não é. Assim, da mesma forma que o capitalista 

para se apoderar da força de trabalho do trabalhador precisa pagar um salário, também 

necessita pagar uma renda para se apropriar da terra. Como a força de trabalho se transforma 

em mercadoria no capitalismo, a terra também se transforma em mercadoria nesse sistema. 

Martins (1995) destaca ainda que: “Assim como o trabalhador cobra um salário para que sua 

força de trabalho seja empregada na reprodução do capital, o proprietário da terra cobra uma 

renda para que ela possa ser utilizada pelo capital ou pelo trabalhador” (p160). 

 Este autor enfatiza ainda que o sistema capitalista apresenta duas contradições com 

relação à propriedade da terra. A primeira é que a terra não é capital e a segunda é que a terra 

se antepõe ao capital. Nessa perspectiva: 

 

A tendência do capital é dominar tudo, subordinar todos os setores e ramos 

da produção e, pouco a pouco, ele o faz. Só não poderá fazê-lo se diante dele 

se levantar um obstáculo que o impeça de circular e dominar livremente, que 

o impeça de ir adiante. A terra é esse obstáculo. Sem a licença do 

proprietário da terra, o capital não poderá subordinar a agricultura. Como o 

capital tudo transforma em mercadoria, também a terra passa por uma 

transformação adquire preço, pode ser comprada e vendida, pode ser 

alugada. A licença para a exploração capitalista da terra depende, pois de um 

pagamento ao seu proprietário. Esse pagamento é renda da terra. (p. 160 e 

161) 

 
 

 Ainda, segundo Martins (1995) a renda capitalista da terra se diferencia da renda pré-

capitalista, uma vez que a segunda está isenta do caráter de um tributo pessoal. O conjunto da 

sociedade paga pelo fato de que a classe dos proprietários detém o monopólio da terra. Para 
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Martins (1995) o pagamento da renda da terra cobrada pelo proprietário ao capitalista 

significa que: “a dedução não é feita sobre os ganhos deste ou daquele, mas sobre os ganhos 

do conjunto da sociedade, sobre a riqueza socialmente produzida, ainda que sujeita à 

apropriação privada do capitalista” (p.162). Assim, a renda da terra não é paga por ninguém 

por que é paga pelo conjunto da sociedade. A renda capitalista da terra não nasce na produção 

e sim na distribuição da mais-valia
65

. Dessa forma quando o capitalista paga a renda da terra 

ao proprietário não está produzindo nada, está distribuindo uma parte da mais valia que 

extraiu dos seus trabalhadores. 

De acordo com Oliveira (1984) a renda da terra é um lucro extraordinário, suplementar 

e permanente, sendo produto do trabalho excedente, isto é, fração da mais valia. Configura-se 

precisamente num componente particular e específico desta. Na sua forma pré-capitalista a 

renda da terra é diretamente produto excedente, é a fração da produção entregue pelo parceiro 

ao proprietário da terra, como pagamento pela autorização de cultivar a terra deste. Este autor 

destaca que existem três formas de renda pré-capitalista: renda em trabalho, renda em 

produto e renda em dinheiro
66

.
 
No modo capitalista de produção a renda fundiária é sempre 

sobra acima do lucro é, portanto excedente acima da fração do valor das mercadorias. Assim a 

renda da terra no sistema capitalista quando resulta da concorrência constitui a renda 

diferencial
67 

e quando resulta do monopólio caracteriza a renda absoluta
68

. A renda 

diferencial resulta do caráter capitalista da produção, e não da propriedade privada do solo. Já 

a renda da terra absoluta decorre da posse privada do solo e da oposição entre o interesse do 
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 Mais valia é, no modo capitalista de produção, a forma geral da soma de valor (trabalho excedente e realizado 

além do trabalho necessário que por sua vez é pago sob a forma de salário) de que se apropriam os proprietários  

dos meios de produção ( capitalistas e ou proprietários de terras)  sem pegar o equivalente aos trabalhadores 

(trabalho não pago) sob as formas metamorfoseadas transfiguradas de lucro e de renda fundiária.(OLIVEIRA, 

1984)
 

66
 A renda em trabalho consiste na forma mais simples de renda fundiária, pois o produtor direto com seus 

instrumentos de trabalho que lhe pertencem de fato ou de direito, durante parte da semana, mês ou ano, trabalha 

as terras de outrem, muitas vezes coercitivamente, recebendo em troca o direito de lavrar parte dessas terras para 

si próprio. Na renda em produto o trabalhador cede parte de sua produção pela cessão de direito de cultivar a 

terra de outrem. Nesse tipo de renda a coerção desaparece, substituída pelo direito. Já a renda em dinheiro que se 

origina da conversão, da simples metamorfose da renda em produtos, que por sua vez é oriunda da transformação 

da renda em trabalho, em renda em dinheiro. (OLIVEIRA, 1984) 
67

 A renda diferencial  decorre da diferença entre o preço individual de produção do capital particular  que dispõe 

de uma força  natural monopolizada e o preço de produção do capital empregado no conjunto do ramo de 

atividade considerado.A renda diferencial apresenta-se sob duas formas: renda diferencial I e renda diferencial 

II. Quando a renda resulta da diferença da fertilidade natural do solo ou da localização da terra constitui a renda 

diferencial I, mas quando é proveniente do aumento da fertilidade decorrente de investimentos de capitais para 

melhorar a fertilidade natural e consequentemente a produção e a localização é renda diferencial II (OLIVEIRA, 

1985 e 1986) 
68

 A renda da terra absoluta é aquela que resulta do monopólio da terra por uma classe ou fração de classe, é 

resultante da elevação dos preços dos gêneros alimentícios acima do preço de produção desses gêneros 

principalmente por ação dos monopólios. Portanto é obtida mediante a elevação artificial dos preços dos 

produtos agrícolas acima do preço de produção geral (OLIVEIRA, 1984). 



153 

 

proprietário fundiário e o interesse da coletividade. Assim a propriedade da terra é monopólio 

de uma classe que cobra um tributo da sociedade inteira para colocá-la para produzir.  Além 

dessas duas rendas Oliveira (1984) enfatiza que existe outra, a renda de terra de monopólio
69

. 

 Ainda segundo Oliveira (1986) a renda pré-capitalista da terra mesmo tendo sido 

gestada em um modo de produção anterior ao capitalismo o feudalismo não se configura em 

uma renda que não pode aparecer sob o sistema capitalista. Ao contrário elas aparecem 

adquirindo novas formas que o próprio capital engendra de forma a preservar o seu domínio 

no campo. Oliveira (1986) afirma ainda que: 

 

 (...) mesmo, o próprio capital procura lançar mão destas formas para assim 

produzir o próprio capital, que, como se sabe, não é produzido sob relações 

especificamente capitalistas de produção, baseadas, pois no trabalho 

assalariado, mas sim é produzido através de relações não capitalistas de 

produção ( p.80). 

 

 Com o advento da moderna propriedade fundiária a forma de acesso à terra  passou a 

ser possível só por intermédio do mercado.Assim os que não detém a terra, portanto, os não 

proprietários devem trabalhar para os proprietários, aqueles que detêm ou propriedade da 

terra. Antes do aparecimento do capitalismo em um mundo permeado pelas relações feudais 

os trabalhadores se encontravam presos a um emaranhado de obrigações envolvendo honra, 

lealdade e força. No capitalismo a base do trabalho passa a ser a “liberdade”, quando os 

trabalhadores se tornam presos apenas às necessidades da existência de homens “livres”. 

