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APRESENTAÇÃO

Este Relatório apresenta o resultado preliminar do trabalho de pesquisa e extensão
desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa GeografAR – A Geografia dos Assentamentos na Área
Rural (POSGEO/UFBA/CNPq) como parte integrante da Pesquisa “Comunidades
Tradicionais, Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial: Indígenas e Quilombolas na
Bahia” apoiado pelo CNPq.
Ao mesmo tempo, atende a uma demanda da Comunidade Quilombola de Porto de
Dom João e suas organizações de apoio Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais
do Brasil (MPP), Conselho Pastoral de Pecadores (CPP) e Associação dos Advogados dos
Trabalhadores Rurais (AATR) no sentido de contribuir como subsídio para a elaboração do
RTID em curso no INCRA.
Cabe destacar que este Relatório apresenta os resultados preliminares das informações
coletadas até o momento e que o trabalho ainda não está concluído. Apesar de seus limites,
consideramos importante divulgá-lo em face da conjuntura em que se encontra a Comunidade
Quilombola Porto de Dom João, como forma de contribuir com seu processo de luta pelo
reconhecimento de seu Território.
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INTRODUÇÃO

A Comunidade Negra Rural Quilombola Porto de Dom João (CNRQ) está localizada
no município de São Francisco do Conde (BA), à margem da BA 522 e a 4 km da sede do
município (Ver Mapa 1).
Mapa 1
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Com base na Convenção 169, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que
instituiu a autodeterminação dos povos e comunidades tradicionais, a CNRQ Porto de Dom
João, ao declara-se como remanescentes de quilombos, foi certificada pela Fundação Cultural
Palmares (FCP), para que fosse dado inicio ao processo administrativo de identificação,
delimitação, demarcação e titulação das terras historicamente ocupadas pelos seus moradores.
Este ato foi instituído pela Portaria Número 48, publicada no Diário Oficial da União
(D.O.U), em 16 de Abril de 2013, que certificou 37 Comunidades, dentre elas a Comunidade
Porto de Dom João1:
O Presidente da Fundação Cultural Palmares, no uso de suas atribuições
legais conferidas pelo artigo 1º da Lei n.º 7.668 de 22 de agosto de 1988, em
conformidade com a Convenção nº 169 da Organização Internacional do
Trabalho - OIT sobre Povos Indígenas e Tribais, ratificada pelo Decreto nº
5.051, de 19 de abril de 2004, o Decreto nº 4.887 de 20 de novembro de
2003, §§ 1° e 2° do artigo 2º e § 4° do artigo 3º e Portaria Interna n.º 98, de
26 de novembro de 2007, publicada no Diário Oficial da União n.º 228 de 28
de novembro de 2007, Seção 1, f. 29, resolve: Art. 1° REGISTRAR no Livro
de Cadastro Geral nº 15 e CERTIFICAR que, conforme a declaração de
Autodefinição e o processo em tramitação na Fundação Cultural Palmares,
as comunidades a seguir SE AUTODEFINEM COMO REMANESCENTES
DE QUILOMBO:
[...]
COMUNIDADE DE DOM JOÃO, localizada no município São Francisco
do Conde/BA, registrada no Livro de Cadastro Geral n.º 015, Registro
n.1.821, fl.039 - processo nº 0 1 4 2 0. 0 1 5 0 7 2 / 2 0 11 - 34. Art. 2º - Esta
Portaria entra em vigor na data de sua publicação (DIÁRIO OFICIAL DA
UNIÃO DE 18 DE ABRIL DE 2013).

Após a certificação pela FCP, coube ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (INCRA), iniciar o processo administrativo legal de identificação, delimitação,
demarcação e titulação das terras tradicionalmente ocupadas pelos remanescentes desta
comunidade quilombola. Tendo como base legal o Decreto Presidencial 4887/2003 e as
Instruções Normativas (IN) INCRA nº16/2004, atualmente regido pela IN n.º 49,
instrumentos infraconstitucionais regulamentadores do Artigo 68, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988.
O cumprimento da IN nº 49/INCRA, requer a elaboração de um Relatório Técnico
Identificação e Demarcação de Terras Quilombolas (RTID) que orienta os procedimentos de
identificação, delimitação, demarcação e titulação das terras da CNRQ Porto de Dom João.
1

Na Publicação da Portaria do Diário Oficial da União, consta Comunidade de Dom João enquanto no quadro da
Fundação Cultural Palmares que apresenta a relação de Comunidades Certificadas, consta Comunidade Porto de
Dom João. A data de publicação no D.O.U., o número do Processo (01420.015072/2011-34) e o município de
São Francisco do Conde, em ambos os casos é o mesmo, o que permite afirmar que se trata da mesma
Comunidade.
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Este processo foi iniciado no dia 11 de Junho de 2014, em assembléia geral desta
Comunidade com a participação do INCRA, da Comissão Pastoral da Pesca (CPP), do
Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais (MPP) e do Grupo de Pesquisa
GeografAR – A Geografia dos Assentamentos na Área Rural (POSGEO/UFBA/CNPq). A
assembléia foi devidamente registrada em ata, que formaliza a aceitação da mesma, quanto
aos procedimentos, explicitados pelo INCRA, a serem adotados para a elaboração do RTID.
Este Relatório de Pesquisa faz parte das atividades de pesquisa e extensão realizadas
pelo GeografAR no âmbito da Pesquisa “Comunidades Tradicionais, Políticas Públicas e
Desenvolvimento Territorial: Indígenas e Quilombolas na Bahia”. Ao mesmo tempo, atende a
uma demanda da CNRQ Porto de Dom João para melhor se situar diante do conflito que estão
enfrentando. Com este Relatório busca-se contribuir com o levantamento de informações
necessárias para identificar e delimitar o território tradicionalmente ocupado pela CNRQ
Porto de Dom João, levantar e caracterizar as famílias ocupantes do território reivindicado.
Informações que tem como objetivo tanto de construir junto com a Comunidade as estratégias
de fortalecimento da luta quanto de contribuir com subsídios para a realização do RTID por
parte do INCRA.
Para tanto foram utilizados como instrumentos metodológicos: oficinas (memórias
coletivas e mapa mental), entrevistas semiestruturadas, caminhadas de reconhecimento
territorial, visitas, e observação participante. Tais instrumentos foram complementados com a
pesquisa bibliográfica e cartográfica. Como parte do processo metodológico e como
resultados tem-se a confecção de vídeo (Vídeo intitulado “Quilombo Porto de Dom João”,
disponível em https://www.youtube.com/watch?v=LCi8fge_LBI) (Anexo I) e a elaboração de
cordel: “Porto de Dom João: Um grito de comunidade negra rural quilombola” (Anexo II).
Os instrumentos acima relacionados permitiram a compreensão preliminar dos
seguintes aspectos: histórico da Comunidade e evolução da ocupação do território,
delimitação e mapeamento do território, identificação e caracterização das diversas unidades
de uso e manejo dos recursos naturais, caracterização dos sistemas produtivos.
Também, permitiram identificar a complexidade da situação em que a Comunidade
está envolvida, que não se restringe à atualidade, mas carrega todo o peso do processo
histórico de sua formação e remete como as estratégias da reprodução da vida. Recriam no
presente formas de organização que possuem raízes históricas, mas que se apresentam em
função das lutas travadas no cotidiano de suas vidas contemporâneas. Desta forma, o
entendimento da Comunidade quilombola de Porto D. João perpassa por vislumbrar na
8

territorialização deste modo de vida as condições históricas que a geraram mas ao mesmo
tempo como reconstruíram a resistência para que possam continuar vivendo da forma que
sabem e foi possível construir a sua reprodução.

1

AS

COMUNIDADES

QUILOMBOLAS

E

O

ÁRDUO

PROCESSO

DA

IDENTIFICAÇÃO À TITULAÇÃO
Segundo a Fundação Cultural Palmares, “Quilombolas são descendentes de africanos
escravizados que mantêm tradições culturais, de subsistência e religiosas ao longo dos
séculos” (FCP, 2015). São atribuições da FCP as funções de formalizar a existência das
comunidades, via auto-identificação; assessorar juridicamente e desenvolver projetos,
programas e políticas públicas de acesso à cidadania.
A partir da análise dos dados referentes à trajetória percorrida pelas comunidades na
luta pela defesa e reconhecimento de seus territórios, percebe-se o difícil caminho na
identificação, certificação e, em especial, na sua titulação. O Quadro 1 apresenta a
distribuição por Unidade da Federação, assim como, o total de 2.474 Comunidades
Remanescentes de Quilombola (CRQs) certificadas no Brasil até 23 de Fevereiro de 2015.
Quanto à distribuição, por região, destas 2.474 Comunidades certificadas no país, a
Região Nordeste se destaca, com 1.543 Comunidades; seguido da Região Sudeste com 341
Comunidades; na Região Norte são 312 Comunidades certificadas e 157 na Região Sul. Deste
total de Comunidades, 616 estão localizadas no estado da Bahia, incluindo a Comunidade
Porto de Dom João, cujo resultado de uma busca é mostrado no Quadro 2.
Os dados revelam uma dimensão que emerge neste processo, a existência de um
número considerável de Comunidades que, assim como a CNRQ Porto de João, estão com
processos abertos e ainda não obteve sua titulação. De acordo com a FCP, com relação ao
processo de certificação, existe no Brasil, 79 processos aguardando a visita técnica; 21
processos aguardando a publicação no Diário Oficial da União e 230 processos com
documentação pendente. Além disso, é preciso reconhecer a possibilidade de existência de
comunidades que ainda não conseguiram se articular na luta e iniciar o processo de
certificação e titulação.
Na Bahia, tem-se identificado 834 CNRQ e destas 511 se auto identificaram e estão
certificadas junto a FCP. (GeografAR, 2014)
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Quadro 1 – Quadro Geral de Comunidades Remanescentes de Quilombo no Brasil.

Fonte: FCP, 2015.
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Quadro 2: Resultado da busca sobre Porto de Dom João.

Fonte: FCP, 2015.

Após a Certificação, as Comunidades enfrentam novos desafios na luta pela
regularização junto ao INCRA. “Por força do Decreto nº 4.887, de 2003, o INCRA é o órgão
responsável, na esfera federal, pela titulação dos territórios quilombolas” (INCRA, 2015).
De posse da Certidão de Registro no Cadastro Geral de Remanescentes de
Comunidades de Quilombos, emitida pela Fundação Cultural Palmares, cabe
às comunidades interessadas encaminhar à Superintendência Regional do
Incra no seu estado uma solicitação de abertura do processo administrativo
para a regularização de seus territórios.
[...]
O processo culmina com a concessão do título de propriedade à comunidade,
que é coletivo, pró-indiviso e em nome da associação dos moradores da área,
registrado no cartório de imóveis, sem qualquer ônus financeiro para a
comunidade beneficiada (INCRA, 2015).

Este processo tem apresentado resultados muito tímidos, considerando-se as
Comunidades já certificadas e o quantitativo de apenas 17 Comunidades que conseguiram a
titulação em todo o País, conforme Quadro 3.
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Quadro 3: Lista das CRQs tituladas pela FCP até o ano de 2003

Fonte: FCP, 2015.

Neste Quadro 3 consta apenas três CRQs tituladas na Bahia, até o ano de 2003. As
informações posteriores não são muito diferentes. Em 2014, tem-se que quatro CRQs tiveram
os Decretos assinados pelo Presidente da República (Nova Batalhinha, Lagoa do Peixe,
Parateca e Pau D`Arco e Jatobá), mas destas só foi regularizada a área pertencente à União
(GeografAR, 2014).
Em novembro de 2014 o Estado da Bahia concedeu dez títulos de domínio coletivo
sobre áreas devolutas para as Comunidades Remanescentes de Quilombolas nos municípios
de Seabra, Boninal e América Dourada 2.Foram as primeiras comunidades quilombolas
tituladas a partir de uma política de Estado com respaldo na Lei 12.910.
Reforça-se a relevância da presteza destes encaminhamentos uma vez que, na maioria
dos casos, as Comunidades encontram-se em conflitos de diversas formas, com situações
inclusive de risco de vida.

