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RESUMO 

LINS, LORENA. M.Sc, Universidade Vila Velha – ES, setembro de 2021. Identidade e 

Territorialidade - A Comunidade de Pescadores e Extrativistas Quilombola do 

Degredo, Linhares (ES) e o processo de reconhecimento. Orientador: Augusto Cesar 

Salomão Mozine. 

A pesquisa apresenta os contextos social e político que envolvem a identidade e 

territorialidade da Comunidade de Pescadores e Extrativistas Quilombola do Degredo, 

como defesa do território; o impacto no modo de vida pelo o crime ambiental sofrido 

pelos rejeitos da Barragem de Fundão em 2015 e o processo de reconhecimento como 

remanescentes de quilombo com a Certificação emitida pela Fundação Cultural 

Palmares no mesmo ano; e o processo de mobilização coletiva e organização política 

na formação da Comissão Quilombola do Degredo e ATI ASPERQD. Os estudos para 

a pesquisa qualitativa se iniciaram a partir da caracterização da comunidade e a 

compreensão de sua territorialidade para desenvolver uma discussão a respeito de 

identidade, territorialidade e reconhecimento a partir das percepções dos membros da 

Comissão Quilombola em relação ao reconhecimento formal de comunidade 

remanescente de quilombo, em suas práticas cotidianas e diálogos sociopolíticos. A 

comunidade do Degredo convive cotidianamente com as interferências de 

empreendimentos de explotação, adensado aos conflitos com os fazendeiros da 

região. Configurada em uma forte relação com o mar, rios e lagoas como espaços de 

vivências familiares e atividades coletivas, a comunidade está entremeada em 

inúmeros processos de licenciamento ambiental com pouco diálogo e baixa 

participação, além, de outros enfrentamentos do cotidiano relacionados a acessos, 

construção de estradas, os dutos nos quintais, condicionantes dos licenciamentos 

ambientais, falta de infraestrutura e de acesso a direitos sociais como educação, 

saúde, transporte, moradia, trabalho e renda. Diante das constantes interferências a 

comunidade quilombola do Degredo constitui uma forte mobilização coletiva em prol 

dos seus direitos territoriais e lutas constantes pela manutenção de seu modo de vida, 

construindo assim sua identidade e territorialidade. O rompimento da barragem de 

Fundão da mineradora Samarco no município de Mariana (MG), que ocorreu em 

novembro de 2015, afetou a comunidade e os rejeitos da barragem empurrados pelo 

vento chegaram à praia do Degredo em fevereiro de 2016. A proibição da pesca afetou 
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diretamente o modo de vida da comunidade. Palavras chaves: Identidade, 

Territorialidade, Reconhecimento, Comunidade Quilombola. 
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ABSTRACT 
 

LINS, LORENA. M.Sc, Universidade Vila Velha – ES, 2021 September. Identity and 

Territoriality – The Quilombola fishermen and extractive Community from Degredo, 

Linhares (ES) and the recognition process. Advisor: Augusto Cesar Salomão Mozine. 

 

The research presents the social and political contexts that involve the identity and 

territoriality of the Quilombola Community of Fishermen and Extractive of Degredo. It 

focuses on issues such as the defense of the territory after the impact on community 

way of life by the environmental crime committed by Samarco, after the tailings of 

Fundão dam rupture in 2015 polluted water and caused the interruption of fishery. 

Besides, it debates the recognition process as a reminiscent community of former 

African and Afrodescendent slaved people, the Quilombola Certification by Palmares 

Cultural Foundation in the same year. This process reveals a collective mobilization 

and political organization in the formation of the Quilombola Commission of Degredo 

and ATI ASPERQD. The qualitative research started from the characterization of the 

community and the understanding of its territoriality to develop a discussion about 

identity, territoriality and recognition from the perceptions of the members of the 

Quilombola Commission in relation to formal recognition as a quilombo community, in 

their daily practices and socio-political dialogues. The community of Degredo coexists 

daily with the interference of exploitation enterprises, added to the conflicts with 

farmers in the region. Configured in a strong relationship with the sea, rivers and lakes 

as spaces for family life and collective activities, the community is caught up in 

numerous environmental licensing processes with little dialogue and low participation, 

in addition to other daily confrontations related to access, road construction, pipelines 

in the backyards, environmental licensing conditions, lack of infrastructure and access 

to social rights such as education, health, transportation, housing, work and income. 