(SMITH, 1990) 

 Retomando a discussão sobre a propriedade fundiária no âmbito das sesmarias Smith 

(1990) coloca que o processo de transposição desse sistema de Portugal para o Brasil não 

ocorreu nenhuma ruptura na estrutura econômica da propriedade da terra. A produção colonial 

constituiu a produção mercantil moldada pelo comércio e submetida por meio da circulação. 

A classe dominante era a personificação do capital mercantil do tráfico como também do 

comércio, onde estavam inseridas as formas de financiamento e especulação. O Estado 

absolutista português transformou toda atividade econômica em objeto de concessão real, 

participando do capital mercantil, da tributação e da circulação como também não abrindo 

mão do domínio da propriedade da terra.  

 O transplante da instituição jurídica de sesmarias para o Brasil na segunda metade do 

século XVI ocorreu mediante as mesmas disposições legais estabelecidas em Portugal 
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 A renda terra de monopólio é obtida pelo lucro suplementar oriundo, derivado, de um preço de monopólio de 

uma certa mercadoria produzida em uma porção do globo terrestre dotada de qualidades especiais. (OLIVEIRA, 

1984) 
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contudo, essa instituição sofreu transformações no novo contexto. A realidade fundiária 

sesmarial no Brasil era totalmente distinta da vigente em Portugal. Desde 1375 a ordenação 

jurídica da sesmaria neste país vinha passando por modificações na medida em que se 

acentuava a legitimação, por meio da distribuição de terras abandonadas ou incultas, pela 

Coroa. Os interesses fiscais e mercantis desta se misturavam ao objetivo do controle político 

sobre a classe proprietária de terras na expressão jurídica da propriedade. (SMITH, 1990) 

 O absolutismo do Estado português desde o princípio teve como base econômica o 

capital mercantil que se projetaria em escala mundial. Simultaneamente, colocou sob seu 

controle qualquer possibilidade da tomada de poderes territoriais autônomos ou dispersos 

eminentemente feudais por parte da aristocracia detentora de terras. Assim, a propriedade da 

terra em Portugal não se constituiu por meio de um caráter de autonomia do domínio privado 

em relação ao Estado na sua inserção ao capital mercantil e ao lucro, como ocorreu na 

Inglaterra. A propriedade da terra além da porção pertencente a Coroa se configurou na posse 

com área limitada sob cláusula de reversibilidade da concessão mediante a sua efetiva 

exploração. Dessa forma a concessão de terras em Portugal estava condicionada aos interesses 

fiscais e mercantis da Coroa desde o século XIV. A propriedade fundiária introduzida no 

Brasil também se configurou de acordo com os interesses da Coroa vinculada ao tráfico de 

escravos. A distribuição de terras era uma instância agilizadora e não um entrave ao 

expressivo avanço do escravismo no Brasil, característica substancial sob qual se estruturou a 

subordinação da grande propriedade ao capital mercantil. A característica fundamental que 

existe sobre a propriedade da terra não absolutizada consiste na afirmação do seu caráter 

fiscal e mercantil a partir de um Estado centralizador. A sua projeção para o Brasil fortaleceu 

esse caráter mercantil, uma vez que a propriedade fundiária foi destinada a encadear o 

comércio para a produção do tráfico e a produção para o comércio, como sustentáculo para 

expansão estatal portuguesa, e do capital mercantil. (SMITH, 1990) 

 Contrária a essa proposição Guimarães (1981) demonstra que o importante papel 

desempenhado pelo capital comercial na colonização do Brasil não desfrutou aqui a mesma 

posição influente, ou mesmo dominante, que havia assumido em Portugal. O capital mercantil 

não conseguiu impor na sociedade colonial as características substanciais e fundamentais de 

uma economia com caráter comercial tendo que se submeter e adaptar-se a uma estrutura de 

poder baseada no feudalismo instituído no Brasil pela Metrópole. Assim no debate sobre a 

questão agrária esse autor defende a existência de relações feudais de produção no Brasil. 

 As diferentes determinações que levaram ao surgimento do sistema escravista 

configuram-se numa singularidade principiada e mediada pela dinâmica geral do capitalismo 
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mercantil. Dessa forma para Smith (1990) a condição colonial não se constituiu numa 

abstração universal qualificadora do modo de produção. Nos países colonizados na América 

que tiveram por base o escravismo, neles se incluindo o Brasil, a característica substancial que 

se verificará de acordo com essa concepção não será a da propriedade privada capitalista da 

terra, mais sim a propriedade privada de escravos. A renda da terra durante a vigência do 

regime sesmarial não se configurou numa categoria econômica importante, o fundamental 

nesse período foi à renda do escravo, que esteve presente à lógica da acumulação mercantil. 

De acordo com Martins (1979) durante o sistema escravocrata no Brasil o capital organizava e 

definia o processo de trabalho por meio do cativeiro. Nesse sistema o capital não estabelecia 

formas de coagir o trabalhador a conceder a sua força de trabalho em termos de uma troca 

aparentemente igual por um salário, uma vez que a sujeição da produção ao comércio infligiu 

à extração de um lucro antes que o trabalhador iniciasse o processo produtivo, representando, 

dessa forma, um adiantamento de capital. Assim o escravo não adentrava no processo 

produtivo com a sua força de trabalho como uma mercadoria para vender ao capitalista, ele 

próprio representava diretamente uma mercadoria. Segundo este autor o trabalhador 

escravizado não foi inserido no sistema produtivo como capital em seu sentido exato, mais 

sim como equivalente do capital, como renda capitalizada. As relações de produção entre o 

senhor e o escravo produziam um capitalista muito peculiar, para quem a subordinação do 

trabalho ao capital não estava substancialmente fundamentada no monopólio dos meios de 

produção, mas no monopólio do próprio trabalho, transformado em “renda capitalizada”. 

  

 

5.3.2. A divisão da propriedade privada da terra durante o regime de sesmarias. 

 

 Para Smith (1990) o primeiro momento da posse privada da terra no Brasil, mas não a 

propriedade privada fundiária capitalista tal como a conhecemos hoje, abrangeu parte da 

formação da história do Brasil colônia. Esse primeiro momento da propriedade privada da 

terra vai desde a introdução das sesmarias no século XVI até o último quartel do século 

XVIII. Essa fase engloba desde o desenvolvimento adaptativo do regime de sesmarias até a 

sua decadência que seria reconhecida pela Coroa Portuguesa. Do último quartel do século 

XVIII segue-se um intervalo que vai até 1822 ano em que o sistema de sesmarias foi 

suprimido sem que outra forma de regulamentação instituída pelo Estado  viesse substituí-la. 

O período que vai de 1822 a 1850 representa outro estágio na história da propriedade privada 

no Brasil. 
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  O primeiro estágio da propriedade da terra no Brasil corresponde-se com a fase de 

colônia da Coroa Portuguesa. Nesse momento ocorreram às primeiras iniciativas de Portugal 

na distribuição das terras ultramar, visando sua introdução no circuito da produção mercantil. 

O período se estende desde o século XVI até o final do século XVIII. A característica 

substancial desse período é o sistema sesmarial como forma impeditiva da absolutização da 

propriedade privada da terra, independente, ou não, da institucionalização da cobrança de 

foros a partir do século XVII. A concessão de sesmarias se constituiu na outorga de terra sob a 

condição de reversibilidade de sua posse à Coroa. (SMITH, 1990)  

O regime de sesmarias de acordo com Farao (apud SMITH, 1990) pode ser entendido 

como uma prevenção da Coroa em oposição a uma possibilidade de fortalecimento de poderes 

paralelos a partir da grande propriedade. Isto significava um comportamento antifeudal de 

Portugal, que encerra outra característica importante circunscrita ao absolutismo português, o 

envolvimento aberto com os circuitos mercantis. A Coroa portuguesa buscava a garantia do 

uso produtivo da propriedade da terra, característica que decorria da passagem da monarquia 

agrária portuguesa para a monarquia mercantilista. 