2

Comunidades Remanescentes Quilombolas de Baixão Velho, Vazante, Agreste, Serra do Queimadão, Vão das
Palmeiras, Cachoeira da Várzea/Mocambo da Cocheira, no município de Seabra; Conceição, Mulungu e Cutia,
em Boninal e Lagoa Verde, em América Dourada.
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2

A COMUNIDADE QUILOMBOLA PORTO DE DOM JOÃO

2.1 A COMUNIDADE PORTO DE DOM JOÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
DO CONDE

A compreensão da CNRQ Porto de Dom João encontra-se inserida em um contexto
regional que possibilitou a sua formação e resistência. O primeiro elemento a ser
compreendido é a unidade municipal na qual este se encontra.
O processo de ocupação e configuração territorial do município São Francisco do
Conde remonta ao período colonial brasileiro. Isto implica compreendê-lo a partir de um
movimento mais amplo que caracteriza a dinâmica de ocupação do território brasileiro, em
especial a ocupação do Recôncavo da Bahia, por fazendas e engenhos, tendo a mão de obra
escrava como força motriz deste processo de produção, baseado em grandes propriedades e
monocultivo da cana de açúcar, sendo sua principal finalidade o comércio junto à metrópole
européia3.
Deve-se constatar que, anterior à ocupação portuguesa estavam presentes na região os
índios Tupinambás e Caetés Negros, que usavam a área para caça, pesca e extrativismo
vegetal e animal. A presença destes povos originários é ainda hoje presente na cultura local e
nos variados traços presentes na população existente.
O primeiro marco físico da presença portuguesa se deu no século XVII por volta de
1618. Por ordem do Conde de Linhares, foi construído no alto de um monte Recôncavo, no
Recôncavo Baiano, um convento e uma igreja, que deu origem a cidade de São Francisco do
Conde, em 1698. O nome da cidade tem origem na homenagem ao padroeiro da cidade, São
Francisco de Assis, e ao Conde Fernão Rodrigues que recebeu as terras por herança do 3°
governador-geral do Brasil, Mem de Sá.
A região onde fica a cidade foi conquistada pelo império português através de guerras
contra os índios que viviam nas margens dos rios Paraguaçu e Jaguaribe. Foi um massacre
impar, resultando no desmantelamento das tribos indígenas, na morte de vários índios
aldeados e a condição de sem terra é um condicionante imposto aos povos que sobreviveram4.
A construção de uma cidade na entrada da Baia e a ocupação e povoamento
do seu recôncavo, deram-se não sem conflitos com os primitivos habitantes.
3

Para aprofundamento da questão, consultar Celso Furtado em sua obra “Formação econômica do Brasil”
(FURTADO, 2003).
4
Para aprofundamento da questão, ver Pedro Puntoni em sua obra “A guerra dos Bárbaros” (PUNTONI, 2002).
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No final do ano de 1555, uma rebelião dos Tupinambás da Ribeira do
Paraguaçu foi prontamente reprimida por D. Álvaro da Costa, filho do
Governador Geral [...] O rio Paraguaçu, antes de Cachoeira, era um
território particularmente cobiçado. Seus habitantes originais, contudo,
obstinar-se-iam em resistir aos avanços da colonização, atacando
novamente os morados e suas fazendas nos anos de 1558 e 1559. O então
governador da Bahia, Mem de Sá, resolveu enviar uma grande expedição
punitiva composta de 300 portugueses e cerca de 4000 índios aliados,
retirados dos aldeamentos Jesuíticos do litoral. Em setembro, os tupinambás
do Paraguaçu foram derrotados, no local, foi criada uma vila (PUNTONI,
2002, p 90).

A partir daí foi possível estabelecer uma atividade produtiva na região que se baseava
nas plantações de cana-de-açúcar e criação de gado extensiva que deram início ao
desenvolvimento econômico em novas bases. No momento inicial do processo de produção, o
trabalho nas “grandes plantações” requeria um maior número de braços. E quando os escravos
“cultivavam” a terra, era para a sua própria subsistência e dos seus senhores, ficando sujeitos
à socialização imposta pelos seus donos.
O processo de escravidão no território brasileiro tem início desde o século XVI e
avança até o século XIX e o Recôncavo assumiu papel preponderante.
O escravo, além de trabalhador representava um investimento; por isso
sempre foi explorado ao máximo a sua força de trabalho. Quando os
engenhos não estavam moendo, os negros trabalhavam 12 horas por dia no
campo, com pequenos intervalos para o almoço. Depois (ou antes) eram
explorados por mais 4 ou 6 horas, totalizando 14 ou 18 horas de trabalho.
Iam dos campos às olarias da fazenda para amassar barro com os pés,
fabricar telhas e tijolos. Ou trabalhavam nos moinhos, onde fabricavam
farinha de mandioca. Ou, ainda, cortavam lenha, consertavam a casa grande
etc., as vezes até meia noite (CHIAVENATO, 1999, p. 45).5

Neste processo de exploração, desencadeia um outro processo de resistência e de luta
com a formação dos mocambos e dos quilombos que foram registrados por vários autores
citando os seguintes fatos:
Quando surgiu o primeiro quilombo, por volta de 1575, centenas destas
comunidades de negros livres espalharam-se pelo território. Eles
simbolizavam a pátria africana no Brasil e um núcleo de liberdade para os
nascidos aqui. Raros quilombos escaparam do cerco e da destruição. Mas
todos ensinaram que lutar era uma opção melhor do que viver no cativeiro.
O quilombo dos Palmares, o mais famoso, resistiu 67 anos até ser vencido.
Durante este período causou sérios prejuízos aos senhores de escravo, tanto
no pagamento dos mercenários empenhados em derrotar os quilombolas
quanto na decadência das lavouras paralisadas pela falta de mão-de-obra
(CHIAVENATO, 1999, p. 65).
5

Para aprofundar esta questão, ler Chiavenato “O Negro no Brasil. Da senzala à abolição” (CHIAVENATO,
1999).
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Estas comunidades têm como referência uma organização social, política e de
produção, através de estratégias de diversas formas de lutas: “Os negros fugiam, refugiavamse na mata e ali criavam uma comunidade. Surgiam roçados, casebres e logo em seguida uma
força guerreira e uma organização política e social baseada na propriedade coletiva”
(CHIAVENATO, 1999, p. 65).
Segundo o autor Clóves Moura (1981, p. 25), em seu livro intitulado “Os Quilombos e
a rebelião negra”, confirma através de mapa que no espaço denominado Recôncavo da Bahia,
estava presente um grande número de comunidades quilombolas em função da quantidade de
escravos fugidos dos engenhos e da condição de trabalho forçado sob o qual estavam
submetidos, sem a proteção de qualquer lei e com a conivência dos governantes e do aparato
legal.
Esse processo de maus tratos que era instituído de acordo com as leis vigentes é
relatado segundo depoimentos sobre a alimentação diária como “uma porção miserável de
arroz, ou três espigas de milho, ou feijão cozido em dias de trabalho, e absolutamente nada
aos domingos” (CONRAD, 1985, p.85).
Exemplificando este processo, em 1827, após anos de escravidão, é proposta “pela
Câmara uma lei para limitar os açoites aos escravos de 500 chibatadas para o máximo de 50
chibatadas por dia, e para obrigar os senhores a alimentar, vestir e educar seus escravos e
tratá-los humanamente” (CONRAD, 1985, p. 97).
Constata-se que a organização da sociedade e suas instituições reforçavam este
modelo quando “entre os cidadãos que adquiriram os serviços destes africanos traficados,
além dos plantadores (proprietários das terras e de escravos), estavam os magistrados
encarregados de sua distribuição, o presidente da província e instituições religiosas com seu
lote de servos domésticos” (CONRAD, 1985, p. 85).
Fazendo uma relação entre esta realidade apresentada por diversos autores com os
depoimentos das famílias atualmente moradoras da Comunidade Quilombola Porto de Dom
João são herdeiros deste processo, como veremos mais adiante. Pode-se constatar que a
realidade vivida por esta Comunidade é, ainda hoje, um reflexo desta mesma ação política
aplicadas às populações negras em nosso País.
A diversidade de etnias que anteriormente ocupante dos rios e matas e que ajudou a
construir culturalmente São Francisco do Conde, está presente no cotidiano da cidade e do
município como um todo. “As palmeiras imperiais, símbolo da administração portuguesa,
estão por toda parte, as construções coloniais são majestosas” e as presenças impostas pelos
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bueiros dos engenhos construídas por mãos cativas, conservam e revelam a memória da
região. Os indígenas e os africanos deixaram de legado, entre outras coisas, uma rica
gastronomia: o mingau de farinha de milho, a tapioca e o preparo do peixe assado na folha de
bananeira, são exemplos dessa herança. Além disso, também deixaram como legado as
plantações e as ricas casas dos senhores que foram construídas com suas mãos e seu suor mas
continuam, igualmente, marginalizados em todo este processo.

2.2 O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE NO CONTEXTO REGIONAL

O estado da Bahia e o Recôncavo são espaços marcados pelas intensas desigualdades
regionais e locais, considerando-se suas dimensões sociais, econômicas e culturais.

Desde o século XVI até por volta de 1950 nas terras do entorno da Baía de
Todos os Santos, foi se configurando uma segmentação espacial com base na
especialização produtiva, organizada em torno da produção do açúcar,
envolvendo canaviais, engenhos, usinas, áreas de mata para extração de
madeira, para uso como combustível e áreas de cultivo de alimentos e de
criação de animais. Os engenhos de açúcar, a partir de 1875 evoluíram para
uma posição menos importante na atividade açucareira; a situação foi se
complicando para os senhores de engenho, até o início do século XX grande
parte das terras dos engenhos foi adquirida pelos usineiros de açúcar
(BRITO, 2008, p. 40).

O Recôncavo fez parte da história da produção da cana-de-açúcar e volta a ter uma
importância econômica a partir da exploração do petróleo em nosso país. Foi em seu subsolo
que, em 1939, o petróleo foi descoberto, em abundância, no Brasil (BRITO, 2008). Em 1949
foi iniciada a construção da Refinaria Mataripe e, em 1953, com a criação da Petrobrás, foi
incorporada ao patrimônio desta companhia sob o nome de Refinaria Landulpho Alves
(RLAM), no município de São Francisco do Conde (BA).

Este fato marcou um novo

momento na dinâmica nacional, com enormes repercussões na escala regional.
No que se refere à economia, tomando-se como elemento de análise o Produto Interno
Bruto dos municípios, constata-se uma lógica pautada na concentração da riqueza, a partir da
crescente atuação da Petrobrás, através da Refinaria Landulpho Alves. Entre 1999 e 2010, o
município de São Francisco do Conde obteve um crescente resultado no PIB, cuja evolução
quantitativa pode ser constatada na Tabela 1. Em 1999, São Francisco do Conde tinha o 3º
maior PIB do Estado da Bahia, com 2.593.200. 000 reais, ficando atrás apenas dos municípios
de Salvador (12.126.326.000 reais) e Camaçari (4.346.101.000 reais). Entre os anos de 2000 a
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2008, São Francisco do Conde manteve o 3º lugar, continuando a posição atrás apenas de
Salvador e Camaçari.
Tabela 1 São Francisco do Conde – BA: PIB (1999 a 2010)
ANO
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

PIB
2.101.704
3.572.936
9.855.898
8.234.494
6.060.361
7.143.910
6.664.255
6.324.432
4.901.807
4.843.136
4.406.281
4.168.113
3.251.110
2.593.200

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias
Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA.

A Tabela 2 apresenta os municípios baianos com os maiores PIB, em 2012, com valor
a preços correntes superior a um bilhão de reais cada.

Tabela 2 Bahia: municípios com PIB superior a um bilhão de reais (2012)
Município

PIB

Município

(Milhares de reais)

Salvador
Camaçari
Candeias
Simões Filho
Vitória da Conquista
Lauro de Freitas
Luís Eduardo Magalhães
Itabuna
Ilhéus
Barreiras
Dias d`Ávila
Paulo Afonso

39.866.168
12.669.924
5.096.383
4.023.462
3.955.643
3.586.654
3.560.633
2.982.059
2.524.536
2.443.616
2.440.470
2.356.100

PIB
(Milhares de reais)

Juazeiro
São Francisco do Conde
Alagoinhas
Jequié
São Desidério
Cairu
Teixeira de Freitas
Pojuca
Santo Antônio de Jesus
Porto Seguro
Mucuri

2.135.551
2.101.704
1.980.057
1.891.473
1.652.328
1.499.609
1.393.289
1.372.946
1.146.132
1.137.329
1.018.500

Fonte: IBGE.
Elaboração: Projeto GeografAR.

Entre os municípios apresentados na Tabela 2, está incluído São Francisco do Conde,
objeto de estudo deste Relatório de pesquisa, ocupando o 14º lugar no Estado, com PIB de
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2.101.704.000. O Gráfico 1 confirma a posição de destaque do município de São Francisco do
Conde no estado da Bahia.

Gráfico 1: Bahia: maiores PIB (2012)

Se, por um lado, estes dados mostram a força econômica que determinados municípios
concentram, por outro lado, não conseguem explicar a desigual lógica de apropriação da
riqueza. Ao considerar estes valores do PIB, relacionando-os com o número de habitantes do
município, conclui-se que, no caso específico de São Francisco do Conde, o PIB per capita é o
segundo maior da Bahia, com 61.406,66 reais, em 20126. Ressalta-se que, nos anos em que o
PIB de São Francisco do Conde obteve os maiores resultados, o referido município registrou
o maior PIB per capita da Bahia e do Brasil. Mas é preciso reconhecer as limitações que
alguns dados apresentam. Um indicador que ajuda a compreender a situação, para além de
uma leitura econômica, é o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), cuja base para ser
calculada, considera a renda, a saúde e a educação.