Owing to the constant interference, the Degredo quilombola community constitutes a 

strong collective mobilization in favor of its territorial rights and constant struggles to 

maintain its way of life, thus building its identity and territoriality. The rupture of the 

Fundão dam of the Samarco mining company in the municipality of Mariana (MG), 

which occurred in November 2015, affected the community and the tailings of the dam 

pushed by the wind reached the beach of Degredo in February 2016. The ban on 
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fishing directly affected the community's way of life. Key-words: Identity. Territoriality, 

Recognition, Quilombola Community. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O percurso da pesquisa se inicia no mestrado de Sociologia Política e nas atividades 

desenvolvidas no âmbito do PEA Projeto Redes de Cidadania, convênio entre a 

Universidade Vila Velha e a Petrobras, com a finalidade de promoção da Educação 

Ambiental Crítica e produção de conhecimento com as comunidades tradicionais de 

pesca artesanal do Centro Norte do Espírito Santo.  

A partir das vivências que tive na graduação do curso de Serviço Social com 

comunidades tradicionais e movimentos sociais e atividades de campo no projeto 

Redes de Cidadania, somadas às disciplinas do mestrado de Sociologia Política, foi 

definido realizar o trabalho de pesquisa na comunidade pescadora, extrativista e 

quilombola de Degredo, Linhares (ES). 

A primeira aproximação com os moradores da comunidade do Degredo foi a 

participação da reunião do Grupo de Ação Cidadã - GAC2 formado por moradores 

representantes de jovens, mulheres e pescadores, com finalidade de definir temas 

para palestras sobre licenciamento ambiental e a atividade proposta sobre as 

potencialidades e problemas da comunidade a ser realizada pela turma do letramento 

digital e os membros do GAC juntamente com a comunidade.  

Na ocasição fui apresentada como a pesquisadora na comunidade. Oportunidade de 

de interação e observação direta, para futuros diálogos com lideranças formais, 

informais e conhecimento das pautas de interesse da comunidade. 

Degredo é uma comunidade quilombola com atividade da pesca artesanal e cultivo de 

mandioca, localizada no baixo Rio Doce, em área rural, no município de Linhares, ES, 

na costa litorânea, com paisagens de rios e lagoas; assentam-se por núcleos 

familiares, em atividades coletivas e de uso comum, obtiveram a certificação de 

comunidade remanescente de quilombo pela Fundação Cultural Palmares em 2016. 

 

A narrativa da comunidade sobre a origem da formação do Degredo, se inicia com a 

chegada de Atalino Leite de Araújo em terras devolutas no chamado Vale do Suruaca 

                                                           
2 Grupo de Ação Cidadã. PEA Redes de cidadania. Ação participativa entre universidade e comunidade 

– estratégia de ação coletiva e comunitária com a criação de grupos de lideranças formais como 
espaço de participação e formação para alcançar de forma autônoma os objetivos da comunidade 
frente as demandas e troca de experiências entre grupos. 
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entre os anos de 1917 e 1922. Atalino saiu de uma Fazenda em São Mateus onde 

morava com o padrinho em busca de terras boa para o trabalho, começou a desbravar 

o território abrindo picadas, e posteriormente vieram famílias negras de São Mateus a 

procura das terras para o trabalho e moradia.  

 

Outra versão que acompanha esta narrativa é da Dona Maria de Lúcia, nativa do grupo 

indígena denominado Botocudos, ela morava no território antes da chegada de Atalino 

Leite, sendo Dona Maria de Lúcia e sua família consideradas os primeiros moradores 

da comunidade de Degredo. 

 

Do conhecimento das questões que interferem na realidade do território do Degredo, 

estão os impactos do rompimento da Barragem da mineradora Samarco em 2015 - a 

proibição da pesca e a contaminação da água, que atingiram violentamente o modo 

de vida da comunidade. A barragem de minério de propriedade da empresa Samarco 

Mineração S.A., controlada pelas empresas internacionais Vale S.A e BHP Billiton 

Brasil Ltda., rompida em Mariana-MG, derramou 50 milhões de metros cúbicos de 

resíduos minerários, que percorreram aproximadamente 600 km até a foz do Rio Doce 

no Oceano Atlântico (ZHOURI; OLIVEIRA; ZUCATELLI; VASCONCELOS, 2018). 