 Nesta fase inexistiu qualquer movimento dos produtores escravistas em direção ao 

estabelecimento por parte do Estado da legitimação da propriedade privada da terra. Da 

mesma forma a classe dos produtores escravistas não objetivaram nenhum projeto político e 

econômico que implicasse algum espaço da sua autodeterminação. Isto ocorria segundo Smith 

(1990), já que: 

 

Permanece, pois, no bojo da propriedade da terra a contínua mescla do 

público e do privado; e mais, permanece como parte integrante da estrutura 

da propriedade uma conjugação de condições adstritas ao uso e cerceadores, 

sobretudo da aplicação de capital na agricultura. A dominação exercida pelo 

capital desloca em todo o período colonial, a forma de propriedade relevante 

da terra para o escravo. (...) Dentro dos cânones do escravismo mercantil, a 

dinâmica econômica será a da acumulação escravista. Compram-se escravos 

para comprar mais escravos. Escravo é riqueza e substrato de status da 

classe proprietária, é garantia de dívida. O escravismo conduz ao latifúndio e 

não o inverso. Escravo é estoque, enraizado na tradição dos valores 

mercantilistas. (p. 344 e 345) 

  

 

  

  Assim, nesse período, o padrão importante de acumulação se constituiu sempre na 

acumulação escravista, e o escravo era o substrato para obtenção de riqueza, a qual 

assegurava a inclusão de riqueza na esfera mercantil. O escravo, e não a terra tinha valor 

mercantil. O capital comercial e o capital traficante atuaram de forma a preservar o produtor 
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escravista. Já para Guimarães (1981) o monopólio feudal e colonial se constituiu na forma 

particular, exclusiva, já que assumiu no Brasil a propriedade do principal, e mais importante, 

meio de produção na agricultura, isto é, a propriedade da terra. Contudo, para Prado Júnior 

(1979) uma economia de base escravista como no Brasil, não se confunde com uma economia 

feudal, uma vez que as relações de ambos os sistema de produção são totalmente distintas. 

Para esse autor a organização do Brasil colônia estava baseada desde o início na escravidão, 

que serviu de sustentáculo para uma economia mercantil. O que ocorreu no Brasil foi uma 

estrutura de grandes unidades produtivas de mercadorias voltadas para exportação, produzidas 

pela força de trabalho escravo. Assim, inexistiu no Brasil uma organização fundiária feudal 

semelhante a existente na Europa egressa da Idade Média, cuja organização agrária tão 

distinta da presente no Brasil colônia, se caracterizava eminentemente pela presença de uma 

economia rural de base camponesa, isto é, uma estrutura econômica e social constituída de 

unidades familiares destinadas essencialmente para a produção e subsistência e onde o 

mercado representava papel secundário e subsidiário. 

  Ainda segundo Prado Júnior (1981) enfatizando a sua proposta, as condições 

econômicas do Brasil colônia não se constituíram numa base de produção individual ou 

familiar, e da ocupação parcelaria da terra como ocorreu na Europa. Mais se estruturou na 

grande exploração agrária, voltada eminentemente para o mercado externo o que demonstra, 

para este autor, o caráter mercantil da economia do Brasil. A estrutura fundiária, portanto, não  

basear-se-ia numa economia camponesa, a não ser em restritos setores de importância 

secundária. 

 A segunda fase da propriedade da terra no Brasil começou no final do século XVII e se 

estendeu até 1822 quando, o regime de sesmarias é extinto.  Caracterizou-se segundo Smith 

(1990) por um contexto de fortalecimento da desorganização do complexo e inadministrável 

sistema de concessão de sesmarias enquadrado ainda no padrão de acumulação escravista. 

Para este autor esse estágio marca um lento processo de estruturação de um mercado interno e 

uma possível mudança, em algumas áreas, no modelo de acumulação escravista. Nesta fase 

importantes consolidações de formações regionais emergem no cenário do Brasil, devido à 

desvinculação metropolitana e um maior interesse nos investimentos mercantis regionais. Para 

o mesmo autor, nesse momento surge, um conjunto de insurreições e movimentos de 

libertação
70

 sem apontar um caráter de unidade colonial, em direção a uma identidade 

                                                 
70

 As insurreições desse período emergiram como movimentos que objetivavam separar o Brasil de Portugal. 

Exemplos dessas rebeliões que almejavam a independência podemos citar as insurreições conhecidas como 

Conjuração Mineira (1789), a Conjuração Baiana (1798) e a Revolução Pernambucana ( 1817). 
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nacional.                                                                                                                               

 Ainda segundo Smith (1990) o terceiro período por que passou a propriedade fundiária 

brasileira caracterizou-se pela ausência do Estado na ação regulamentadora em relação à 

apropriação do solo. Como colocamos anteriormente esse período se entende de 1822 a 1850 

quando é promulgada a Lei de Terras. 

 A Lei de Terras se constituiu num estatuto de substancial importância para o 

disciplinamento da propriedade da terra no Brasil. É a partir dessa legislação que se 

estruturaram as bases para que o Estado legitimasse a propriedade privada da terra e 

objetivasse a separação entre as esferas do poder público e do privado. Gorender (1992) coloca 

que antes da Lei de Terras, entre as relações de propriedade vigentes no Brasil colônia e no 

Brasil Império, aquela que tinha a função econômica fundamental e decisiva era a propriedade 

de escravos e não a propriedade de terras, como ocorreu no feudalismo. Portanto, para esse 

autor inexistiu no Brasil uma estrutura fundiária semelhante ou com traços feudais. Na análise 

de Martins (1995) a respeito da discussão da ocorrência e permanências de características 

feudais na estrutura fundiária no Brasil, ressalta que a maior parte da literatura brasileira que 

tratou da controvérsia capitalismo/feudalismo mostrou que as concepções que viam feudalismo 

e pré-capitalismo no proprietário de terra, no latifúndio, faziam-no por que viam nele um 

obstáculo à expansão do capitalismo no campo, ou seja, das relações capitalistas de produção. 

Nessa perspectiva Martins (1995) coloca que existe uma evidente simplificação nessas idéias 

uma vez que é: “uma clara interpretação positivista e não dialética do processo do capital, um 

claro desconhecimento de que a propriedade da terra é uma relação social” (p.170). Para esse 

autor, a própria propriedade da terra é um empecilho à expansão das relações capitalistas de 

produção: 

(...) não porque o proprietário deva necessariamente converte-se em burguês 

em capitalista, mas por que como dizia Marx, a propriedade da terra, na 

figura do proprietário ergue-se diante do capital para cobrar um tributo, para 

cobrar uma renda, sem o que esse capital não poderá expandir-se na 

agricultura e dominar o trabalho no campo. O proprietário da terra não é 

uma figura de fora do capitalismo, mas de dentro (p. 170). 
 