Diferentemente da perspectiva do crescimento econômico, que vê o bemestar de uma sociedade apenas pelos recursos ou pela renda que ela pode
6

Em 2012, o município de Cairu obteve o maior PIB per capita do estado da Bahia, com 93.883,97 reais.
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gerar, a abordagem de desenvolvimento humano procura olhar diretamente
para as pessoas, suas oportunidades e capacidades. A renda é importante,
mas como um dos meios do desenvolvimento e não como seu fim. É uma
mudança de perspectiva: com o desenvolvimento humano, o foco é
transferido do crescimento econômico, ou da renda, para o ser humano
(PNUD, 2015).

De acordo com Relatórios do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento,
no que se refere ao IDH, em 2010 o município de São Francisco do Conde ocupa a 25ª
posição na Bahia e a 2.573º posição no Brasil, resultado pouco melhor em relação ao ano
2000, quando o município ocupava a 34ª posição na Bahia e o 2.986ª posição no Brasil. O que
é revelado ao se avaliar as condições de vida, saúde e educação apresentadas nas comunidades
quilombolas existentes no município, tomando como exemplo as famílias que residem em
Porto Dom de João e em Monte Recôncavo.

3 A ESTRUTURA FUNDIÁRIA E A CONCENTRAÇÃO DE TERRAS NO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

Outra dimensão que contribui para constatar a desigualdade do contexto regional de
São Francisco do Conde é a estrutura fundiária. Seus dados são reveladores das condições de
acesso aos recursos naturais, em especial, para as populações que vivem na área rural e que
dependem da terra para sua reprodução. Porém, a compreensão dos dados da estrutura
fundiária deve ir além dos números, a propriedade da terra deve ser entendida, como afirma
Martins (1980) como uma relação social e contribui para revelar a territorialização dos grupos
sociais.
De acordo com a Tabela 3, a estrutura fundiária no município de São Francisco do
Conde, em 2006, apresenta um total de 331 estabelecimentos ocupando uma área de 99.523
hectares. Sendo o Módulo Fiscal(MF) do município de 7 hectares, observamos que um total
de 269 estabelecimentos encontra-se no grupo de área de menos que 5 hectares. Isto significa
reconhecer que 81,43% dos estabelecimentos rurais de São Francisco do Conde sobrevivem
abaixo do MF e detém o correspondente a 0,25% da área.
Por outro lado, a mesma Tabela 3 indica que apenas três estabelecimentos possuem
área superior a 2.500 hectares e detêm 91,69% da área total dos estabelecimentos. A
representação gráfica desta distribuição pode ser observada, também, no gráfico 2.
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Tabela 3 Estrutura fundiária do município de São Francisco do Conde – 2006

Fonte: Projeto GeografAR, 2011.

Gráfico 2 Estrutura fundiária do município de São Francisco do Conde – 2006

Fonte: Projeto GeografAR, 2011.

A partir de 1970, o Índice de Gini, utilizado para medir a distribuição de terras,
sempre foi superior a 0,8 atingido, em 2006, o valor de 0,983, muito próximo de 1, que o que
indica concentração absoluta, conforme Tabela 4 e Gráfico 3.
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Tabela 4 Evolução do Índice de Gini – 1920 a 2006

Gráfico 3 Evolução do Índice de Gini – 1920 a 2006

Fonte: Projeto GeografAR, 2011.

Sem dúvidas a arrecadação pelos royalties da Petrobrás permite escamotear a situação
de pobreza em que vivem a grande maioria de sua população rural. De acordo com o Censo
do IBGE (2010), a população do município de São Francisco do Conde era de 33.183
habitantes, dos quais 5.792 corresponde a população rural e 27.391 à população urbana.
É importante observar que a situação dessa população rural no que se refere as
condições de vida e sustento é condicionada e agravada pela alta concentração fundiária. A
pobreza encontrada no meio rural é fruto da concentração fundiária que impede o acesso à
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terra e à água. Fato que prejudica as comunidades rurais e afeta a população urbana que acaba
tendo que se abastecer de alimentos vindos de localidades distantes, mais caros e de baixa
qualidade devido ao uso de agrotóxico em alimentos que são produzidos em grande escala.
Uma situação que coloca os descendentes de escravos e de ex-escravos numa situação
de reféns e herdeiros de um passado que imprime sua condição no presente e a perspectiva de
futuro.

4

DA

OCUPAÇÃO

TERRITORIAL

AO

CONFLITO

NA

COMUNIDADE

QUILOMBOLA PORTO DE DOM JOÃO

Em Porto de Dom João, o processo de ocupação territorial se dá através do marco
histórico, como a Igreja de Nossa Senhora do Monte Recôncavo, com cerca de 460 anos,
construída com trabalho escravo, inclusive por escravos das quatro fazendas da região:
Fazendas D. João, Fazenda Engenho D´água, Fazenda do Dico e Fazenda Engenho de Baixo.
Nos depoimentos, as famílias reforçam esta questão da ocupação e identidade
quilombola, marcando tempo e época pelos quais convivem neste espaço (Foto 1).

Os avós eram filhos dos que trabalhavam como escravos no Engenho de
Baixo e vinham pescar aqui. Pescavam, preparavam e levavam pronto para
as famílias em casa.
Aqui plantavam as roças. Era muito sofrimento. Estamos aqui lutando para
ter a terra, a casa, as roças, o nosso direito a vida.
Quando fiz minha casa aqui, eu tinha 15 anos, e antes já fazia parte do grupo
que pescava e alimentava as famílias de tudo que era pescado por aqui. Foi
assim que fomos criando a comunidade (Informante 1, com 77 anos).
Há mais ou menos 15 a 20 anos fomos proibidos de plantar as roças ficando
uns cinco anos sem local para as roças.
[idoso] de 77 anos, está na comunidade por mais de 60 anos. Ele trabalhava
para a usina como carreiro, enchendo os vagões de cana. Cheguei aqui com
18 anos. A área fazia parte da Usina D. João. Sou da segunda geração de
moradores. Sobrevivo da pesca e da renda do barzinho (Informante 2. 43
anos).
A gente não é cachorro. Temos vivido e sofrido com as perseguições do
fazendeiro José da Costa Falcão Filho e da prefeitura. Querem destruir isso
aqui que nós conquistamos.
Afirmamos que somos quilombolas, pois todos somos filhos e parentes
daqueles que trabalhavam nas usinas e que foram expulsos de várias formas.
Como não tinha para onde ir, esse lugar foi escolhido e ele nos aceitou, pois
ninguém morre ou passa fome aqui.
Aqui onde estamos agora, sempre foi terra e água de trabalho, há mais de
100 anos. Transformamos este lugar em lugar de moradia. Primeiro foram
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feitas barracas, casa de taipa e depois foram feitas algumas casas de bloco.
(Informante 3, com 58 anos).

Foto 1: Moradores da Comunidade Porto de Dom João durante oficina.

Cabe ressaltar que o mangue foi e continua sendo um refúgio natural para a
comunidade de Porto de Dom João. Desde épocas ancestrais o mangue tornou-se fonte de
alimentos para aqueles que trabalhavam nas fazendas, um espaço de refúgio. Nos momentos
que conseguiam escapar do trabalho e dos castigos nas fazendas, principalmente as crianças,
entravam mangue adentro para obter e preparar alimentos. A sombra do tamarineiro, que fica
à beira do Rio Dom João e é um símbolo da comunidade, era um local de encontro e de trocas
entre aqueles que frequentavam o mangue para dele obter alimentos. (Foto 2).

Foto 2 Tamarineiro, como local de encontro.
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Em um segundo momento, com o fim do trabalho escravo, muitas famílias
permaneceram trabalhando nas fazendas próximas, de geração em geração, muitos moradores
da comunidade nasceram no interior dessas fazendas. O mangue seguiu sendo um refúgio
para eles, inclusive porque segundo relatos, as pessoas mais velhas, que não tinham mais
serventia para os fazendeiros, eram expulsas das fazendas e separadas do contexto da família,
muitas vezes jogadas na beira da estrada. O mangue e os rios serviam então de abrigo.
“Quando diziam que a pessoa tava velha eles mandavam embora, mas pescador não se
aposenta, vive da pesca até morrer”.

Frases como esta foram relatadas por diversos

moradores que vivenciaram essa situação em família.
A comunidade de Porto de Dom João sempre teve que enfrentar as condições
adversas, não no que diz respeito ao meio, pois a Comunidade desde muito cedo soube como
tirar o melhor proveito do que o ambiente naquela região oferece, mas no que diz respeito ao
acesso à terra, à água e à pesca, principalmente no que se refere a reprodução do seu modo de
vida e de sua própria existência, muitas foram as cercas, algumas impostas pelos fazendeiros
outras pelo próprio poder público municipal, certamente devido a influência política local dos
fazendeiros.
Tem-se confirmado que esta área de Porto D. João e seu entorno foi sempre utilizada
por eles e por pessoas que tinham livre acesso aos recursos naturais. O Porto D. João sempre
foi um espaço importante, também, para a comercialização regional. Todos os pescadores dos
municípios circunvizinhos vendiam seus produtos na feira de Porto João
A chegada da Petrobrás interferiu muito, pois aterrou áreas de mangue a imprimiu
outra dinâmica ao local. Porém, mesmo assim, não tiveram seu acesso impedido. A Petrobrás
ocupou o espaço, mas não estabeleceu um conflito explícito no uso da área. Inclusive, o aterro
realizado pela Petrobrás foi que permitiu a construção das casas aonde ocupam hoje. Com a
desativação dos poços, eles continuaram usando o mangue, tendo acesso à água e também a
terra e vão consolidando a ocupação do que hoje se constitui como uma Comunidade.
Como infra-estruturas contavam com uma escola estadual e Posto de Saúde. Porém, a
Prefeitura não os incluía nos projetos de políticas públicas. Um exemplo disso é que a água e
a luz utilizada pela Comunidade são resultado da luta dos moradores, através de outras esferas
do poder público, já que a Prefeitura os exclui do acesso às riquezas do município. Exceto, em
tempos mais recentes, quando a Prefeitura passa a pressionar e assediar a Comunidade, de
forma individua, para concordarem em sair do seu território. Como no caso das famílias que
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foram assediadas para que se retirassem da comunidade e fossem morar em um Conjunto
Habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida, como será visto mais adiante.
Os moradores relatam que a então prefeita de São Francisco do Conde visitou Porto de
Dom João no tempo da campanha eleitoral, no período e prometeu urbanizar a comunidade. 7
Porém, depois que passou a campanha e que ela se elegeu prefeita, não apareceu mais na
comunidade e mandou derrubar as casas por quatro vezes. Mandou a Defesa Civil (que nega a
atuação nas investidas feita na comunidade) e a Secretaria de Meio Ambiente (que também
nega sua participação).8 O registro destas derrubadas pode ser visto na Foto 3.

Foto 3: Os moradores guardam as memórias das derrubadas de casa na comunidade.

Ao que tudo indica, os interesses da elite local, junto ao poder público municipal
naquele território conflita com o interesse de uso do território por parte da comunidade. Visto
que para a comunidade aquele território representa a manutenção do seu modo de vida, a
garantia de sustento e de mesa farta. Para a elite local e para o poder público aquele território
representa uma oportunidade de negócios, seja na área de turismo, seja com a construção do
autódromo ou outros projetos que poderão ou não ser bem sucedidos. O fato é que a
comunidade de Porto de Dom João surge nesse contexto como um empecilho para a

7

Referem-se a Rilza Valentim de Almeida Pena (PT) então prefeita do município (eleita em 2008, reeleita em
2012 e que faleceu em 24/07/2014), que acentuou o processo de expulsão das famílias gerando mais conflito.
Posteriormente, assumindo a Prefeitura Evandro Santos Almeida que deu continuidade ao conflito.
8
Segundo relato das famílias das visitas da comunidade a estes órgãos.
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mercantilização daquele território e por esse motivo tentam, a todo custo, expropriá-los, tirarlhes o território, o que nas palavras da comunidade é também tirar-lhes a vida.
De acordo com o INCRA, no que se refere ao processo de identificação e de
reconhecimento das Comunidades Quilombolas, bem como a sua definição baseada no
Decreto 4887/2003:
As comunidades quilombolas são grupos étnicos – predominantemente
constituídos pela população negra rural ou urbana –, que se autodefinem a
partir das relações com a terra, o parentesco, o território, a ancestralidade, as
tradições e práticas culturais próprias. Estima-se que em todo o País existam
mais de três mil comunidades quilombolas.
Conforme o artigo 2º do Decreto 4887/2003, “consideram-se remanescentes
das comunidades dos quilombos, para os fins deste Decreto, os grupos
étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica
própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de
ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica
sofrida”.
(INCRA, disponível em: < http://www.incra.gov.br/quilombolas> Acesso
em 25 de Janeiro de 2015)

No âmbito do processo de concentração da terra e de expropriação, institui-se um
movimento de resistência e luta pela permanência na terra e acesso à terra e água em Porto de
Dom João. Mas é importante destacar que esta situação é marcada por uma dinâmica no
cotidiano das famílias da comunidade, que muitas vezes buscam estratégias para realizarem
suas atividades. Os depoimentos reforçam a conflitualidade entre os diversos sujeitos
envolvidos.