 

Além, as interferências que historicamente a comunidade tem sido sujeitada, pois é 

rodeada por empreendimentos de alto impacto socioambiental, UTCG de Cacimbas - 

gasoduto, Mineradora Manabi, atual MLog - minerodutos, os empreendimentos de mar 

da Petrobras - plataforma de Peroá e campos de Cangoá e Camarupim, plantações 

de eucalipto da empresa Suzano - antiga Fibria, e em constante disputa territorial com 

os fazendeiros da região.  

 

A partir dos levantamentos bibliográficos, no decorrer da pesquisa evidencia-se a 

necessidade dos debates sobre o estudo das comunidades negras no Brasil, em 

particular Degredo, comunidade negra rural remanescente de quilombo do município 

de Linhares, certificada pela Fundação Palmares no ano de 2016.  

 

A comunidade do Degredo, de pesca artesanal e remanescente de quilombo 

localizada no município de Linhares, Espírito Santo, não figura expressivamente os 
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levantamentos bibliográficos acadêmicos, cultural, patrimonial e os acervos municipal 

e estadual.  

Neste sentido, a pesquisa busca a partir da relevância dos debates relacionados às 

comunidades negras rurais quilombolas, investigar a realidade da comunidade 

quilombola do Degredo em relação ao processo de reconhecimento fomal. Sendo 

assim, a oportunidade de problematizar questões que envolvem as comunidades 

negras rurais e os processos de reconhecimento estatal no Brasil e as particularidades 

do Norte do Espírito Santo.  

 

Os levantamentos também apontam o aprofundamento de novos debates sobre 

comunidade quilombola, quilombo, território e ancestralidade; o crescimento de 

acadêmicos quilombolas nas universidades em nível de pós-graduação; e grupos de 

pesquisa e extensão para fins da temática dos grupos étnicos raciais no Brasil e na 

América Latina. 

 

A comunidade quilombola do Degredo tem sido afetada pelos mais diversos contextos 

desenvolvimentistas, por empresas estatais, privadas, transnacionais, municipais, que 

rebatem nos direitos territoriais garantidos pelo Artigo 68 do Ato das Disposições 

Constitucionais.  

Em contrapartida, a visibilidade sociopolítica dos afetados pelos rejeitos da barragem 

e o processo de autorreconhecimento com a certificação de comunidade 

remanescente de quilombo refletem na comunidade do Degredo novas perspectivas, 

transformações identitárias e articulações políticas que ressignificam seu modo de 

vida e suas práticas no território. 

A construção da identidade quilombola e organização social que se iniciou na união 

das famílias na luta pela água é expressada na formação da Comissão Quilombola do 

Degredo integrada por representantes dos troncos familiares. A comissão quilombola 

foi formada em 2017 a partir da situação que as famílias do Degredo enfrentavam a 

respeito da contaminação da água por rejeitos da barragem de Fundão, que atingiu a 

comunidade pelo mar e com as cheias afetou o rio, comprometendo toda a parte 

hídrica da comunidade.  
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As conjunturas nas quais os recursos naturais e o modo de vida do território de 

Degredo são expropriados e violados, tem-se incialmente uma conotação de aparente 

assimetria, contudo, as interferências impostas sobre suas relações e organização 

social no território se constitui novas práticas e vivências do grupo, em suas 

multiplicidades no modo de existir, sendo esta realidade que se pretende revelar e 

apontar neste trabalho. 

O problema de pesquisa remonta ao modo como se deu o autorreconhecimento da 

comunidade de pescadores e extrativistas quilombola do Degredo em relação ao 

processo formal de reconhecimento como remanescente de quilombo, na percepção 

de membros da Comissão Quilombola.  

Com o objetivo de compreender de que modo a comunidade pescadora e extrativista 

quilombola de Degredo, Linhares, ES se reconhece e se relaciona em seu território 

no contexto do processo formal de reconhecimento como remanescente de quilombo.  