 

5.3.3. Da propriedade fundiária sesmarial para uma propriedade privada capitalista da terra.  

 

 Segundo Gorender (1992) a grande abundância de terras férteis e de fácil acesso nas 

colônias conquistadas pelos europeus na América se constituiu numa das condições 

substanciais para o desenvolvimento do escravismo colonial, base da produção das grandes 
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propriedades de terra no Brasil. Entretanto, a imensa oferta de terra não se caracterizou como 

causa determinante do desenvolvimento deste. As imensas plantações, por sua vez, 

condicionaram à utilização do fator terra sob a configuração das grandes propriedades e de 

ampla exploração. Este autor destaca ainda que o sistema de capitanias hereditárias 

implantadas no Brasil em 1534 deve ser apreendido como uma característica peculiar de um 

tipo de empreendimento colonizador europeu da época do mercantilismo, constituído por 

incumbências de soberanias de grande magnitude, nele inseridas também as companhias 

privilegiadas de comércio. Estas companhias estruturadas como uma sociedade por ações, 

administradas pelo grande capital comercial não, constituíam uma organização com base no 

direito feudal, não tendo com este nada em comum. As companhias de comércio receberam o 

privilégio da soberania, nas suas áreas de conquista e colonização, bem mais amplas do que as 

atribuídas aos donatários. As donatarias no Brasil se enquadraram no direito feudal então 

consolidado nas Ordenações Manuelinas
71

, entretanto o sistema de donatarias não reviveu a 

estrutura do sistema feudal e estavam submetidas à monarquia absoluta extremamente 

centralizada do governo de Portugal. 

 Contrário a essa idéia Guimarães (1981) enfatiza que desde o momento em que 

Portugal decidiu conceder a aristocracia os imensos latifúndios que surgiram da partilha das 

terras no Brasil, ficou evidente o propósito da Coroa de lançar no Novo Mundo os 

fundamentos econômicos da ordem de produção feudal. Dessa forma Portugal não poderia ter 

agido de outra forma, pois o modelo original de onde necessariamente tinha de partir a 

colonização que era a ordem de produção peninsular do século da “descoberta” continuava a 

ser o sistema de produção feudal. Nos dizeres de Guimarães (1981) “falharam 

irrecusavelmente alguns historiadores e economistas notáveis ao classificarem como 

capitalista o regime colonial implantado no continente americano” (p. 25). 

  Assim, segundo Gorender (1992) “os donatários não receberam nenhum poder 

legislativo subordinando-se integralmente às Ordenações do Reino, exceto naquilo em que as 

modificavam as Cartas de Doação emanadas da própria Coroa” (p378). Da mesma forma a 

Coroa “emanavam os Forais
72 

que regulamentavam as relações entre os donatários e as 

pessoas privadas dos colonos” (p378). Os donatários só se transformavam em proprietários 

privados de 20% da área da capitania que administravam e era obrigado a realizar a 

                                                 
71

 As Ordenações Manuelinas foram instituídas em 1514 pelo rei D. Manuel de Portugal, representavam um 

conjunto de leis e regras a serem seguidas no reino e nas colônias portuguesas em relação a toda a administração 

pública e a justiça. Incluíam-se nelas as prescrições de penas para todo tipo de delito. 
72

 Era o documento que definia quais eram os direitos e os deveres dos donatários e quais eram os direitos da 

Coroa portuguesa. 
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distribuição do restante das terras, ou seja, 80% da capitania a título gratuito de sesmaria que 

isentava os contemplados de qualquer condição de dependência pessoal. Dessa forma os 

donatários não detinham nenhum direito eminente sobre as sesmarias, a sua administração 

estava resumida ao exercício do pode público. A respeito do poder das companhias de 

comércio exercido nas colônias conquistadas Gorender (1991) coloca que: 

 

Exemplo bastante demonstrativo, a esse respeito, foi a Companhia das Índias 

Ocidentais. Teve ela à sua disposição poderosas forças militares e sob a sua 

responsabilidade suprema ficaram todos os aspectos do governo no Brasil 

holandês desde a nomeação da cúpula governamental à decretação e 

cobrança de impostos, administração da justiça, organização da vida civil e 

etc., em tudo agindo com inteira liberdade legislativa. (p.377) 

 

 

 Em Portugal a Lei de sesmarias estabeleceu uma limitação significativa ao direito de 

propriedade, pois esse regulamento ordenava a distribuição de terras senhoriais fossem do Rei 

ou da Coroa, do clero ou da nobreza, que não estivessem sendo exploradas. Quando as 

sesmarias foram instituídas em Portugal permaneceram em vigor os tributos feudais 

incidentes sobre as propriedades distribuídas, contudo foi proibida a partir das Ordenações 

Manuelinas a inserção de novos impostos. Foram excluídas dessa tributação de caráter feudal 

exclusivamente as sesmarias que abrangesse terras antes isentas, além dos baldios comunais 

em Portugal. (GORENDER, 1992). 

  Dessa forma as terras colonizadas do Brasil pela Coroa portuguesa estavam 

originalmente isentas de tributos feudais exceto o dízimo eclesiástico pago a Ordem de 

Mestrado de Cristo da Igreja Católica. Esse dízimo no Brasil foi despojado do seu caráter 

feudal e passou a se configurar em imposição meramente fiscal. Posteriormente, as cartas de 

doação de sesmarias inseriram em suas cláusulas a obrigação dos proprietários concederem 

terras ou livre caminho para construção de fontes, pontes, estabelecimento de pedreiras bem 

como outras cláusulas semelhantes de simples serventia pública, obviamente destituídas de 

características feudais. A propriedade de sesmaria não comportava qualquer traço de 

dependência pessoal semelhante ao presente na estrutura fundiária do feudalismo. 

Posteriormente foi instituído o Regulamento de Tomé de Souza que governou o Brasil de 

1549 a 1553 ordenando a fixação de um prazo de três anos após a doação da sesmaria para 

que o beneficiado pudesse se estabelecer e cultivar a terra do contrário a sesmaria seria 

revogada. Dessa forma, sob o aspecto jurídico, o regime territorial de sesmarias introduzido 

no Brasil originalmente se diferenciava do sistema implantando em Portugal.  As 

características feudais que estavam presentes no regime territorial de Portugal foram excluídas 
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quando transplantadas para as terras brasileiras.  (GORENDER, 1992) 

 Numa perspectiva diferente Guimarães (1981) enfatiza que nenhuma transformação 

provocada no processo de aclimatação do sistema sesmarial português no Brasil foi o 

suficiente para diluir seu caráter feudal, assim o sistema fundiário que o Brasil gestou durante 

a colonização portuguesa tinha características eminentemente feudais, entretanto as formas 

produtivas feudais implantadas no Brasil eram obsoletas em relação as existentes em Portugal. 

Existia na estrutura fundiária do Brasil, portanto, um entrelaçamento entre a escravidão e as 

formas servis de produção. O escravo obtinha o seu sustento dedicando determinado tempo ao 

cultivo de produtos alimentícios em terras doadas pelos seus senhores bem como pescando. 

Assim, a força de trabalho do escravo se mesclava com o regime medieval da renda em 

trabalho e da renda em produto, além de outras variantes da prestação pessoal de trabalho. 

Aos senhores coloniais não faltavam massas de moradores “livres” ou de agregados, 

empregados nos serviços domésticos ou em atividades acessórias desprendida da produção. 

Esse contexto da força de trabalho caracterizavam, para Guimarães (1981) o cenário da 

produção feudal no Brasil colônia. Para esse autor a colonização no Brasil sem qualquer 

sombra de dúvida foi realizada sob o feudalismo e os caracteres desse sistema ainda perdura 

na estrutura fundiária brasileira que se caracteriza verdadeiramente por uma estrutura 

“semifeudal e semicolonial”. 