A minha mãe foi levada para Salvador porque o fazendeiro parava o carro na
frente das suas casas, os capangas desciam e também a polícia e ameaçavam
os moradores, derrubavam os barracos por várias vezes. Por isso ela ficou
doente. Como se não bastasse o fazendeiro, a Prefeita de São Francisco do
Conde, também tem derrubado as casas. Ela vem sempre em datas festivas
como dia das mães, dia das crianças...
Aqui, no Porto D. João, havia escola pública e municipal, posto médico e
uma feira. Tudo isso foi desativado pela prefeitura. Nesses anos a gente tem
passados por várias formas e tentativas de expulsão.
A gente produzia através da criação de galinhas, roças (mandioca, milho,
cana e frutas), mas tudo isso está acabando. Agora estamos jogados na lama.
Não estamos falando do mangue, é ele que tem nos sustentado aqui para a
gente não morrer de fome. (Informante 3, com 58 anos).

26

A partir da correlação de forças estabelecida nas disputas e efetivação de interesses
antagônicos de busca de apropriação e garantia do território, as famílias da comunidade
enfrentam a pressão imposta por fazendeiros e pelo poder público local.
Desde 2007, as famílias vêm sendo fortemente ameaçadas pelo fazendeiro José da
Costa Falcão Filho. Muitos moradores da comunidade já foram e estão sendo ameaçados. A
terra que agora ocupam, dizem eles, “era terra da União, um aterro da Petrobrás”. Isso foi
comprovando em visita de campo, na qual se verifica a presença dos antigos poços e tanques
em quatro áreas desativadas. (Ver Mapa 3).
Nos últimos oito anos, várias casas foram derrubadas pelo menos quatro vezes. “Nós
somos a terceira e quarta geração dos filhos e netos dos escravos que viviam nos engenhos e
fazendas que estavam por aqui. Quem construiu o engenho? E aquela torre alta que ainda está
ali?”. (Ver foto 4)

Foto 4 Casa derruba pela Prefeitura.
Em depoimentos em assembleia e oficinas podemos constatar que essas famílias são
filhos, netos e bisnetos dos antigos moradores e trabalhadores das fazendas e usinas na área
das fazendas Dom João, Engenho d´Agua (onde Antônio Borges, o pai de Zé Guaiamu, foi
assassinado e de onde a família de Sabino foi expulsa, sendo que ambos nasceram na sede da
desta fazenda.); da fazenda do Dico e da fazenda Engenho de Baixo, onde nasceram os pais
de Joselita e de onde foram expulsos quando chegaram a velhice.
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Em outubro de 2010, foi a primeira ação de derrubada das casas, com a presença da
polícia, de agentes da prefeitura (Secretaria de Meio Ambiente), com vários tratores, onde
cinco casas foram derrubadas bem como dois terreiros de Candomblé (incluindo de mãe Ana
por duas vezes).
Na segunda derrubada, mais cinco casas foram destruídas e a comunidade trabalhou
rápido para reconstruir as casas e o terreiro.
A terceira vez em que foram derrubar sondaram a comunidade e derrubaram várias
cercas dos quintais.
Numa quarta vez, derrubaram duas casas. Após dez famílias serem retiradas da
comunidade para o Projeto Minha Casa Minha Vida, a comunidade tentou reocupar estas
casas e foi impedida por funcionários da Prefeitura. “Todas as vezes que chegaram para
derrubar, também vieram para nos marcar, pois é sempre numa data de festa (Dia das mães,
dia das crianças e até no Natal)” (Informante 3, com 58 anos).
A política de habitação para as comunidades tradicionais constitui uma das bandeiras
de luta dos movimentos sociais para melhoria das moradias já existentes. Na comunidade
Porto de Dom João, a proposta de transferir as famílias para uma área fora da cidade centrouse na negação dos espaços de vida e de trabalho, através da exclusão do território e das
atividades produtivas, pautadas na pesca, mariscagem e atividades nas roças.
Desde 2012, existe uma acentuação da pressão feita pelo atual fazendeiro e ratificada
pela Prefeitura para a retirada das 67 famílias de pescadores. Não raro, há a aplicação de
velhas estratégias de expulsão e de intimidação tal como a força policial, os capangas, os
pistoleiros e o uso de máquinas pesadas para a derrubada de casas. Fato que pode ser
visualizado nas Fotos 3 e 4.
Desde 2003, lutaram para ser reconhecidos como Comunidade Quilombola, o que foi
conseguido em 2013, com a certificação da FCP. Nos últimos três anos, o conflito tem ficado
mais intenso e explícito. Constata-se que a luta desta comunidade só está sendo reconhecida
agora: “A gente tem descoberto que ser quilombola é uma questão de conhecimento, de
informação dos nossos direitos. Com isso podemos ter sonhos maiores. A nossa luta é
reforçada a partir do direito de ser quilombola” (Informante 3, 58 anos).
Entidades de assessoria ao movimento social como Comissão Pastoral da Terra (CPT),
Comissão Pastoral da Pesca (CPP) e Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais
(MPP) têm acompanhado a luta desta Comunidade pelo seu território.
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A comunidade pesqueira e quilombola Porto de D. João, localizada no
município de São Francisco do Conde/BA, desde 2009 sofre violência e
criminalização por parte da prefeitura local, que é aliada aos interesses dos
grandes fazendeiros da região. Em novembro, o poder público municipal
entrou com uma ação junto a justiça federal no intuito de anular a
certificação quilombola da comunidade e paralisar o processo de
regularização fundiária do INCRA, ação que viola o direito de autoreconhecimento da comunidade garantido pela Convenção 169 da OIT
(CPT, 2015).

Dois terreiros de Candomblé fazem parte do patrimônio religioso da comunidade no
que diz respeito à ancestralidade dos povos africanos. O Terreiro de Candomblé de D. Ana,
(conforme vídeo anteriormente mencionado e anexado a este documento), já foi derrubado
por duas vezes por tratores a mando do fazendeiro e da Prefeitura local, devido a sua
vizinhança com a cerca posta na área de mangue, pelo mesmo fazendeiro. “Na primeira vez
que vieram, além de derrubar, queimaram tudo. As pessoas da família ficaram sem roupas,
sem documentos e sem utensílio domésticos e em gerais” (Informante 4).
De acordo com a mãe de santo do Terreiro este é de origem africana e foi cadastrado
na Federação Akibanto. Em depoimento, a mãe de santo afirma que “Este lugar aqui foi
indicado pelos orixás. Não vamos sair daqui”.
Apesar do marco no qual a Fundação Cultural Palmares certificou a comunidade como
Quilombola, em 2013, os moradores aguardam e reivindicam a demarcação e regularização
do seu território pelas autoridades públicas responsáveis para continuarem a produzir e a viver
em seu território pesqueiro, marisqueiro – mar, rios e mangues – lugar base de suas
realizações, sem se sentirem ameaçados. Nas palavras do pescador e morador Manoel
Messias: “Aqui achei um lugar digno de morar e viver”. (Informante 1, com 77 anos).
Nos relatos, destacam que ficaram sabendo que o fazendeiro quer tirar os moradores,
que estão ainda na sede da Fazenda D. João. “São 10 famílias que serão incluídas no Projeto
Minha Casa, Minha Vida. Eles vão perder a terra, a pesca e a forma de vida. Eles vão estar na
periferia da cidade. Como será a vida deles?”
Quanto a esta proposta oficial para transferir os pescadores(as) e marisqueiras(os) para
um Projeto do Minha Casa Minha Vida. “Não sei da leitura. Só sei que existiam os barracos
de plástico no início e depois as casas. Por isso, não quero esta casa do Projeto. Eu quero a
terra” (Informante 1). Desta forma, esta proposição é descontextualizada, já que o destino é
um espaço segregado, longe da comunidade e afastado até mesmo da sede do município. Tal
proposta foi rejeitada pela maioria dos moradores, que afirmam e desejam permanecer na
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terra onde estão, de onde tiram seus sustentos e onde exercem práticas cotidianas em que há
uma relação social e ambiental com o lugar, sendo, portanto, atitudes sustentáveis.
Nos rios a gente procura não jogar lixo. Cuidamos do mangue e da mata.
Onde moramos estamos cercados de fazendas de todos os lados, até a pesca
do guaiamu (Cardisoma Guainhumi) está sendo proibida. Ninguém proíbe as
cercas dentro dos mangues, feitas pelos fazendeiros. Eles não querem a gente
pescando ou mariscando nas áreas de mangue cercada. Até o nosso direito
aos 33 metros costeiros, não tem sido respeitado. O Zé do Guaiamu já levou
dois tiros e a delegacia local não resolve nada, abafam tudo. Porque querem
matar trabalhadores?
O fazendeiro José Falcão tem proibido a entrada dos pescadores na área em
que se pega o guaiamu, na área da fazenda Engenho D’Água, onde o Zé do
Guaiamu já perdeu 33 ratoeiras destruídas pelos home do fazendeiro.
Somos todos associado da Colônia de Pesca e demos queixa.
Do jeito que as coisas estão indo e se a gente ficar calado, vamos ficar presos
nas casas e morrer de fome (Informante 2).

A pesca como movimento do cotidiano desta comunidade e de outras do entorno é
refletida pelos moradores mais idosos destacando seus posicionamentos sobre o processo de
ocupação e sobre os conflitos que as famílias vêm enfrentando.
A história da comunidade tem como semente a busca de espaços onde a pesca fosse
abundante, segura e as famílias escravas nas fazendas pudessem ser alimentadas.
O lugar onde estamos agora nasceu como aterro da Petrobrás, é área de
União. Já era o nosso lugar de pesca antes.
Quando cheguei aqui já estavam o seu Zeca, seu Boizinho. Fizemos roças.
Vivemos até agora da pesca, das roças e das fruteiras nos quintais.
A minha pergunta é: Não existe um órgão seguro que pode garantir que a
gente fique aqui? (Informante 5, com 66 anos).

De acordo com os registros das memórias desses moradores as quatro fazendas de
onde foram sendo expulsos, são citadas da seguinte forma: “Viemos da fazenda Dom João, da
Fazenda Engenho de Baixo, da Fazenda Engenho de Cima e da Fazenda do Dico onde,
atualmente, produzimos alimentos em roças”. Nas três primeiras fazendas pescavam,
mariscavam, coletavam frutos e outros alimentos para os criatórios de guaiamu, pois existem
na comunidade berçários de guaiamu.

Minha família era moradora e trabalhavam nas usinas. Quando meu pai
morreu, vim para a Usina D. João como carreiro – Transportando cana no
carro de boi. Esta área sempre foi lugar de pesca e a gente foi se mudando
para esta área aqui, há cerca de 60 anos.
Cada um foi fazendo sua casa e plantando nos quintais as fruteiras, a cana, as
verduras.
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Agora chegamos a esta situação triste, temos as roças e não podemos
trabalhar. Temos roças de aipim que pode alimentar muita gente.
Quando construí minha casa, por aqui havia apenas um aterro feito pela
Petrobrás. Os fazendeiros foram plantando capim e tomando conta de todas
as áreas. Mais isso aqui é terra da União e do povo que trabalha na terra.

A valorização dos espaços pelo chamado “desenvolvimento” e pelo movimento do
capital nacional e estrangeiro têm sido uma ameaça frequente às diversas comunidades
tradicionais do Estado da Bahia como vemos exemplificado nos depoimentos dos moradores
desta comunidade.
Agora querem tomar a terra para fazer coisas para turistas. Querem vender
tudo. Quando a gente estava aqui nunca vieram botar água, energia, esgoto,
cascalho. A gente vivia abandonado.
A prefeitura está oferecendo casas fora da área. Eu não quero casa. Quero
minha terra. Não quero ir para a cidade. Lá não tenho de que viver.

A postura e consciência de sustentabilidade e de qualidade de vida está presente nas
atitudes de convivência no e com o espaço habitado e trabalhado pela comunidade, diferente
da postura dos outros setores interessados na aquisição deste território em disputa.

Tenho cuidado deste lugar; não corto arvores, não jogo lixo no mangue.
Cuido do mangue, porque vivo dele. Ele me dá o sustento de cada dia.
A pesca aqui é rica; o nosso futuro é aqui. Não mexam com a gente.
A gente sente e sabe que a prefeitura quer nos destruir. Ela quer fazer isso
quando manda o trator destruir as nossas casas. Quem deu a ela este direito?
Ela quer meter o bico em terra dos outros
Quando fiz minha casa aqui, eu tinha 15 anos, e antes já fazia parte do grupo
que pescava e alimentava as famílias de tudo que era pescado por aqui. Foi
assim que fomos criando a comunidade.
A prefeita e o fazendeiro estão assim, como dois dedos juntos.

As várias pressões sofridas, nos últimos anos, têm demostrado através de estratégias
diversas usadas, que o principal objetivo é espoliar essas famílias das áreas de vida sem
assumir nenhuma responsabilidade histórica pela espoliação da dignidade e do trabalho dessas
famílias. Neste processo de agora estes moradores são descartáveis.
Se o INCRA vier aqui vou mostrar o rumo e dizer onde o “Juninho”
(fazendeiro) botou a cerca dentro do nosso mangue.
Nós vivíamos aqui seguros, Depois veio essa gente querendo derrubar e
tomar tudo que fomos construindo com nosso suor. Ninguém veio aqui nos
dá nada.
A polícia que veio derrubar as nossas casas, com a máquina, disse que tinha
vindo mandado. Não apresentou nenhum papel. Ele veio a mando de quem?