A pesquisa busca responder, quais as percepções de membros da Comissão 

Quilombola em relação a identidade e territorialidade da comunidade pescadora, 

extrativista remanescente de quilombo do Degredo no reconhecimento formal?  

Compreender as múltiplas relações com o território, “[...] a territorialidade como o 

esforço coletivo de um grupo social para ocupar, usar, controlar e se identificar com 

uma parcela específica de seu ambiente biofísico, convertendo-a assim em seu 

‘território’” (LITTLE, 2002, p. 3). 

Para tal investigação a reflexão será coordenada a partir da caracterização da 

comunidade pescadora e extrativista quilombola do Degredo por meio de dados 

secundários e observação direta;  apresentar o processo histórico jurídico e o contexto 

político do Artigo 68 /ADCT; apresentar a formação sócio histórica dos quilombos no 

Norte do Espírito Santo; analisar o documento que compõe a solicitação da emissão 

da certidão de reconhecimento de remanescente de quilombo da comunidade do 

Degredo;  analisar a partir das percepções de membros da Comissão Quilombola, a 

relação do reconhecimento formal, suas práticas e saberes na construção identitária 

e territorialidade da comunidade quilombola do Degredo. 

Por meio de pesquisa exploratória sobre a comunidade pescadora e extrativista de 

Degredo, com o intuito de levantar dados da comunidade a partir de fontes 
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bibliográficas e documentais, para caracterização da comunidade o "Estudo do 

Componente Quilombola da Comunidade Remanescente de Quilombo do Degredo" 

(Herkenhoff & Prates, 2019). 

Realizada análise documental do documento “Relatório preliminar de visitas de campo 

à Comunidade de Degredo, Linhares (ES) – De Regência a Barra Nova, é tudo 

quilombola!” (FERREIRA; OLIVEIRA, 2015); observação direta do campo em 

momentos que participei de reuniões de grupos; dados e registros coletados por 

pesquisadores do PEA Projeto Redes de Cidadania em visita de campo em 2019; e 

entrevistas semiestruturada no formato remoto por vídeo chamada com membros da 

Comissão Quilombola do Degredo entre os meses de junho e julho de 2021.  

O desenvolvimento teórico se apoia nas contribuições das análises sobre 

territorialidade e território (Little 2002) e (Porto-Gonçalves 2002), apoiado no processo 

colonial e de racialização na formação sócio histórica da América Latina (Quijano 

2005) como resultado da classificação social de subalternização na 

modernidade/colonialidade.  

 

A pesquisa se enreda pela compreensão do sujeito negro a partir do pensamento de 

Frantz Fanon, sobre o processo colonial, o racismo e a racialização implícitos a 

colonização, como partes de um processo maior de dominação que explicita a 

desigualdade na sociedade capitalista, do mundo não europeu, a escravização 

necessária, onde a violência não precisa ser legitimada.  

A dimensão de sociogenia "presente oculta" na estrutura teórica de Fanon, onde se 

faz a importante articulação dos processos do colonialismo às questões subjetivas do 

colonizado e a modernidade capitalista (FAUSTINO, 2018).  

A colonização e escravização que se perpetua na modernidade como mecanismo de 

reprodução capitalista, sendo o racismo essencial para a manutenção de opressão. A 

partir da sociogenia, Fanon (2008) explica a questão dos negros no pós - colonialismo 

e os desdobramentos do racismo nas questões objetivas e subjetivas, na 

modernidade capitalista. 

No contexto do pensamento social brasileiro, à sua época, Clóvis Moura (1988) faz 

uma crítica relevante ao pensamento social subordinando sobre o negro, pelas 
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influências do pensamento europeu/americano, pelas classes dominantes no período 

da colonização a pós abolição, a partir da análise sobre o capitalismo dependente, 

que retrata os mecanismos de barragem étnica e estratégias de seleção estabelecidas 

– as restrições múltiplas no cotidiano na vida de um negro, disseminada pela ideologia 

do colonialismo (MOURA, 1988).  

A pesquisa articula a compreensão antropológica dos direitos territoriais nos debates 

sobre as comunidades negras rurais dos autores Ilka Boaventura Leite (2010) (2016), 

Alfredo Wagner Berno de Almeida (2006) (2011), Maria de Lourdes Bandeira (1990), 

Neusa Maria Mendes de Gusmão (1995), José Maurício Arruti (1998) (2006) (2008) e 

Eliane Cantarino O' Dwyer (2018).  