 Na perspectiva de Prado Júnior (1979) a abolição legal da força de trabalho 

compulsória e a conseqüente substituição pelo trabalho livre, as classes dominantes, sobretudo 

rurais, se aproveitaram das tradições escravistas ainda muito próxima e viva para 

intensificarem a exploração do trabalhador. Essa relação de exploração resultante desse 

contexto agrário não tem nada de permanências feudais. Apresentarão quando muito 

caracteres recordativos da escravidão. Prado Júnior (1979) enfatiza que: “o emprego de 

expressões que de qualquer maneira evocam o feudalismo, nas referências às relações de 

trabalho na agropecuária brasileira, é assim pelos menos imprópria” (p. 68).  Ainda segundo 

esse autor: 

 

Se quiser considerar as relações de trabalho da agropecuária brasileira em 

função de suas origens históricas, acentuando os anacronismos que nelas se 

observam – como parece ser no caso nas referenciais feitas a pseudo “restos  

feudais” e relações “semifeudais”  - seria mais acertado e adequado falar em 

restos escravistas ou servis e relações  semi-escravistas ou semi-servis.( p.67) 
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i). Da estrutura fiscal e a instituição da herança fundiária ao povoamento sesmarial. 

 

 O dízimo eclesiástico única tributação que os proprietários das sesmarias pagavam 

passou por grandes transformações no Brasil. De acordo com Gorender (1992) em Portugal o 

clero se configurava numa classe social privilegiada que estava isenta de qualquer tributação 

da mesma forma que a nobreza. Neste país o dízimo eclesiástico pertencia às entidades 

clericais e era depositado diretamente nas mãos do clero. Embora, a colonização no Brasil 

fosse realizada sob a jurisdição da Ordem de Cristo, a Coroa portuguesa era a responsável 

pela cobrança do dízimo sob a condição de que com esse tributo pagasse o sustento dos 

sacerdotes no Brasil. Assim nas condições coloniais do Brasil o dízimo eclesiástico perdeu a 

sua natureza de renda feudal e adquiriu a imposição fiscal.  Gorender (1991) destaca a 

transformação desse tributo no Brasil da seguinte forma: 

 

Se esta circunstância já era suficiente para conferir ao dízimo um caráter 

fiscal, acresce ainda que, atingindo sua cobrança avultada somas, não teve a 

Coroa escrúpulo em empregar parte dela, talvez maior em finalidades 

diversas das eclesiásticas, como qualquer receita que devesse cobrir 

despesas do Estado. (p.382) 

  

 

 O clero no Brasil sob o ponto de vista pessoal não tinha o privilégio da isenção 

tributária e estavam submetidos às imposições fiscais da mesma forma que os colonos leigos, 

situação inversa da que ocorria em Portugal onde gozavam da isenção de impostos. A 

insistência dos sacerdotes da Ordem de Cristo de obter a isenção do pagamento do dízimo 

levou a Coroa a instituir em Carta Régia de 24 de julho de 1658 que qualquer privilégio que 

excluísse estes sacerdotes do pagamento do dízimo fosse terminantemente proibido.  Ao clero 

era dado o direito de adquirir sesmaria, porém com a mesma obrigação que os colonos. Do 

pagamento do dízimo só estavam excluídas as ordens religiosas, enquanto instituição. No 

entanto, a Carta Régia de 27 de junho de 1711 extinguiu a insenção do dízimo eclesiástico 

quando se tratasse de novas aquisições de propriedades de terras efetuadas pelas ordens 

religiosas (GORENDER, 1992). 

  De acordo com Gorender (1992) a legislação da Coroa portuguesa do início da 

colonização no Brasil isentou os proprietários de sesmaria do pagamento do foro. Entretanto a 

partir da Carta Régia de 27 de dezembro de 1695 foi determinado que em datas futuras fosse 

instituído o pagamento de um tributo. Tratava-se, portanto, de um foro que o Estado passava a 



163 

 

cobrar aos proprietários de sesmarias em seu benefício e não um imposto arrecadado por 

sesmeiros particulares na categoria de indivíduos privadas, conseqüentemente as terras do 

Brasil tornaram-se tributáveis. Os sesmeiros além do pagamento do dízimo eclesiástico 

passaram a pagar um novo tributo. Essa tributação por meio do pagamento de um foro foi 

abolida por uma lei de 15 de novembro de 1831 que declarava extintos os foros de sesmarias. 

A promulgação dessa lei demonstrou que esse tributo incidente sob o regime de sesmarias a 

partir de 1695 era um simplório imposto territorial quase sem efetividade. 

  O imposto de sesmarias, portanto, era um tributo pago pelos titulares das sesmarias e 

incidia diretamente sobre os mesmos. Essa forma de imposição tributária diferenciava-se do 

foro cobrado pelos titulares de sesmarias aos foreiros estabelecidos em suas terras. Esse 

imposto consistia num imposto particular, portanto numa forma de renda da terra. Este foro 

passou a ser cobrado em fins do século XVI nos sítios arrendados aos proprietários de 

sesmarias para criação de gado na região do Nordeste do Brasil. A Coroa portuguesa legalizou 

essa forma de tributação particular nos regulamentos da colônia em 20 de janeiro de 1699. 

Posteriormente a Coroa passou a fazer oposição à cobrança desse foro particular como destaca 

Gorender (1992): 

 

Mais tarde, a Coroa mudou de rumo e tentou opor-se à tendência espontânea à 

difusão da renda da terra, sob formas de aforamento e arrendamento, 

identificando nessas práticas um obstáculo ao povoamento mais rápido do 

território colonial. Proibiu, por isso, que os beneficiários de sesmarias as 

aproveitassem por meio de foreiros ou rendeiros. (p386)  

 

 

  Gorender (1992) coloca ainda que também existiu um foro pago aos  donatários das 

capitanias  que incidiu sob a instalação dos engenhos de açúcar. Essa tributação foi concedida 

num conjunto de privilégios estabelecidos pela Coroa aos donatários de capitanias da qual 

passou a pertencer a estes o direito de dar licença à construção de engenhos mediante 

pagamento de um foro, posteriormente chamado de pensão. Este foro foi abolido pela já 

mencionada lei portuguesa de 15 de novembro de 1831. 

 A estrutura do morgadio presente na constituição das sesmarias em Portugal também 

foi transplantada para o Brasil com a colonização. Essa instituição de herança surgiu em 

Portugal como uma necessidade econômica e social da classe dominante do feudalismo na fase 

assinalada pela supressão da servidão da gleba. Teve seu pleno desenvolvimento a partir do 

século XIII e sobreviveu durante sete séculos em Portugal. A instituição do morgadio tinha 

como objetivo  defender a base econômica e territorial da nobreza evitando a fragmentação dos 
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bens de raiz nas transmissões por herança. O morgadio transformava os domínios senhoriais 

juridicamente atrelados à família, inalienáveis, indivisíveis e insuscetíveis de partilha por morte 

do titular sendo passível de transmissão só ao um único herdeiro o primogênito. Na falta deste 

a propriedade da terra ou demais bens passava para o parentesco feminino para voltar 

posteriormente ao descendente do primogênito logo que houvesse. Análoga vinculação 

perpétua de certos bens a entidades religiosas da Igreja recebeu a designação de capela.  No 

Brasil, tanto a estrutura da capela quanto do morgadio não teve a mesma função que em 

Portugal, uma vez que o domínio da terra estava condicionado a uma estrutura econômica e 

social distinta, pois a herança de terras não tinha valor se desacompanhada de escravos ou da 

possibilidade de comprá-los, em alguns casos as terras de morgadio ou de capela foram 

abandonadas.  