31

A minha casa ninguém derruba. Nós não somos invasores, somos
trabalhadores, pescadores, marisqueiros. Não somos cachorro. Somos gente.
Tudo precisa ser conservado. Tudo precisa ser num acordo.
E ninguém compra a terra, pois Deus não colocou ela a venda e não dá
recibo.
Sabe o que é nosso? A palavra. O resto é só falação... Conversa fiada.
A certeza que temos é só uma: querem fazer tudo para a gente sair daqui.
Mais, a gente não vai sair. A gente vai lutar até o fim. Até a gente ser
reconhecido (Informante 1).

Segundo os depoimentos, as 67 famílias residentes na área da Comunidade são todos
descendentes dos antigos moradores escravos que, há mais de 200 anos, trabalhavam nestas
fazendas e engenhos que constituem o município de São Francisco do Conde. Sendo elas os
descendentes da terceira geração daqueles que foram trabalhadores escravos destas fazendas e
engenhos, evidenciando em primeiro plano os depoimentos dos idosos que ainda resistem.
Um dos moradores mais idosos da comunidade, hoje com 77 anos, nasceu na fazenda
onde seus pais trabalharam a vida toda e afirma que construiu sua casa entre os mangues,
onde já existia um aterro pertencente à Petrobrás e à Marinha do Brasil. Os antigos
fazendeiros ocupavam certos espaços nas proximidades do mangue com capim, mesmo sendo
de propriedade da Marinha, como afirma o morador. Outras famílias foram se aproximando e
estabelecendo moradias nesse espaço, onde passaram a viver o seu cotidiano. O referido
morador destaca a importância da área para a realização da vida das famílias da comunidade:
“Eu nunca tive uma mesa tão farta como eu tenho aqui hoje. Tenho tanta fartura e ela vem do
mangue. Quero o território onde vivo”. (Foto 5)

Foto 5: A mesa farta

As mulheres relatam que seus avós maternos eram moradores da Fazenda Engenho de
Cima e que aí nasceram seus pais e irmãos. Negros e filhos de escravos. Por motivo de saúde,
alguns eram retirados para Salvador para fazer tratamento médico e seus parentes
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permaneciam nas áreas de Fazenda e quando estes ficavam doentes os que estavam na cidade
voltavam para cuidar deles. Em caso de falecimento, outros parentes retomavam para tomar
conta das áreas. Os sobrinhos e sobrinhas, netos e netas, maridos e agregados mantinham o
trabalho nas fazendas.
Segundo os entrevistados, a área foi sendo, historicamente, ocupada por famílias
negras ancestrais dos atuais integrantes da comunidade e moradores das fazendas, segundo
(KONRAD, 1985 e MOURA, 1981) as fazendas e engenhos não eram espaços onde havia
comida fácil e farta, era lugar de trabalho pesado e exaustivo:

Desde criança vinha para o local onde hoje é a comunidade, com seus
parentes para os afazeres da pesca e o trabalho das roças. Daqui levavam
para os outros trabalhadores na usina a alimentação diária, já que nos
engenhos não havia tempo para se fazer a comida. Chegavam sempre no
final do dia com o pescado, a batata, o aipim e o feijão pronto para alimentar
os outros no trabalho (Informante 1, com 77 anos).

A Comunidade é marcada pela atividade da pesca e das roças como espaço de
sobrevivência tendo como fonte de vida os rios, o mangue e o tamarineiro como marco de
fixação da atividade de pesca.
Os meus pais eram pescadores e viviam aqui na Faz Engenho D’ Água, que
fica a uns 4 km daqui. Trabalhavam no plantio de cacau.
Quando os meus pais ficaram velhos foram mandados embora, sem nada,
sem nenhuma indenização.
Eu sempre fui pescador, desde criança. Vi este lugar bonito e fiquei aqui, fiz
uma casa, em 1988. Isso aqui era o porto de atracamento dos pescadores.
Muitos barcos chegavam aqui, neste tamarineiro, atracavam para descansar
(José Alberto Borges).

Além da pesca, os pescadores faziam as suas roças por mais de 100 anos. O fundador
do restaurante – O Zé do Guaiamu – afirma que foi trabalhar na fazenda D. João, com carteira
assinada, mas o lugar bonito e a pesca chamaram sua atenção. Construiu sua casa e está até
hoje na comunidade.
Em volta do tamarineiro foram sendo construídos os diversos barracos onde foram
registrando a presença e o uso diário do espaço de produção familiar. Para a moradora Joselita
Gonçalves dos Santos (59 anos), “meus avós maternos eram moradores da Fazenda Engenho
de Cima. Ai nasceram minha mãe e meus tios. Somos negros filhos de escravos das áreas
desses engenhos”. A moradora reafirma a condição de filhos de escravos e naturalmente
seriam também escravos. Conta, ainda que, “a sua mãe e seu pai trabalhavam na fazenda
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plantando cana-de-açúcar e bambu e pescavam, nesta área do mangue”. Sua mãe faleceu, em
dezembro de 2012, e seu pai, já com 95 anos e cego, reside com outra filha em Salvador para
ser protegido dos confrontos com máquinas e policiais que têm derrubado as moradias.
Constata esta moradora, que sua mãe “adoeceu devido as ameaças freqüentes do
fazendeiro e dos seus capangas e da força policial que pela quarta vez tentam derrubar as
moradias da área”. Várias vezes os barracos foram derrubados por capangas dos fazendeiros,
policiais e funcionários da Prefeitura. E quando eles se retiravam da comunidade, as famílias
reconstruíam suas moradias. Esta forma de resistência vem fortalecendo o grupo há muitos
anos.
Este processo de evolução e de ocupação estão registrados no vídeo “Porto de Dom
João” que consta os diversos depoimentos feitos pelos moradores em Assembléia
Extraordinariamente da Associação dos Remanescentes de Quilombo Porto D. João
convocada com a presença de membros da Comissão Pastoral da Pesca (CPP), do Movimento
dos Pescadores e Pescadoras Artesanais e do Grupo de Pesquisa GeografAR
(IGEO/UFBA/CNPq).
Nestes depoimentos as famílias dos moradores da Comunidade Porto de Dom João
afirmam que “foi a pesca no mangue, as roças de milho, quiabo, feijão, batata, aipim e frutas,
juntamente com o criatório de galinha e a certeza de que ninguém queria aqueles espaços de
mangue, que os fixou. Além do aterro feito pela Petrobras, onde fixaram suas casas com
maior segurança”.
Cada morador da comunidade tem ainda parentes que trabalham e residem nas
fazendas em volta. Outros estão sendo expulsos com a promessa de moradia do Programa
Minha Casa Minha Vida por parte da Prefeitura que executa esse Programa e condiciona a
participação destes moradores à sua renúncia ao território.
Ressalta-se que tanto as últimas famílias expulsas das fazendas, que foram morar em
Monte Recôncavo, quanto as famílias que se transferiram para o projeto do Programa Minha
Casa Minha Vida, continuam trabalhando, diariamente a Comunidade de Porto de Dom João
para garantir o seu sustento com a atividade de pesca e mariscagem. Porto D. João continua
sendo usado como um local de trabalho mesmo para as famílias que não residem mais lá.
Os moradores afirmam que as famílias já foram melhor assistidas quando na
comunidade existia uma escola estadual, um posto de saúde e uma grande feira livre, onde se
podia comprar e vender vários produtos vindos das roças e da atividade de pesca. Diante desta
situação, destacam a importância de permanência na comunidade frente aos desafios
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estabelecidos: “Tirar agente daqui é como tirar uma árvore de sua cepa. Estamos sentindo sem
raiz e agora ameaçados. Não existe um órgão seguro que pode garantir que a gente fique
aqui?” (Informante 6)). A insegurança tem sido uma arma perigosa, principalmente para as
crianças quando são atingidas com a perda de benefícios vindos dos Programas do Governo
Federal.
Frente a todo este processo conflituoso, evidencia-se um poder de resistência e
fortalecimento da luta das famílias.

5 A ORGANIZAÇÃO PRODUTIVA E AMBIENTAL DA COMUNIDADE

Na comunidade Porto de Dom João, o processo de ocupação feito pelas famílias
residentes se confunde com o desenvolvimento das atividades produtivas, em especial, as
atividades relacionadas com a pesca, mariscagem e agricultura, conforme destacam as
famílias em depoimentos:

Outros pescadores foram chegando. Foi a pesca quem fixou as 67 famílias
que moram aqui. Cada uma destas famílias tem os seus parentes aqui e nas
fazendas ainda em volta da comunidade.
Seu José Tertuliano (Zé Grosso) foi o primeiro pescador a construir sua
moradia na comunidade.
Além do criatório de guaiamu em cativeiro, vendo mudas de samambaia,
alfinete, orquídeas e plantas medicinais.
No bar do Zé do guaiamu vendo escaldado de peixes, mariscada e guaiamu.
Pego o guaiamu através de ratoeiras. Que são feitas com tubo de pvc. São ao
todo, 33 ratoeiras armadas nos buracos com iscas de limão, todo dia. Cada
dia pego de 60 a 80 guaiamus.
Pescamos também: ostras, ostras de fundo de rio, caranguejos, sururu,
camarão, siri de várzea e de mangue.

Para os pescadores desta comunidade a vida de pescador e marisqueiras(os) é de
plena integração deles com os rios, o mar, o mangue e as matas. Porto de Dom João integra o
rico sistema de manguezais e apicuns que margeia a Bahia de Todos os Santos (Figura 1).
Para desenvolver esta atividade há necessidade de instrumentos específicos. Dentre
estes, a comunidade possui “sete canoas a remo de madeira, fibra e vinhático”. Além disso, há
dois barcos a motor, sendo um deles “doado pela Petrobrás” (Foto 6).

35

Figura 1

Fonte: HADLICH, G. M.; UCHA, J. M, 2008

.
Foto 6 O mangue e algumas canoas de pesca.

A pesca como atividade produtiva agrega pescadores de todas as comunidades dos
munícipios do entorno transformando este espaço em um “ponto de apoio da pesca regional”.
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Os instrumentos usados pelos pescadores são: redes, ratoeiras, grosseira,
muzuá e gancho de ferro (Informante 7).
Escolhi o mangue como lugar de sobrevivência. Aqui estão meus 10 filhos.
Conheci a comunidade e o mangue vindo pescar com outros pescadores.
Viemos morar perto dos poços de petróleo da PETROBRÁS há mais de 16
anos, próximos do senhor Zé Grosso, que tinha os Criatórios de galinhas e
porcos, além de viver da pesca (Informante 2).

Nas atividades realizadas, as famílias enfatizam a importância do uso como parte da
vida deles e das gerações futuras. Vai além da exploração do ambiente, pois eles pensam e
agem a partir da necessidade de preservação e da sustentabilidade.
Segundo esses pescadores e marisqueiras(os) a convivência com os espaços que são
usados na atividade do cotidiano podemos constatar que “não existe um limite físico para a
pesca e a mariscagem, o que nos barra são as cercas que estão há 1 metro do asfalto e por
entre os mangues. Cadê o DERBA, cadê as secretarias de meio-ambiente?”

No início morei embaixo do tamarineiro, na beirada do mangue. Acho este
lugar digno para morar e viver. Aqui só havia muito mato. No quintal plantei
fruteiras, cana... Todos estamos dentro de nossa área de atividade diária que
é a pesca e mariscada, além das roças. A pesca é feita com vários tipos de
redes. Usamos pouco a rede fina porque ela pega mariscos bem pequenos.
Hoje a retirada de madeira do mangue é proibida, porque o mangue é o
berçário de tudo o que a gente pesca aqui, então, estamos cuidando deste
lugar, por causa de sua riqueza de pescados como: agulhão, peixe galo,
robalo, e tainha, sururu de fundo de rio, ostra de mergulho de fundo de rio
(Informante 2).

Nas casas dos moradores desta comunidade, a cana-de-açúcar é uma planta freqüente
nos fundos de quintais. Entre a diversidade dos peixes e mariscos existentes estão os Rala
Coco e Sarnambi. “Por causa da terra pouca, diminuímos as plantações; mesmo assim há
hortas de coentro, pimenta, temperos, tomate, coco, acerola, mamão, maracujá, abacateiros,
limão... A gente planta mais frutas nos quintais” (Informante 1).
A comunidade de Porto de Dom João tinha por costume plantar nas áreas próximas ao
mangue. Até a aproximadamente 20 anos, as áreas de plantio dos moradores da comunidade
estavam localizadas na área reivindicada atualmente pela Fazenda Dom João. Porém, com o
avanço da cerca e a plantação de capim para a criação de gado na fazenda os moradores
passaram a ser impedidos de plantar nessas áreas.
A partir de então, a comunidade ficou aproximadamente cinco anos tendo apenas os
quintais para plantar. Tiveram que procurar estratégias de sobrevivência, alguns tentaram
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plantar em terras distantes da comunidade, outros deixaram a atividade agrícola em segundo
plano, realizando apenas pequenas roças no quintal e dedicaram-se mais à atividade
pesqueira, à mariscagem e à coleta.
Depois de cinco anos, sem ter um local específico para plantar alimentos para a
comunidade, os moradores conseguiram plantar em uma área de baixada entre o mangue e o
fundo da Fazenda de Dico. Pelo fato do fazendeiro dedicar-se à vaquejada e não utilizar essa
baixada, o mesmo não criou empecilhos para que os moradores fizessem uso dessa área para
plantio de culturas temporárias, não permitindo apenas as culturas permanentes.
Atualmente, as áreas de plantio da comunidade estão na baixada da Fazendo do Dico,
nos quintais e nos espaços abandonados pela Petrobrás. (Ver foto 7)

Foto 7 Estrutura da Petrobrás abandonada.