A contribuição do Comitê Quilombo formado pela ABA - Associação Brasileira de 

Antropologia, que se mobilizou em uma perspectiva antropológica e etnográfica 

articulados com o pensamento dos autores Barth (1969) e Cunha (1979) atualizou o 

conceito de quilombo, como grupos étnicos, em suas diferenças culturais, traços de 

singularidades das experiências quilombolas, em um contexto de auto definição 

(CLEMENTE, 2018).  

 

O processo de ressemantização do conceito de quilombo evocado no texto 

constitucional, de composição de uma leitura crítica sobre o termo ressemantizado, a 

considerar a dimensão étnica como categoria nas dimensões política e jurídica e sobre 

símbolos próprios; como propulsor instrumento nos processos de reconhecimento, 

que supera a concepção jurídica de reparo; conjugada a ideia de regulamentação de 

terras e o sentido de território nas práticas e ações de mobilização e organização 

coletiva (ALMEIDA, 2011). 

A etnicidade que envolve a formação e organização social de grupos, nas relações 

dentro e fora, suas fronteiras, seus deslocamentos, orientada por Barth (1998), e 

Cunha (1986) no Brasil, sobre os processos de interação e constituição de identidade, 

da autoatribuição dos grupos étnicos. Ademais, compreender o Estado (colonial ou 

não) como um dos elementos dos fatores externos que envolvem “as fronteiras” dos 

grupos étnicos, como reflexão analítica para as questões que envolvem as 

comunidades remanescente de quilombo (ARRUTI, 2006). Assim, alcançar as 

contrariedades na interpretação do termo “remanescente de quilombo”.  



17 

 

Neste sentindo, cabe compreender que o processo de emergência das comunidades 

negras rurais e a identidade quilombola, se constituem da sua auto-organização nas 

disputas territoriais, que a partir do reconhecimento formal envolve a mediação de 

práticas vividas à novas regras sociais e normativas colocadas nas interações no 

campo político (ARRUTI, 1997). 

 

Os sujeitos quilombolas carregam as marcas históricas do colonialismo que operam 

na vida social. Um processo de deslegitimação pela exclusão e criminalização das 

comunidades quilombolas invisibilizadas, são frutos desrespeitos e resistências. Cabe 

assim a compreensão analítica. “Pensar então o caso dos quilombolas, nos termos da 

teoria do reconhecimento de Honneth (2003) é pensar também sobre os sentimentos 

de injustiça como as forças motrizes da ação política” (BARGAS; MAIA, 2019, p. 92). 

A partir da teoria do reconhecimento intersubjetivo – que media o reconhecimento 

recíproco dos sujeitos no processo sócio histórico e no interior da vida social, onde se 

dá a luta por reconhecimento de grupos sociais, e as motivações dos sujeitos na busca 

por autonomia, moral e estima social. No processo de autorreconhecimento e 

reconhecimento público nas três esferas de interação com padrões distintos de 

reconhecimento recíproco do amor, do direito e da solidariedade (HONNETH, 2003). 

Para os quilombolas o reconhecimento torna-se um instrumento de defesa da vida e 

do seu território. Sobre conflitos e resistências, Santos (2015) aponta que as formas 

de enfrentamentos devem ser aprimoradas, pelo apoio das armas dos direitos legais, 

sem perder a noção dos mecanismos de poder do seu opressor: “No caso brasileiro, 

estando as comunidades no seu campo de resistência, munidas dos seus modos, 

expressões e significações, agregam ainda a essa resistência o elemento do direito 

institucional garantido pela sua luta/enfrentamento na Constituição de 1988” 

(SANTOS, p. 77, 2015).  