  Segundo Gorender (1992) a dinâmica do sistema escravista no Brasil não se adequava 

à vinculação perpétua da terra. A sua estrutura fundiária vinha sofrendo transformações em 

direção a desvinculação do morgadio e a alienabilidade plena da terra. Desde o começo do 

século XVII já se noticiava à venda de terras no Brasil. No Vale do Paraíba, com o 

desenvolvimento da cultura de café houve latifundiários que se beneficiaram com a venda de 

terras antes adquiridas gratuitamente. O sistema de morgadios e de capela no Brasil foi abolido 

definitivamente com a lei N.º 57 de 6 de outubro de 1835. Em Portugal os morgadios e capelas 

só foram extintos em 1863. No Brasil com a extinção desse sistema se tratou de eliminar uma 

estrutura de herança perpétua prejudicial ao escravismo. No que diz respeito à venda de terras 

dentro do sistema sesmarial no Brasil, Smith (1990) coloca que a compra e venda de terras era 

uma prática observada no período colonial, contudo esse contexto não implica caracterizar a 

existência de transações comerciais onde a terra aparece na sua forma mercantil absolutizada.  

 Em oposição à idéia de que o povoamento por meio da introdução das sesmarias no 

Brasil colônia foi efetivado pela aristocracia portuguesa Gorender (1992) defende que a Coroa 

teve que abrir mão do propósito de uma colonização aristocrática se é que chegou a concebê-la 

claramente. Os diversos documentos instituídos que regulamentavam a distribuição de terras no 

Brasil no começo da colonização ordenavam que as sesmarias fossem distribuídas aos 

pretendentes de acordo com o merecimento dos seus serviços e qualidades ou que fossem 

distribuídas sesmarias a qualquer pessoa com qualquer qualidade ou condição desde que 

fossem cristãs. Ordenava também que se concedessem sesmarias a todas as pessoas que se 

deslocassem de Portugal para qualquer parte do Brasil com as suas famílias. Havia 

regulamento que nem especificava as qualidades ou condições sociais dos pretendentes sobre a 

qual poderiam ser concedidas sesmarias. A Coroa portuguesa reconhecia a ineficácia de uma 
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colonização baseada na aristocracia, uma vez que o importante era a valorização econômica 

urgente do território brasileiro, pois ao contrário de Portugal não existiam no Brasil colonial 

classes excluídas do pagamento de tributos e eram inúteis os títulos de nobreza e a invocação 

de privilégios aristocráticos. Houve um regulamento que dava preferência para a doação de 

sesmarias a aqueles que detivessem o poder aquisitivo para construir engenhos produtores de 

açúcar.  Contudo, Martins (1982) afirma que o regime de sesmarias era racialmente excludente 

contemplando os homens com poder aquisitivo e com sangue nobre. Entretanto a importância 

dada no regime de sesmarias mais do que a senhores de terras era concedida aos senhores de 

escravos. 

 Para Gorender (1992) o desenvolvimento do sistema escravista a doação de sesmarias, 

em alguns casos, passou a ser condicionado pela existência de escravos suficientes para o 

cultivo da terra. Um alvará instituído pela Coroa portuguesa em 1795 mandava revogar a 

concessão de sesmarias no prazo de dois anos para aqueles que vindo a adquiri-la por meio de 

herança ou de outra maneira não tivesse força ou possibilidade escravista para cultivá-las. 

Outras exigências, tais como as obrigações de demarcação e medições judiciais da sesmaria e 

sua confirmação dentro de um ou dois anos pelo Conselho Ultramarino de Lisboa somadas as 

já citadas condições de aquisição vinham adicionar mais dificuldades seletivas aos pretendentes 

de sesmarias. Entretanto, existiam contradições flagrantes entre a legislação instituída pela 

Coroa portuguesa e sua aplicação no Brasil colônia, exemplo disso são as repetidas tentativas 

de limitação da extensão das sesmarias e da concretização da exigência de seu cultivo.  

 

ii)Limitação do tamanho da propriedade sesmarial e a  apropriação fundiária  por meio da 

posse. 

 

 A partir da Carta Régia de 16 de março de 1682, direcionada ao Governador do Rio 

Grande do Norte foram instituídas várias Ordens Reais ordenando a revogação e transferência, 

no todo ou em parte das propriedades das sesmarias conservadas incultas. Estabelecida a 

exigência de demarcação e confirmação, como também determinando a limitação das futuras 

doações a um máximo de extensão que finalmente foi fixado em três léguas quadradas. Este 

limite máximo tornou-se usual, sem deixar de admitir não poucas exceções e “burlas 

escandalosas” (GORENDER, 1992). Na realidade predominava à força social dos 

latifundiários que se apossavam de propriedades com extensões muito superiores as suas 

possibilidades reais de exploração. Contudo Gorender (1992) destaca: “(...) a revogação e a 

transferência de concessões anteriores não dependeriam da simples invocação da lei e da 
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comprovada denúncia de incultura total da sesmaria. Prevaleciam no caso as relações de força 

entre o primitivo titular e o novo pretendente” (p.395).  

 De acordo com esse autor, em oposição à via de acesso a terra por meio do regime de 

sesmarias, existia para os colonos pobres incapazes de vencer os obstáculos burocráticos a 

forma de acesso a terra por meio da posse. Em alguns casos foi mantido o direito de posse a 

camponeses pobres sobre as terras antes concedidas a sesmeiros. Contudo, era regra geral a 

expulsão do camponês da terra quando os interesses destes entravam em choque com a 

instituição da sesmaria. Gorender (1992) destaca que com o desenvolvimento da cultura do 

café no Sudeste do Brasil “o processo de apropriação das terras do Vale do Paraíba pelos 

fazendeiros de café se fez com o emprego da violência contra posseiros ali estabelecidos, 

expulsos através dos esbulhos judiciais, da força bruta e até do assassinato” (396). 

Posteriormente o número de posses aumentaram em uma amplitude que a sua pressão conduziu 

à abolição do sistema de sesmarias que, também foi extinta, sobretudo pela grande desordem 

que instaraura na repartição das terras no Brasil. 

  Quando o sistema de sesmarias se desagregou totalmente no início do século XIX, 

demonstrou-se a base sobre a qual se sustentava a posse. E é sobre a pequena posse dos 

camponeses pobres que a ação do Estado ainda tentou se deter sem qualquer resultado, visando 

proteger as posses das grandes propriedades ocupadas por imensas culturas, no fim do século 

XVIII. Em 14 de março de 1822 o Império de D.Pedro I ordenou que as medições de sesmarias 

não prejudicassem os posseiros que tivessem concretamente culturas na terra, prevalecendo o 

direito de posse ao de sesmaria no caso de propriedades concedidas posteriormente ao 

estabelecimento de posseiros. (SMITH, 1990) 

 Segundo Martins (1982) num país em que a forma legítima de exploração do trabalho 

era a mão- de- obra compulsória do negro, os “bastardos” e os mestiços estavam excluídos do 

direito de herança ao mesmo tempo em que ficavam situadas as margens da economia 

escravista. Esse autor destaca ainda a respeito desses grupos que: 

 

Foram esses os primeiros posseiros: eram obrigados a ocupar novos 

territórios por que não tinham lugar seguro e permanente nos territórios 

velhos. Eram os marginalizados da ordem escravista que, quando alcançados 

pelas fazendas e sesmarias dos brancos, transformavam-se em agregados 

para manter a sua posse enquanto conviesse ao fazendeiro, ou então iam para 

frente abrir uma posse nova. A posse no regime de sesmarias tinha cunho 

subversivo. (p.71) 
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iii). Da extinção do sistema de sesmarias a legislação fundiária de 1850. 