As perseguições e a insegurança no que diz respeito a poder colher aquilo que
plantaram com o suor do seu trabalho, fez com que a atividade agrícola perdesse espaço para
a atividade pesqueira, a mariscagem e a coleta.
“Eu não vou plantar pra depois chegar alguém e destruir tudo?” (Depoimento em
oficina)
Essa insegurança no que diz respeito à terra, fez com que o mangue se tornasse
novamente o refúgio dessa comunidade. A atividade pesqueira e a mariscagem tornaram-se a
principal fonte de renda e de alimentos para os moradores.
“Só sobrou o mangue, mas eu não tô reclamando é ele que nos dá tudo, ele que nos
aceitou.” (Depoimento em oficina)
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Porto de Dom João tornou-se um importante fornecedor de pescados na região. Vende
marisco e caranguejo para Salvador, peixes e mariscos na comunidade e na estrada. Há, na
comunidade, três pequenos restaurantes (Zé do Guaiamu, Sabino, Messias) nos quais é
possível apreciar os pratos preparados com o produto da pesca e temperados com os temperos
produzidos nos quintais da comunidade.
Há no rio, no mangue e na baia uma grande diversidade. Ostra, Sururu, Aratu, Robalo
(peixe de grande valor comercial), Tainha, Mero, Amoreira, Camarão, Caramuru, Xaréu, Siri,
Guaiamu (que vive na terra, próximo ao mangue), diversidade essa com a qual a comunidade
de Porto de Dom João aprendeu a conviver, a preservar e ao mesmo tempo retirar o seu
alimento e o seu sustento. Não existem limites físicos para a pesca e a mariscagem, não há
limites para a fartura de alimentos na mesa da comunidade de Porto de Dom João, a não ser as
cercas que avançam sobre o mangue.
Para que a atividade produtiva da pesca, mariscagem e extrativismo continue
acontecendo os pescadores e marisqueiras(os) “querem garantir a área para livre caminhar e
trabalhar de acordo com o previsto em lei e a necessidade da comunidade. O direito de ir e
vir.”
Estas atividades são complementadas pelo criatório de guaiamum em cativeiro (Para
essa atividade é muito importante o acesso livre à água, à mata, ao mangue, ao rio e ao mar.

Foto 8 e 9 Estrutura montada para criatório de guaiamum.

6 ORGANIZAÇÃO SOCIAL DA COMUNIDADE

Frente às diversas forças que objetivam expulsar as famílias da comunidade, estas
buscam estratégias de organização e fortalecimento da luta, através de formas de resistência e
de articulação dos sujeitos. Todos os moradores têm como documento uma carteira da
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associação da Colônia de Pescadores, por mais de 10 anos. Em 2007, criaram a associação de
moradores registrada no fórum Associação dos Remanescentes de Quilombo Porto de Dom
João. Além disso, estão vinculados ao Movimento dos Pescadores Artesanais (MPP).9
Afirmam que a Colônia de Pescadores não tem garantido os seus direitos,
principalmente, no que se refere a perda de material de trabalho. “A colônia de pescadores
nada fez quando houve derramamento de óleo e a gente foi indenizado, mais nunca recebemos
esta indenização. A gente não sabe onde vai parar o dinheiro da indenização dos danos
causados” (Informante 1).
Em 2014, na comunidade Monte Recôncavo foram queimadas, em circunstâncias não
explicadas, seis casas de material de pesca, deixando as comunidades do entorno fragilizadas,
inclusive Porto de Dom João.
Entretanto, reconhecem que a Colônia tem contribuído no momento de aposentadoria
e no defeso de três meses, que é o tempo de desova e procriação do ambiente marinho e dos
mangues. Promove, também, cursos e os associados da Colônia tem desconto na conta de
água.
“O Movimento dos pescadores nos ajuda a resolver mais coisas, nos incentiva a
organizar e lutar pelos nossos direitos. Junta mais a gente” (Informante 1).
A comunidade costuma realizar assembleias e reuniões para se organizar no sentido de
tentar garantir o direito à terra. Percebe-se que apesar de haver lideranças na comunidade,
estas se constituem mais no sentido de lideranças naturais da comunidade e menos no sentido
burocrático. Nota-se uma organização coletiva com forte horizontalidade.
7 MAPEAMENTO DO TERRITÓRIO

7.1 O TERRITÓRIO REIVINDICADO PELA COMUNIDADE QUILOMBOLA PORTO
DE DOM JOÃO

A Comunidade Quilombola Porto de Dom João está localizada no Município de São
Francisco do Conde, a 4 km da sede do município, ao lado da BA-522, margem esquerda de
quem está chegando a sede do município, tendo como referência a placa de sinalização. Esta
Comunidade está situada após o Monte Recôncavo e entre os rios D. João, Rio Cação, Rio da
Ilhota, Rio Dois Irmãos, Rio Papagaio Grande e Pequeno, Rio Duas Bocas, Engenho D’água e
9

Uma das ações do MPP e de diversas outras organizações sociais se constituiu na elaboração de um manifesto
em defesa da Comunidade de Porto de Dom João (Conforme Anexo III).
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Paizinho todos desaguando no mar da Baia de Todos os Santos, na área interna do Recôncavo
baiano, configuração esta que marca fortemente a tradição pesqueira do lugar.
De acordo com os depoimentos das famílias, os avós eram filhos dos que trabalhavam
como escravos no Engenho de Baixo, Engenho D´Agua, na Fazenda Dom João e na Fazenda
do Dico e vinham pescar e mariscar na área onde está a atual comunidade. Pescavam,
preparavam e levavam alimentos prontos para as famílias que estavam nas fazendas.

Nós migramos dessas fazendas para cá. Fomos expulsos. A gente está aqui,
nossos antepassados lutaram e nós continuamos lutando por nosso direito
como quilombola.
Perguntam por quanto tempo estamos nesta área? O marco deste espaço é a
Igreja do Monte Recôncavo com cerca de 460 anos e construída com
trabalho escravo. Por escravo destas fazendas.
Aqui plantavam as roças. Era muito sofrimento. Estamos aqui lutando para
ter a terra, a casa, as roças, o nosso direito a vida.
As famílias que trabalhava nas fazendas, nos engenhos comiam do que era
produzido aqui. Não passamos fome. Agora estamos felizes. (Informante 3).

Os rios e riachos formam as áreas de mangue onde o processo cotidiano de pesca e
mariscagem são realizados, de onde é retirada uma diversidade de peixes e mariscos, que são
vendidos nos três restaurantes, nas casas, na estrada e em Salvador. Nos quintais e lotes as
famílias cultivam as diversas roças de milho, quiabo, pimentas, frutas e cana, ervas medicinais
e outros produtos que constituem a base alimentar para os moradores desta comunidade.
Há diversos viveiros de guaiamu, produção em cativeiros, que são alimentados com
ração dos cachos de coco de dendê coletados no entorno da comunidade, nas fazendas e para
obtê-los andam cerca de 6 km.
Caracterizando as famílias da comunidade, podemos constatar que os moradores do
sexo masculino, exercem a atividades de pesca de mergulho nos rios, pescando ostras de
fundo de rio, caranguejo e guaiamu. E a grande maioria das mulheres exerce a atividade diária
de mariscagem e cozinheiras nos restaurantes.
A população residente é constituída por 67 famílias, as quais foram deslocadas das
fazendas em volta, no processo de expropriação de trabalho e de terra, onde viveram nos
fundos das fazendas, conforme afirmam nos diversos depoimentos feitos pelos sujeitos do
grupo em várias assembléias na presença de entidades dos movimentos sociais e órgãos
governamentais. São os deserdados das fazendas e engenhos, expulsos sem respeito a direito
algum. O cemitério usado pela comunidade é no Monte Recôncavo. Para chegar lá os
moradores passam por dentro do mangue.
41

A pesca e a mariscagem são atividades fundamentais para os moradores da
Comunidade de Porto de Dom João e para todos os pescadores das comunidades vizinhas.
Porto de Dom João tornou-se um ponto de apoio para a atividade pesqueira na região, para o
local acorrem pescadores vindos de São Francisco do Conde, Monte Recôncavo e até mesmo
de Candeias.
As casas dos moradores da comunidade servem de apoio para a atividade pesqueira
das pessoas vindas de outras localidades, para guardar instrumentos de pesca, mariscos, tomar
banho, etc. Este fenômeno vem ocorrendo devido a imposição da cerca por parte dos
fazendeiros em volta da Baia de Todos os Santos. Dessa maneira, não há mais pontos de
entrada e de apoio para a atividade pesqueira na Baia, prejudicando os pescadores de toda a
região.
Em um município que apresenta uma concentração quase absoluta da terra e da renda
como demonstrado neste Relatório, expulsar as comunidades e impedir a atividade pesqueira
representa retirar a fonte de alimento e de sustento de muitas famílias relegando-as à miséria,
impedindo a sua autonomia e tornando-as totalmente dependentes dos programas sociais do
governo.
Daí compreende-se que a luta de Porto de Dom João para garantir o acesso à água, à
pesca e à mariscagem, transcende em importância aos limites do território reivindicado pela
comunidade, é uma luta pela manutenção de uma das atividades mais antigas na região e que
é fonte de alimento e de renda para muitas famílias de diferentes comunidades.
Entre as famílias que continuam indo diariamente obter o seu sustento na região está
as que foram removidas da Fazenda Dom João e da Comunidade e realocadas em uma área
afastada, até mesmo do centro do município, no conjunto habitacional construído através do
Programa Minha Casa Minha Vida. O nome oficial é “Conjunto Jose Falcão” em homenagem
ao pai do atual fazendeiro que os expulsa da terra. Porém, quando a comunidade se refere ao
conjunto habitacional chama a atual vila para onde essas famílias foram removidas de “Vila
Nova” ou “Conjunto Cascavel” em referência à picada venenosa da cobra Cascavel
lembrando a “picada” do fazendeiro.
As famílias que foram realocadas pegam transporte público e outros meios,
deslocando-se, diariamente, para chegar a comunidade e poder tirar o seu sustento, precisam
da ajuda dos moradores para guardar seus instrumentos de pesca, mariscos e tomar banho.
As famílias foram realocas em uma localidade que não lhes permite manter o seu
modo de vida, foram alijadas do trabalho, conquistaram a moradia, mas perderam seu
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território. Os moradores relatam que muitos dos que foram embora estão arrependidos e
desejam voltar para a comunidade.
Porém, apesar de ser um ponto de apoio e refúgio até mesmo para os pescadores
vindos de outras comunidades, a Comunidade de Porto de Dom João enfrenta uma série de
dificuldades para poder exercer as suas atividades. Um exemplo é a extração do guaiamu, que
vive na terra próximo ao mangue. Para pegar o guaiamu é preciso percorrer longas distâncias
colocando armadilhas nas bordas do mangue. Ocorre que as fazendas avançaram suas cercas
até mesmo para dentro dos mangues e os fazendeiros estão impedindo a extração de guaiamu
no que consideram como sua propriedade.
Zé do Guaiamu mostra o Boletim de Ocorrência que registrou por ter levado dois tiros
próximo ao mangue na fazenda Engenho d´Agua (foto 10), fato que segundo Zé do Guaiamu
nunca foi apurado pelas autoridades locais. Cabe ressaltar que Zé do Guaiamu é nascido e
criado na Fazenda Engenho d´Agua, seu pai, Antônio Borges, foi assassinado nessa fazenda e
seus avós também morreram aí, como já referido.Os pescadores de guaiamu querem garantir o
direito a pegar o guaiamu até 50 metros do mangue, pois este vive na terra e áreas de mata.

Foto 10: Boletim de Ocorrência pela tentativa de assassinato enquanto trabalhava pegando Guaiamu.

Tendo em vista identificar e delimitar território usado e necessário para a habitação,
para a atividade agrícola, para as práticas religiosas e para a atividade de pesca, coleta e
mariscagem realizou-se uma oficina com a comunidade em que os mesmos localizaram os
diferentes usos do local, as suas moradias, as áreas de cultivo, de pesca e de mariscagem e
delimitaram o território que minimamente garantiria a reprodução da vida para a Comunidade
de Porto de Dom João.
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O território identificado abrange toda a área de mangue que fica no fundo das três
fazendas que cercam a comunidade, a área de cultivo e a de coleta do guaiamu.