O Norte do Espírito Santo configura forte relação com contexto de resistência colonial 

e a formação de grupos negros e quilombos devido a localização geográfica do Porto 

de São Mateus utilizado para a compra e venda de africanos escravizados, as rotas 

fluviais para comércio e contrabando de ouro, sendo uma área restrita de acesso 

devido a resistência dos nativos - nomeados botocudos.  
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O contexto da formação territorial dos quilombos e os conflitos das comunidades 

quilombolas no Norte do Espírito Santo conta com a contribuição das análises de 

Ferreira (2009), Oliveira (2011) e Silva (2012) sobre as comunidades quilombolas do 

Sapê do Norte nos municípios de São Mateus e Conceição da Barra, como base de 

no contexto da expansão territorial dos agrupamentos negros e indígenas e formação 

territorial de comunidades da área costeira, de alagados e de brejos em Linhares. 

 

Sobre os aspectos sócio históricos de formação territorial de ocupação e formação no 

norte do Rio Doce se constituem nas práticas dos nativos indígenas locais e dos 

negros vindos de São Mateus. Onde foi se construindo um território a beira mar de 

populações extrativistas com as práticas dos nativos indígenas locais e dos negros 

vindos de São Mateus, criando neste espaço a partir de referências diversas formas 

de vida específicas (TEIXEIRA, 2010). 

 

A partir da contextualização a pesquisa sobre a comunidade de pescadores e 

extrativistas quilombola do Degredo, busca compreender a partir do contexto de 

formação territorial de referência ancestral na figura de Atalino Leite de Araújo, as 

interferências no território devido aos processos de desenvolvimento do capitalismo e 

seus mecanismos de subalternização e expropriação, além dos impactos sofridos pelo 

desastre do rompimento da barragem de Fundão/Samarco em Mariana. Assim, 

articular o processo de autorreconhecimento como remanescente de quilombo e as 

percepções dos membros da Comissão Quilombola do Degredo. 

 

O capitulo 1 apresenta a formação territorial da comunidade quilombola do Degredo, 

sua ancestralidade e territorialidade nas referências de Atalino Leite de Araújo e Dona 

Maria de Lúcia. A partir da caracterização da comunidade e a compreensão de sua 

territorialidade à luz da discussão que se pretende realizar. Trata-se a formação do 

território ancestral pela narrativa da chegada de Atalino Leite; os saberes tradicionais 

da pesca, casas de farinha, ervas medicinais e pequena agricultura; as festas e santos 

de devoção, São Benedito e Nossa Senhora Aparecida; os conflitos e interferências 

no território e modo de vida dos quilombolas; e a mobilização coletiva e organização 

social do território pelos troncos familiares.  
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O capitulo 2 relaciona os debates políticos e jurídicos que envolvem a regulamentação 

e o processo de mobilização social das comunidades negras rurais sobre o marco 

constitucional do Artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e 

sobre o termo “remanescentes das comunidades dos quilombos” nas formulações de 

normas jurídicas e regulamentações para a garantia do direito constitucional. 

Contextualizada a formação dos territórios quilombolas no Norte do Espírito Santo, os 

conflitos que envolvem os processos de reconhecimento territorial das comunidades 

em São Mateus e Conceição da Barra, e o processo de reconhecimento por meio da 

Certificação quilombola da comunidade de pescadores e extrativistas remanescente 

de quilombo do Degredo. 

 

O Capítulo 3 trata sobre as percepções dos quilombolas em relação ao 

reconhecimento de comunidade remanescente de quilombo em suas práticas 

cotidianas e nos diálogos sociopolíticos que os envolvem. Apresenta as narrativas dos 

membros da Comissão Quilombola do Degredo, as suas percepções sobre o território 

e o processo de reconhecimento; o pertencimento do território ancestral de ser e viver 

no Degredo e a importância da certificação quilombola para a construção da 

identidade coletiva; a formação da comissão quilombola do Degredo por troncos 

familiares e seus significados; as questões que envolvem a representatividade, 

organização política e construção identitária quilombola.  

 

O resultado da pesquisa apresenta os contextos social e político que envolvem a 

identidade quilombola da comunidade de pescadores e extrativistas quilombola do 

Degredo como defesa do território e o impacto no modo de vida pelo o crime ambiental 

sofrido pelos rejeitos da Barragem de Fundão. A mobilização e organização política 

na formação da Comissão Quilombola do Degredo e ATI ASPERQD, sob a lógica de 

formação de uma nova territorialidade. 

 

O processo de construção identitária dos quilombolas em curso tem como referência 

a formação de seu território ancestral, constituída no antes e depois da chegada dos 

rejeitos da barragem no território, que sofreu profundo impacto no meio físico-biótico. 