 

  Em 17 de julho de 1822 uma resolução da Coroa portuguesa extinguiu definitivamente 

o sistema de concessão de sesmarias. Para Guimarães (1981): 

 

A Resolução de 17 de julho de 1820 extinguindo o regime de sesmarias no 

Brasil foi reconhecimento de uma situação insuportável, cujas conseqüências 

poderiam de tal modo agravar-se a ponto de constituírem uma ameaça à 

propriedade latifundiária. Referimo-nos a um acontecimento da maior 

significação para história do monopólio da terra do Brasil: a ocupação cada 

vez maior, das terras não cultivadas ou devolutas, por grandes contingentes 

da população rural (p. 59). 
 

 

  O período que decorreu entre 1822 e 1850 a posse se constituiu na única forma 

legítima de acesso as terras públicas. Se o número de posses aumentou em ritmo acelerado 

surgiram também às posses com imensas extensões de terra. No entanto, a Lei n.º601 de 18 de 

setembro  de 1850 regulamentada pelo decreto nº1318 de 30 de junho de 1854  proibiu a via do 

acesso a terra por meio da posse e a aquisição de terras públicas passou a ser possível 

unicamente  através da  compra. As posses que foram efetivadas antecedentes a essa lei 

deveriam ser legalizadas por meio da medição e extração de títulos concedidos por órgãos 

governamentais. A legislação fundiária de 1850 acrescentou dispositivos que impossibilitava 

aos pobres o acesso a terra certificando a manutenção da estrutura latifundiária vigente. A 

história do regime territorial no Brasil colonial possibilita o entendimento de que o regime de 

sesmarias introduzido pela Coroa portuguesa foi adaptado de acordo com os interesses dos 

senhores de escravos, mesmo quando, sob certos aspectos a orientação do governo da 

Metrópole lhes fazia oposição. Da mesma forma jurídica original foi preservado na Colônia 

apenas o que era do interesse do novo conteúdo econômico social escravista. (GORENDER, 

1992).  

  Para Smith (1990) a Lei de Terras foi um marco histórico no processo de transição 

para o capitalismo no Brasil, quando a renda da terra e não mais a renda do escravo passava a 

ser objeto de apropriação do excedente. Esta lei deve ser compreendida também como uma 

necessidade do próprio Estado de readquirir o domínio sobre as terras devolutas, termo que 

etimologicamente dissimula o caráter de terras públicas, cujo estoque deveria ser objeto de um 

controle social associado tanto a sua utilização produtiva, quanto a substituição da força de 

trabalho compulsória por trabalhadores livres. A extinção do tráfico e a regulamentação da 

legitimidade da propriedade privada da terra foram dispositivos complementares, balizadores 



168 

 

do rompimento do principal empecilho na trajetória de transição capitalista do Brasil que 

garantiria a terra como mercadoria e a colonização de imigrantes europeus. Após 1850 a 

propriedade privada da terra passou a contar com o respaldo do Estado para defender sua 

legitimação. As imensas propriedades de terra, os latifúndios improdutivos se fortaleceram, 

consolidando-se por meio do processo de apossamento expressivo de terras, após a 

desagregação e a extinção das sesmarias. De acordo com essa idéia Martins (1982) destaca que: 

 

No processo de substituição do trabalho escravo, a nova forma de 

propriedade da terra desempenhou um papel fundamental como instrumento 

de preservação da ordem social e política baseada na economia colonial, na 

dependência externa e nos interesses dos grandes latifundiários. O homem 

que quizesse torna-se proprietário teria que comprá-la. Sendo o imigrante 

pobre, como foi o caso da imensa maioria, teria que trabalhar previamente 

para o grande fazendeiro. (p.73) 

 

  Oliveira e Faria (2009) enfatizam que a regulamentação fundiária de 1850 se 

constituiu num marco jurídico da formação da propriedade capitalista da terra no Brasil como 

também da transformação da terra em mercadoria. Os títulos de sesmarias e as posses 

quaisquer que fossem suas extensões foram legalizadas. Para isso era exigida a sua medição e 

que fossem levadas a registro em livros próprios nas freguesias. Dessa forma, todos os títulos 

de sesmarias concedidos ou as terras reais e/ou imperiais griladas chamadas de “posses mansas 

e pacíficas” foram legalizadas pelos próprios indivíduos que efetuaram a grilagem. No entanto 

após a legislação estas propriedades fundiárias não poderiam mais ser legalizadas, pois 

somente o Estado poderia vender as terras devolutas em leilão público. Para aqueles que 

ocupassem as terras devolutas ilegalmente, o artigo 2º da Lei de Terras, decretava estritamente 

que fossem mandados para a prisão, além de exigir multa e indenização pela devastação da 

vegetação natural. Outro aspecto importante dessa lei foi o apartamento entre o domínio 

garantido pelo título e a posse efetiva. Assim o título da terra se transformou pela lei mais 

importante e uma instância superior à posse concreta da terra, aquele que tinha efetivamente a 

posse estava destituído do direito sobre ela, garantiu-se dessa forma a aquele que se constitui 

no portador do título mesmo, sem nunca ter ocupado concretamente a terra, ter o domínio sobre 

ela, e consequentemente o direito de propriedade privada da terra. 

  Esse contexto fundiário muda a forma de apropriação da terra no Conde que até a 

segunda metade do século XIX se constituía numa sesmaria na figura de um aldeamento 

indígena. A legislação fundiária que transformou as terras públicas em propriedades capitalistas 

privada no Brasil provoca o relocamento para pequenas áreas ou a expulssão dos indígenas, 
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repartindo o aldeamento para arrendatários e grandes proprietários iniciando o processo de 

concentração fundiária no Conde. A partir da legislação fundiária de 1850 o território Gurugi 

passa a pertencer legalmente a diversos proprietários até a emergência do conflito pela posse da 

terra nas décadas de 1970 e 1980. 
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  Considerações Finais  

____________________________________ 

 

Este estudo apresenta o território como uma contradição, um produto da luta de classes 

ensejada no processo de produção e reprodução dos meios necessários à sua existência. São as 

relações sociais de produção e o processo ininterrupto e contraditório de desenvolvimento das 

forças produtivas que dão uma conformação histórica específica ao território. 

A pesquisa bibliográfica nos propiciou a construção de uma discussão a respeito da 

origem da propriedade privada da terra, fundamental para entendermos a configuração 

territorial de Gurugi. A propriedade privada da terra promoveu uma relação fundamental que 

desempenhou um papel primordial no intrincado sistema de classes e camadas sociais no 

transcorrer da história da humanidade. As relações de propriedade foram sempre permeadas 

por transformações históricas. 

 As modificações introduzidas nas relações de trabalho historicamente ocasionaram 

transformações na propriedade fundiária À propriedade privada da terra é um resultado das 

transfigurações da organização das sociedades comunistas tribais dos primeiros povos por 

meio das desigualdades no acúmulo de riquezas entre as famílias. A mutação das formas de 

propriedade caracterizam o transcurso das formações econômicas e sociais. Com a 

desagregação das comunidades primitivas o Estado emerge para legitimar e consolidar a 

propriedade privada da terra. Apresentamos o Estado como o regulador da sociedade e como 

um instrumento mantedor da ordem e das classes que estão no poder. O Estado constitui, 

portanto, num aparelho utilizado pelo capital para a sua reprodução.  