7.2 CARTOGRAFANDO O TERRITÓRIO

Cartografar uma dada área é um exercício de tornar teórico o que é uma experiência
vivida, contudo fazer isso a partir da participação popular de forma que os próprios moradores
possam realizar este processo é um desafio de tradução, de maneira que os passos
metodológicos possibilitem aos membros da comunidade transpor a vida cotidiana que é
fluida para um documento estático e rígido.
Este processo se apresenta como um diálogo rico e ao mesmo tempo extremamente
complexo, visto que é necessário desenvolver competências e habilidades a fim de que o
representado no papel se aproxime ao máximo do real, sem esquecer que se trata de uma
representação e, como tal, é portadora de infinitos limites. Foi este o esforço empreendido
com a Comunidade Quilombola de Porto de Dom João.
O primeiro desafio foi entender como o grupo se localiza no espaço. Quais os
elementos que permitem a conexão entre o que se vai representar e o que se vive? Para isso
partiu-se de uma discussão em oficina realizada no primeiro semestre de 2014, na
comunidade de Porto de Dom João (Foto 11).

Foto 11: Oficina com a comunidade Porto de Dom João.
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Inicialmente, foi solicitado à Comunidade que desenhasse a área das moradias,
identificando seus respectivos donos. A comunidade discutiu qual ponto seria a referência
para iniciar o trabalho e concluíram que a estrada interna era o ponto da área destinada as
casas.
Sobre uma base de papel branco os moradores foram traçando os caminhos e
colocando os lugares de moradia, tanto as que permaneceram em pé, quanto as que foram
derrubadas.
Ao começar a colocar as casas deflagrou-se uma série de discussões sobre quem
pertencia a comunidade tendo como respaldo o tempo de moradia ou quem era agregado pelo
trabalho, ou, por laços de aliança. Contudo, foi reconhecido que mesmo os que residiam há
menos tempo na área tinham uma relação de uso ancestral através de seus pais. Desta forma,
todos eram reconhecidos como membros da Comunidade Quilombola Porto de Dom João,
inclusive os que haviam sido removidos para o conjunto habitacional, que continuam
voltando.
A partir deste mapa metal realizado e de uma caminhada de reconhecimento da área
foi possível elaborar, coletivamente, um croqui das moradias. O croqui construído pode ser
observado na Figura 2. É importante ressaltar que por se tratar de um croqui a sua função é
unicamente de localização das casas, mas não possuem referencias espacial tal qual escala,
projeção cartográfica entre outros.
Após a segunda oficina, a situação de conflito foi acirrada impossibilitando retorno á área
para continuidade do trabalho, conforme o previsto. O material e informações coletadas
permitiram a edição do vídeo “Quilombo Porto de Dom João - São Francisco do Conde/
Bahia – Brasil” / (https://www.youtube.com/watch?v=LCi8fge_LBI).
Para realizar a oficina de cartografia territorial – para definir as áreas de uso e, em
especial, as áreas utilizadas para produção – foi necessário repensar a metodologia, tendo em
vista a dificuldade em realizá-la na Comunidade.
Assim, foi feito, inicialmente, um estudo de imagens de satélites que permitissem uma
melhor visualização e reconhecimento da área em questão pelos moradores. Optou-se por usar
as imagens do Google Earth Pro, em diferentes escalas, por ser uma imagem com poucas
nuvens e com boa resolução. Foram selecionadas quatro imagens que compreendiam desde
uma visão apenas da área de moradia até a área de relocação das casas. Para fazer essa seleção
foi necessário um conhecimento prévio do lugar, bem como indicações de pontos já coletados
na primeira oficina com GPS que possibilitasse uma melhor identificação do lugar.
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Figura 2 Croqui da Auto representação da Comunidade Porto de Dom João

As oficinas de cartografia territorial foram realizadas com a comunidade e os
pesquisadores. Nestas oficinas a função do pesquisador foi de mediação para que o grupo
pudesse se localizar nas imagens representadas. O grupo se localizou a partir da moradia, do
rio e do mangue, elementos fundamentais da paisagem e de seus cotidianos. Com estes
elementos, iniciou-se o trabalho, os membros da comunidade presentes foram identificando
formas de seu cotidiano e elementos do espaço, e, ao mesmo tempo, se familiarizando com a
linguagem da imagem. Ao irem identificando estes elementos foram sendo marcados nos
mapas como “pontos notáveis” – locais e marcos significativo para a Comunidade – alguns já
haviam sido identificados em trabalho de campo, na caminhada anteriormente realizada. Estes
pontos aparecem representados no Mapa 2 “Pontos Notáveis”. É importante destacar que estes
pontos notáveis referem-se às áreas de uso e produção comum: os portos, onde colocam as
canoas; o tamarineiro, ponto de encontro, de descanso e da antiga feira; a praia do mangue
(apicuns) e o campo de futebol; as áreas de culto religiosos: igreja e terreiros de candomblé
entre outros.
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MAPA 2
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É relevante observar que, neste processo, a mediação tem o papel de tornar claro o que
se enxerga na imagem, mas cabe a comunidade definir se este é um elemento importante ou
não no processo de cartografar o seu território.

Vencida a primeira etapa de leitura da

imagem, foi necessário aprofundar as relações da comunidade no processo de uso da terra.
Para tanto, foram realizadas perguntas sobre o que faziam para sobreviver e onde extraiam os
elementos que garantiam/garantem a sua sobrevivência. Nesta fase foi importante ter as
várias imagens com escalas diferenciadas, para que o grupo pudesse “passear” e identificar
elementos novos, usando, quando necessário o projetor.
No primeiro instante, eles buscaram identificar na imagem apresentada o que era o
mangue, o que era água. Depois, onde estava o rio e a baia, as casas, entre outros elementos.
Com estes elementos identificados foi possível ter a noção de onde estava o mangue e,
conseqüentemente, as suas áreas de trabalho. O mangue é o elemento chave neste processo,
pois é dele que é extraída a maior parte dos recursos utilizados pela Comunidade, logo a
delimitação parte desta compreensão.
Este processo foi fundamental para a construção do “Mapa do Território Usado”
(Mapa 3), que não corresponde, necessariamente, ao território reivindicado. Ele é um mapa
de processo. É a partir dele que a Comunidade discute e analisa sua situação contemporânea.
O “Mapa do Território Usado” apresenta os diversos usos da área onde a comunidade de
Porto D. João desenvolve suas atividades de agricultura, pesca, mariscagem, extrativismo
vegetal e outras atividades.
O território usado extrapola o limite da área diretamente trabalhada para produção e
inclui a área de circulação necessária para suporte desta atividade. Assim, aparece neste Mapa
3 a sede municipal de São Francisco do Conde, onde se encontra o posto de saúde, a escola e
a Colônia de Pescadores; o conjunto habitacional para onde foram deslocadas as famílias
retiradas da área da Fazenda Dom João e da Comunidade Porto de Dom João. Assim, aparece
representado o percurso utilizado para o deslocamento do Conjunto Habitacional à Porto D.
João, de aproximadamente 3 km10, uma distância que os que foram relocados precisam
realizar, diariamente, visto que a grande maioria continua com suas atividades em seu local de
origem.
Não foi possível construir com o grupo o mapa do território ancestral, pois este demanda
um tempo longo de entendimento da geohistória da Comunidade. Também não foi construído

10

O conjunto habitacional fica localizado, aproximadamente, 4 km da sede do município de São Francisco do
Conde e a, aproximadamente, 4km do Porto de Dom João.
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o mapa da situação fundiária, nem delimitada as diferentes dominialidades, embora tenha sido
possível observar que grande parte da área pertence à União.

MAPA 3
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Tendo como base o “Mapa do território usado” foi se estabelecendo o que era prioritário
para a Comunidade, com a finalidade de identificar qual o território básico para a reprodução
da vida do grupo. É importante ressaltar que se trata de uma delimitação de território
preliminar, visto que não se realizou cálculo de crescimento da comunidade e muito menos
verificação de sustentabilidade. Entende-se que os procedimentos para a delimitação do
território devem ser desenvolvidos pelo INCRA na construção do RTID.
Na discussão com a comunidade estes estabeleceram um território mínimo para
reprodução da vida, contendo as áreas de trabalho, moradia e lazer, bem como os espaços de
cultos e encontros religiosos que aparece no “Mapa do Território básico para reprodução da
vida” (Mapa 4).
Neste Mapa 4 aparecem identificados: a vila da Comunidade; o local dos terreiros de
candomblé; a sede da Fazenda Dom João; o local dos edifícios públicos da escola e posto de
saúde, desativados; a sede da Fazenda Olhos D´água e a área de conflito de uso onde ocorreu
o atentado contra um quilombola. Aparecem, também, os 12 poços de petróleo e as duas
estruturas maiores destinadas a extração de petróleo, ambos desativados.
Como confluência deste processo, foi possível delimitar a poligonal do território
básico para reprodução da vida da Comunidade Quilombola Porto de Dom João.
A área correspondente a esta poligonal se aproxima a 730 hectares. Cabe destacar que
o mangue se constitui como o principal elemento para definição deste território já que este é
base para todas suas atividades produtivas. Embora não tenha sido possível calcular a
proporção do mangue em relação a área total delimitada, a grosso modo, percebe-se que cerca
de 80% corresponde ao mangue.
Esta constatação indica outras questões que devem ser consideradas, pois o mangue se
constitui como Área de Preservação Permanente (APP), além ter como dominialidade a
União.
Em relação ao fato de ser uma APP é interessante destacar a integração que existe
entre a atividade que a Comunidade desenvolve e a preservação do mangue. Se por um lado a
pesca artesanal é uma atividade de pouco impacto que permite a reestruturação da natureza –
no caso o mangue – por outro lado a preservação do mangue é fundamental para Comunidade.
Foi nesta relação que a Comunidade apreendeu o sentido da sustentabilidade que acredita-se,
fundamental, levar em consideração.
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Com relação a dominialidade, o fato desta pertencer a União facilita o processo de
regularização fundiária e a destinação da concessão de uso da área à Comunidade Quilombola
Porto de Dom João.

MAPA 4
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8 CONCLUSÃO

A luta da comunidade quilombola rural Porto de Dom João pelo seu território tem
como gênesis a estrutura de servidão e escravidão que remonta a organização fundiária
arranjada pelo processo de colonização do País.
Como resultado deste processo, compreende-se que a atual situação vivida por esta
comunidade é resultante da expulsão dos trabalhadores e seus familiares de quatro espaços
chamados de engenhos e/ou fazendas do entorno da área pleiteada, assim denominados:
Fazenda Dom João, Engenho de Baixo, Engenho de Cima e Fazenda do Dico.
Antes disto acontecer, os ancestrais dos moradores da atual Comunidade Quilombola
de Porto de Dom João já usavam o território hoje pleiteado, desde quando eram escravos
destas quatro fazendas, como área onde buscavam formas complementares de produção para
defesa da vida. Logo, a compreensão da territorialidade da Comunidade deve ser entendida a
partir do caminhar histórico, onde estes na contemporaneidade remontam formas históricas
sobre o espaço dado.
Ao longo do tempo os grupos sociais originários do processo de escravidão
reivindicaram o direito à terra a partir da condição de comunidade tradicional. No que se
refere a Porto de Dom João, esta condição de tradicional deve ser entendida, não como tempo
de existência em um dado lugar, mas, pelo modo de vida que se refaz a partir da expulsão dos
grupos de seus locais de origem e o uso de novos locais que garantam a sua reprodução.
Isto porque a condição de herdeiros do processo da escravidão logrou ao grupo a
negação de acesso a terra, assim sendo, o uso é mais importante do que a propriedade de um
imóvel. Entende-se que foi a circulação e não a territorialização (a fixação), o elemento
definidor do processo de constituição da Comunidade Quilombola Porto de Dom João.
A atual população de Porto de Dom João não nasce territorializada (fixada) no ponto
que reivindicam, mas como comunidade foi neste ponto, de uso e circulação de seus
ancestrais enquanto ponto de encontro, de produção e de pesca, de comercialização e de
armazenamento de material de trabalho, como complementação das atividades que
desenvolviam nas fazendas, que fazia este espaço familiar e foi aí que se congregaram num
momento posterior.
Na medida em que as fazendas foram substituindo suas formas de produção foram
sendo alteradas as relações de trabalho, bem como os limites para uso de suas áreas. O
resultado deste processo foi a expulsão dos mais velhos das fazendas e a impossibilidade da
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complementação de renda através das pequenas roças que os trabalhadores faziam no quintal
de suas casas. Em função disto, a fixação destes trabalhadores na área de Porto de Dom João
vai se materializando, aumenta-se a dependência econômica das atividades da pesca e da
marsicagem e, se estabelecem pequenas roças no lugar.
Foi neste contexto que o mangue se estabeleceu como o local da possibilidade e da
liberdade para os grupos herdeiros dos processos da escravidão em São Francisco do Conde.
Foi no mangue que a vida tornou-se possível de ser sustentada, quando abandonados na
velhice, expulsos das fazendas sem recursos para sobrevivência.
A territorialidade de Porto de Dom João se constitui pela apropriação mediante o
trabalho. É uma comunidade que se forma no uso dos espaços livres. O trabalho gerou a
territorialização a quem sempre foi negado o direito ao território. Assim sendo, a relação da
Comunidade com a terra não é de alienação, mas de uso. Partindo-se deste princípio, é que se
faz possível compreender a formação da identidade territorial.
É importante destacar que a articulação dos elementos fundantes desta identidade
(ancestralidade, a circulação e o uso do território através do trabalho), direcionam a um modo
de vida especifico, ligado diretamente ao lugar em que vivem com uma territorialidade
singularizada.
Outrora Porto de Dom João era um espaço pouco visível para o mercado, assim, a
tensão gerada pela forma expropriatória que este exerce era pequena, permitindo que grupos
familiares de diferentes localidades (fazendas) se assentassem (re)construindo seu território.
Atualmente, os interesses de mercado se voltam para a área buscando expropriar
estas famílias do direito de uso e posse deste território como, costumeiramente, se fez ao
longo do tempo. Entretanto, a conjuntura brasileira passou por mudanças e, desde 1988, os
grupos de famílias, herdeiros do processo de escravização no Brasil, são reconhecidamente
sujeitos de direito, o que vem permitindo resistir a esta violência.
A organização da Comunidade Quilombola Porto de Dom João tem como
fundamento principal a permanência no seu território, visto que este para eles é o lugar da
reprodução da vida e da garantia dos direitos adquiridos ao longo do tempo. A luta desta
comunidade tem por base o sujeito de direito quilombola, a organização popular que resgatou
e formatou a identidade e a esperança que eles possam viver neste espaço preservando, tanto
seu modo de vida com dignidade, quanto o meio ambiente em que vivem.
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ANEXOS
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ANEXO I
Vídeo: “Quilombo Porto Dom João” também disponível em
https://www.youtube.com/watch¿v=LCi8fge_LBI)
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ANEXO II
Cordel: “Porto de Dom João: Um grito de comunidade negra rural quilombola”
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Porto D. João:
Um grito de Comunidade
Negra Rural e Quilombola
Edite Diniz