As perdas em relação a atividade da pesca têm ponto central, colocando em questão 

suas práticas tradicionais transmitidas pela oralidade nas relações familiares e a 

possibilidade de reconstrução da sua territorialidade. 
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O autorreconhecimento e o reconhecimento formal da Certificação Quilombola 

compõem as experiências e as narrativas dos moradores do Degredo, fortalecidas no 

processo de auto-organização, em que as famílias desenvolvem novas práticas no 

processo de reparação sobre os impactos dos rejeitos da barragem representadas 

pelas entidades ATI ASPERQD e CQD - Comissão Quilombola do Degredo nos 

diálogos com os agentes externos, em particular com a Fundação Renova. 

 

 

2. CAPÍTULO 1 

TERRITORIALIDADE E ANCESTRALIDADE – A FORMAÇÃO DA COMUNIDADE 

PESCADORA, EXTRATIVISTA REMANESCENTE DE QUILOMBO DO DEGREDO. 

 

A caracterização da comunidade pescadora, extrativista e quilombola do Degredo é 

baseada em fontes secundárias – de materiais selecionados nas pesquisas 

bibliográficas e o documento disponibilizado pela comunidade “Estudo do 

Componente Quilombola da Comunidade Remanescente de Quilombo do Degredo”3; 

a observação direta das experiências em campo; e os relatos de moradores da 

comunidade pelas entrevistas realizadas pelos pesquisadores da equipe das Redes 

de Conhecimento4 do Projeto Redes de Cidadania em 2019. 

Essa caracterização tem como finalidade apresentar informações sobre a história, 

identificação e formação da comunidade. Sendo assim, um primeiro debate sobre a 

realidade da comunidade do Degredo e suas relações. Forjando a construção 

socioespacial de sua territorialidade e os agentes sociais enredados. Se constitui 

também fonte para futuras pesquisas.  

A territorialidade interpretada como a conduta territorial dos grupos sociais, como uma 

força que emerge de processos históricos, sociais e políticos – uma multiplicidade de 

expressões socioculturais, a relação particular do grupo com o seu território (LITTLE, 

2002). E território como categoria espessa, mais que um espaço de recursos naturais 

                                                           
3 Elaborado pela Herkenhoff & Prates, atendendo aos termos e às condições estabelecidas pelo 

contrato nº 4800001211, do processo de reparação e compensação pelos impactos ambientais 
incidentes sobre a Comunidade Remanescente de Quilombo (CRQ) do Degredo pela Fundação 
Renova e a Fundação Cultural Palmares. 

4 PEA Redes de Cidadania. 
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e uma população demográfica. O território compõe uma tríade relacional território-

territorialidade-territorialização, de recuperar a dimensão material e dar a devida 

importância a dimensão simbólica sem sobreposições ou de caráter dualista (PORTO-

GONÇALVES, 2002). 

Sendo assim, iniciada a investigação pela caracterização da comunidade quilombola 

do Degredo e o conhecimento dos processos de formação de sua territorialidade, com 

etapa para compreender, a partir das percepções dos quilombolas, o processo de 

reconhecimento de remanescentes de quilombo, em suas práticas, e os diálogos 

sociopolíticos que os envolvem. Contudo, principalmente registrar as narrativas dos 

sujeitos envolvidos e contribuir para a memória histórica e territorial da comunidade 

quilombola do Degredo. 

 

1.1 Dona Maria de Lucia e Atalino Leite de Araújo - A formação do território do 

Degredo 

 

A trajetória de Atalino Leite de Araújo e a formação da Comunidade Quilombola do 

Degredo reporta ao histórico dos negros do Norte do Espírito Santo, fugido de uma 

fazenda localizada em São Mateus em busca de uma vida livre, pelo Rio Mariricu, 

chega a região do Vale do Suruaca, um território de lagoas e alagados onde habitavam 

indígenas e negros.  

 

A ocupação e formação dos territórios no norte do Rio Doce se constituem nas práticas 

dos nativos indígenas locais e dos negros vindos de São Mateus, criando nesses 

espaços costeiro e fluviais grupos específicos com referência diversificada, formando 

assim territorialidades e a construção identitária das comunidades – em um processo 

de ocupação e organização no território de beira mar de diferentes grupos étnicos 

(TEIXEIRA, 2010). 