 A partir da pesquisa bibliográfica podemos concluir que o território Gurugi se 

configura na primeira metade do século XVII como parte de um aldeamento indígena que se 

constituía numa forma de domínio dos nativos pelos invasores europeus.  Torna-se uma 

propriedade privada na forma de fazenda a partir da legislação fundiária de 1850 que 

consolidou a exclusão social a terra, passando a pertencer a diferentes donos até a emergência 

do conflito agrário nas décadas de 1970 e 1980. A presença das famílias negras no Gurugi 

organizadas numa sociedade quilombola se deve a uma conjuntura maior representada pela 
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introdução do regime escravocrata no Brasil e pela resistência do negro ao cativeiro. As 

famílias negras de Gurugi ao longo da sua história resistiram e lutaram pela sua terra e não 

qualquer outra terra na qual construíram um legado histórico e cultural e vem se reproduzindo 

há muito tempo.  

          A emergência da propriedade privada no Brasil deveu-se a um contexto global 

ocasionado pelo final do feudalimo na Europa como modo de produção e a introdução das 

relações capitalistas de produção, sustentadas no trabalho livre e assalariado, que promoveu o 

surgimento de uma política econômica mercantilista introduzida pelos emergentes estados 

modernos europeus. O controle do espaço estava no cerne das motivações do expansionismo 

quinhentista. O monopólio dos lugares seja para produzir, comerciar ou simplesmente trafegar 

era substancial para o crescimento das economias européias. Torna-se uma necessidade a 

expansão a colonização e a exploração de riquezas.  

De uma propriedade tribal coletiva organizada pelos indígenas no Brasil passa a um 

sistema de apropriação do solo na forma de sesmarias, mas não uma propriedade inteiramente 

capitalista. Podemos compreender que a conjuntura do espaço colonial das grandes plantações 

e conseqüentemente o espaço das relações escravistas de produção no Brasil em nenhum 

momento estiveram inseridos num estatuto de propriedade privada da terra que possa ser 

identificada enquanto propriedade capitalista ou que apontasse em direção a moderna 

propriedade privada da terra. Essa forma ainda não capitalista, contudo deve ser remetida 

analiticamente para o cenário do próprio capital mercantil. 

 Envolvido na denominação geral de capitalista, mas sob a preponderância do capital 

mercantil os proprietários das grandes plantações ou a classe desses proprietários foram antes 

proprietários de escravos que de terra. Essa idéia está assegurada pela própria configuração da 

concessão de terras sob o regime sesmarial transplantado de Portugal desde a segunda metade 

do século XVI para o Brasil. A propriedade da terra concedida por meio deste sistema 

distribuía as propriedades mediante condicionamento da sua efetiva exploração mercantil sob 

a pena de sofrer a reversibilidade das terras concedidas. A lógica reguladora da expansão da 

produção mercantil não estava embasada fundamentalmente na propriedade da terra mais, 

sobretudo na dinâmica da acumulação escravista.  

A condição jurídica da propriedade não absolutizada da terra não se configurou num 

empecilho à expansão do capital mercantil, ao contrário do que ocorreu com a propriedade 

escravista. Contudo a propriedade não absolutizada da terra em conjugação com a propriedade 

dos escravos se constituiu no principal entrave para transição ao trabalho livre. O proprietário 

das grandes plantações e consequentemente o proprietário de escravos se configurou numa 
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“simbiose” e trousse consigo conjuntamente o processo de lucro e da renda enquanto renda da 

propriedade escrava. Dessa forma enquanto perdurou a propriedade de escravos, a terra viu-se 

impedida de se tornar mercadoria.  A colonização portuguesa no Brasil foi responsável por 

uma característica importante no contexto de sua formação social a não absolutização da 

propriedade fundiária até segunda metade do século XIX quando da promulgação da Lei de 

Terras de 1850.  

A partir da regulamentação fundiária de meados do século XIX as famílias de Gurugi 

passam a ser exploradas pela a extração da renda da terra. Quando essa forma de exploração 

se torna menos lucrativa diante da especulação imobiliária e dos incentivos governamentais 

para a expansão da monocultura canaviera eclode o conflito agrário no Gurugi, que com a 

intervenção do Estado se transforma numa nova forma de apropriação da terra. A ação do 

Estado é fundamentalmente contraditória, uma vez que ao mesmo tempo em que provoca e 

reprime os conflitos no campo procura solucioná-lo com a formação dos assentamentos de 

reforma agrária.  Na sua posição enquanto viabilizador do processo de acumulação do capital 

abre espaço e caminhos necessários para exploração do capital no campo, que provoca as 

mais diversas formas de luta e resistência dos trabalhadores rurais a sua expropriação e pelo 

acesso a terra. A acumulação fundiária vem disseminando a violência no campo que está 

diretamente ligado ao controle monopolista da terra, ceifando a vida de muitos trabalhadores 

rurais. A violência no campo está na origem do processo de apropriação privada da terra e sua 

consolidação. 

Com a emergência a territorialização quilombola o conceito de quilombo foi 

ressemantizado estabelecendo que essa sociedade não deve mais ser considerada 

fundamentalmente originária da fuga de escravos ou como uma comunidade totalmente 

isolada e homogênea se remetendo a conceitos históricos criados pelo regime escravista. 

Inúmeras comunidades quilombolas no Brasil se formaram a partir das chamadas, terras de 

santo, legados em testamento, terras de posseiros, ou seja, das mais diferentes formas. Muitos 

quilombos se formaram também após escravidão. A reformulação desse conceito veio como 

uma necessidade para beneficiar as comunidades que se originaram das mais diversas formas 

com a garantia legal da posse de suas terras. O termo quilombo passou a se referir atualmente, 

a luta, a uma forma de organização, de um território conquistado e mantido por gerações pelas 

comunidades negras. Consistem em grupos que desenvolveram práticas cotidianas de 

resistência e reprodução de seus modos de vida característicos e na consolidação de um 

território próprio. 

Podemos concluir que apesar da Constituição Federal de 1988 estabelecer o direito a 
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propriedade legal dos territórios aos “remanescentes das comunidades dos quilombos” e ter 

criado um arcabouço jurídico para delimitar, demarcar e titular as terras das comunidades 

quilombolas, o Estado vem criando contraditoriamente empecilhos, modificando 

constantemente a legislação,  impondo barreiras ou dificuldades o processo para legalizar o 

acesso a terra as comunidades quilombolas, e ao mesmo está promovendo um confronto de 

direitos entre territórios negros, territórios indígenas, e áreas de assentamentos promovendo 

um conflito étnico . 

 No caso do Gurugi vem gerando um conflito interno entre a opção da permanência 

das famílias organizadas em lotes familiares e particulares de reforma agrária e as que 

optaram por uma propriedade quilombola coletiva, uma vez que esta em jogo dentre outros 

motivos o risco da perda de direitos às políticas governamentais destinada a assentamentos 

rurais. Por outro lado a bancada ruralista do Congresso Nacional vem impetrando 

juridicamente ações contra a legislação que regulamenta o Art. 68, que não foi algo dado e 

sim resultado da luta dos movimentos negros na década de 1980, uma vez que existem 

milhares de comunidades quilombolas espalhadas em todas as regiões do Brasil pleiteando a 

titulação de seus territórios, e, portanto, o acesso a terra como garantia da sua reprodução, se 

configurando numa ameaça a estrutura fundiária brasileira extremamente concentrada. O 

INCRA responsável pela titulação quilombola também dificulta esse processo pela falta de 

profissionais suficientes. Finalizando cabe o questionamento: os direitos territoriais não 

estariam dissimulando a urgência de uma Reforma Agrária concreta no Brasil? 
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