Salvador, 2014

2

Caro leitor,

Estes pequenos versos em forma de cordel têm por finalidade contar a
história da Comunidade Negra Rural e Quilombola Porto de D. João, situada no
município de São Francisco do Conde. A poesia tem a força de adentrar a alma e
a partir deste encontro entre o sentimento e a realidade sensibilizar os leitores
para a dura realidade imposta pelos processos de avanço capitalista sobre as
terras desta comunidade vem ocupando tradicionalmente com modo de vida
especifico.
A metodologia utilizada para a construção do texto tem como a
“escutatoria” como diz Rubem Alves. O exercício de escutar a comunidade e a
partir dela e com ela ir elaborando os instrumentos que possam ser utilizados
3

nos processos de luta para se manter na terra. Desta forma o escrito é um apenas
um relato grafado em verso.
Nós, a equipe do Projeto Integrado de Pesquisa GeografAR – A Geografia
dos Assentamentos na Área Rural (IGEO-PósGEO/UFBA), acreditamos que
este tipo de material pode ser usado para a formação em diferentes lugares que
vai desde escola até as formações de lideranças contribuindo com a construção
de um país mais justo.

Profª Drª Guiomar Inez Germani
Coordenadora Projeto GeografAR (IGEO-PPGEO/UFBA-CNPq
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5

Porto D. João:
Um grito de Comunidade Negra Rural e Quilombola
Edite Diniz

1. Escutem bem esses versos
Um grito que quer chamar à atenção
Da história de uma comunidade
Chama de Porto D. João
Essas famílias aqui se fixaram
Desafiando a exclusão gerada pela escravidão.

2. Há mais de cem anos, em São Francisco do Conde,
Quando, ainda, em engenhos e fazendas viviam
Buscavam nas redondezas, comida farta
Que nas matas, rios e mangues, a mãe natureza oferta
Trabalhar para usineiro e fazendeiro
Roubava-lhe a esperança de futuro que teriam.
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3. No

Recôncavo

baiano,

usineiros

e

espalhados

e

fazendeiros
Estavam

em

todo

espaço

agarrados
É bom perguntar e essas terras todas
Como eles haviam herdado?
Dos tempos das sesmarias, pelo rei ordenado
Pois não há escritura alguma, com o nome ou o
dedo de Deus colocado.

4. Voltando no tempo, na história
Por muitos já esquecida
Nessas terras viviam e por elas lutavam
O povo Tupinambá, gente aguerrida
É bom que recordemos que no instante
de agora
Ainda no sul da Bahia lutam pelo
território,
Como a comunidade Porto de D. João,
tendo a certeza da vitória.

7

5. Podemos até ficar admirados
Que na comunidade de D. João, hoje em dia
Tem como sobrevivência
A roça, a coleta, a pescaria
O mangue é para todos seu berçário,
Onde cada um tira o pão dia após dia
Tendo como meta a preservação
Querem paz, maré baixa, silêncio e calmaria

6. Mariscar, pescar e coletar
São os verbos agora mais conjugados
Por 76(setenta e seis) famílias que defendem o lugar
Com a fartura do mangue alimentados, saciados,
Porém veio o fazendeiro Falcão e a Prefeitura ligados
Desassossegado, violentando e expulsando
Esse povo pacífico, feito árvore de mangue enraizados.
8

7. Perguntam: De onde vem a justiça?
Daqueles que gostam da ordem, do progresso e
da Lei?
Assim, nos digam: quando será nossa vez?
De dizer com certeza, sem medo e altivez
Que a luta, a organização e a denuncia
Tem sido o nosso direito,
Respeito! Somos trabalhadores, pescadores,
Mas querem nos fazer marginais.

8. A prefeitura fechou a escola, a feira livre,
E o posto de saúde também.
Deixando bem claro, depressa caiam fora
Não tem lugar para vocês aqui não.
Porém ninguém ficou calado
Água e luz para todos foram instalado
Lutando sempre, nada e ninguém os detêm
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9. Quatro vezes a prefeitura e o fazendeiro
Já mandaram derrubar e queimar
As moradias, as cercas de roças e de bichos
Era pra tudo acabar, embaixo de um trator
E muita gente não aguentou, tirando os idosos de lá
Capangas e a polícia são pagos, principalmente em datas festivas
Para essas famílias e Terreiros de Santos expulsar.
E algum resort implantar
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10. Do avanço histórico do
capital, o velho inimigo,
Expulsar povos, tomar
territórios,

avançar

sobre nações
Retirando o que ainda
resta, fazer um grande
comércio
Na

natureza

tudo

transformado

é
em

riqueza, tem preço
Emendar o novelo da
solidariedade no mundo,
Nossa grande tarefa
É

o

grito

ameaçados,

de

todos

atingidos

pela ganância que um
dia cessa.
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11. Lutar para serem reconhecidos,
Firmar um território quilombola,
Ana, Joselita, José, Maria, Sabino;
Manuel, Pedro, Vicente e Arnaldo;
O Adelino, Jair, Raimundo, Tertuliano e o Santiago;
Todos não cabem n os versos que deverão ser criado;
Chamamos a atenção da justiça
Para a lista de tantos ameaçados e injustiçado
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ANEXO III
Prefeitura de São Francisco do Conde/BA cede a fazendeiros e entra com ação judicial contra
comunidade tradicional de Porto de D. João
O Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais e as organizações sociais que assinam esta carta vêm a
público denunciar a prática racista do prefeito do município de São Francisco do Conde – Evandro Santos
Almeida, associado a fazendeiros locais, contra a comunidade quilombola Porto D. João, localizada a
aproximadamente 4 km da sede do município.
Desde 2009, a comunidade passa por um processo de intensa violência e criminalização. Foram utilizadas
estratégias de intimidação, tentativa de homicídio, derrubada de casas, constrangimentos, difamações e negação
de políticas publicas com um forte propósito de expulsar a comunidade para favorecer os interesses de
fazendeiros locais interessados em construir empreendimentos turísticos no local.
A comunidade está devidamente certificada pela Fundação Cultural Palmares e o INCRA já está
desenvolvendo os estudos técnicos para identificação, demarcação e titulação do território conforme determina
o artigo 68 dos Atos das disposições constitucionais transitórias – Constituição Federal de 1988. Porém, a
prefeitura nega-se a efetivar políticas públicas, evidenciando intransigência e desrespeito por parte da gestão
municipal.
Visando sufocar a comunidade, a prefeitura fechou a escola local, o posto de saúde, o curso de alfabetização de
adultos e usou a influência política para cortar serviço de água e energia elétrica. Estas ações perversas
agravaram a situação de pobreza e a vulnerabilidade social da comunidade evidenciando perseguição política
contra lideranças comunitárias que resistem e lutam em defesa do seu território pesqueiro-quilombola.
Após anos de ações racistas e violentas articuladas pela prefeitura e pelo fazendeiro José da Costa Falcão
Junior contra a permanência da comunidade em seu território tradicional, exatamente na semana da consciência
negra (2014), a prefeitura acionou a justiça federal visando anular a certificação quilombola da comunidade e
paralisar o processo de regularização fundiária do INCRA.
O conteúdo da ação judicial atenta contra o direito de auto-reconhecimento da comunidade garantido pela
Convenção 169 da OIT, numa clara demonstração de racismo ambiental e institucional. Esta estratégia visa
esmagar a comunidade remanescente de quilombo Dom João e revela que a prefeitura está reproduzindo a
lógica do capitão do mato contra a população negra-quilombola de São Francisco do Conde.
Diante disso solicitamos que:
- O MPE e o MPF investiguem os indícios de relações suspeitas entre prefeitura e fazendeiros locais apontando
para possíveis atos de improbidade administrativa;
- O MPF e MPE investiguem os casos de violência denunciados e puna seus responsáveis;
- O MPF e MPE investiguem as denúncias de que a prefeitura municipal está retaliando a comunidade
impedindo a implantação de políticas públicas básicas com o intuído de sufocar e expulsar a comunidade;
- A SEPROMI e a SEPPIR promovam articulações políticas necessárias para salvaguardar a efetivação dos
direitos da comunidade remanescente do quilombo Porto D. João;
- O INCRA e a Fundação Cultural Palmares, no uso das suas atribuições legais, assegurem a efetivação do
direito quilombola da comunidade Porto D. João garantindo as condições para a reprodução física e cultural da
comunidade;
NOS MANTEREMOS FIRMES EM DEFESA DOS NOSSOS DIREITOS
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E DO NOSSO TERRITÓRIO QUILOMBOLA!
Assinam:
Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais
Articulação Nacional das Pescadoras;
Conselho Quilombola de Ilha de Maré;
Associação dos Pescadores e Pescadoras Frutos do Mar – Santo Amaro - BA
Associação dos Pescadores e Pescadoras de Ponta de Souza – Maragogipe - BA
Associação dos Pescadores e Moradores de Bananeiras – Ilha de Maré - BA
Associação dos Pescadores de Angolá – Maragogipe -BA
Associação dos Remanescentes de Quilombo Salamina do Putumuju- BA
Conselho Quilombola de Maragogipe - BA
Conselho Quilombola de Ilha de Maré - BA
Associação dos Remanescentes de Quilombo do Boqueirão – São Francisco do Paraguaçu - BA
Associação dos Remanescentes de Quilombo da Cambuta – Santo Amaro - BA
Associação dos Remanescentes de Quilombo de São Braz – Santo Amaro - BA
Associação dos Remanescentes de Quilombo de Acupe- Santo Amaro - BA
Associação dos Remanescentes de Quilombo Porto de D. João – BA
Associação de Pescadores e Apicultores de Casa Nova- BA
Associação de Pescadores e Pescadoras de Remanso – APPR – BA
Associação de Pescadores de Sento Sé – BA
Associação de Pescadores e Pescadoras de Juazeiro – BA
Associação de Pescadores de Pescadoras de Conceição de Salinas – BA
Associação de Pescadores e Pescadoras de São Tomé de Paripe – BA
Associação Mãe da RESEX de Canavieiras - AMEX
Colônia Z-51 de Santa Cruz de Cabrália – BA
Colônia Z-49 de Pilão Arcado- BA
Colônia de Pescadores Z-04 de Ilha de Maré - BA
Associação de Pescadores do Veleiro - BA
Associação de Pescadores de Barra Velha – BA
Associação de Pescadores de Cumuruxatiba – BA
Associação de Remanescente de quilombo de Batateira – BA
Associação dos Remanescente de Quilombo Rio dos Macacos – BA
Associação de Pescadores e Pescadoras de Caravelas - BA
Conselho de Desenvolvimento das Comunidades Negras - CDCN
Conselho Pastoral dos Pescadores - CPP
Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais do Estado da Bahia - AATR
Comissão Pastoral da Terra - CPT
Cáritas Brasileira – Nordeste III
Grupo de pesquisa – MITO/UFRB
Grupo de pesquisa – GEOGRAFAR/UFBA
Grupo de Pesquisa – COSTEIROS/UFBA
Programa MARSOL/UFBA
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