 

O Norte do Espírito Santo configura forte relação com contexto de resistência colonial, 

pela dificuldade de acesso à região devido à forte resistência dos nativos – os tapuias. 

A formação de quilombos, visto que o Porto de São Mateus era utilizado para a compra 

e venda de africanos escravizados.  
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O contexto político econômico da época aponta que a localização geográfica do porto 

da Vila de São Mateus favorecia o comércio de farinha e escravos, bem como o tráfico 

negreiro, e utilizado para estratégias da saída clandestina de ouro pelo rio Cricaré 

(FERREIRA, 2009). 

Enquanto os povos indígenas locais lutavam contra a expropriação 
colonial de seus territórios, crescia o contingente dos povos africanos 
na região, desembarcados no Porto da Vila de São Mateus para servir 
como mão-de-obra escrava nas fazendas. Pelo Porto de São Mateus 
– fluvial - também era escoada a expressiva produção da farinha de 
mandioca, oriunda das fazendas situadas ao longo do vale do rio 
Cricaré: das áreas produtoras do “sertão”, a farinha era encaminhada 
em carros de boi até as margens dos rios, por onde descia em canoas 
até chegar ao Porto, onde era comercializada e escoada pelos navios  
que também traziam os africanos escravizado (FERREIRA, 2009, p. 
44).  

 

Os nativos Aimorés – denominados indígenas – chamados de botocudos por causa 

dos botoques que usavam no lábio inferior, segundo os historiadores, foram os grupos 

indígenas que mais resistiram ao colonizador, uma batalha que se estendeu por mais 

de três séculos (FERREIRA, 2009). 

 

O Norte do Espírito Santo foi uma região estratégica para as capitanias mais 

avançadas economicamente como Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais, para o 

comércio da farinha, de escravos e proteção do ouro, pela preservação das matas 

densas e resistência dos botocudos no Norte do Rio Doce, não sendo muito 

desenvolvida em termos populacionais e econômicos, foi cenário de constantes 

massacres de nativos e do intenso tráfico de escravos. Ao Norte do rio Doce, 

localizava - se a região de Linhares pouco povoada. 

 

Ainda que a produção e exportação da farinha de mandioca tenham 
inserido a região de São Mateus no comércio internacional no século 
XIX, ela jamais ocupou um lugar central na macroeconomia colonial. 
Tal situação também se aplica às demais localidades da Província do 
Espírito Santo; no entanto sua porção situada ao norte do rio Doce 
manteve um maior distanciamento em relação aos movimentos da 
economia colonial e ao povoamento que se efetivava nas outras 
regiões. No interior da província, o povoamento concentrava-se ao sul 
do rio Doce, enquanto o Norte permanecia ocupado por raros núcleos 
urbanos e algumas fazendas escravistas, em meio a grandes florestas 
ainda habitadas pelos povos indígenas que resistiram à invasão de 
seus territórios até o início do século XX (FERREIRA, 2009, 49). 
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A formação de Linhares está relacionada ao ciclo do ouro em Minas Gerais e o trânsito 

entre as capitanias, o que fez surgirem pequenas vilas. O rio doce como via de 

navegação, foi propício para contrabandos, onde foi construído um quartel para 

monitorar a via fluvial no povoado de Coutins. A região era habitada por nativos 

proveniente do tronco Jê, chamados de botocudos, das as etnias Aimoré, Krenak e 

Borun. Com o fim do povoado de Coutins devido os constantes ataques dos nativos, 

foi reconstruído e chamado de Linhares em homenagem ao Conde de Linhares – Dom 

Rodrigo de Souza Coutinho, que se tornou vila em 1833. (HERKENHOFF & PRATES, 

2019). 

 

No Norte capixaba, São Mateus se destacou economicamente pelo cultivo do café, 

cacau e mandioca, e exportação de farinha com mão de obra escrava e ao intenso 

tráfico de africanos escravizados. Segundo o estudo realizado pela Herkenhoff & 

Prates (2019, p. 51-52) “No auge do comércio de africanos escravizados, São Mateus 

chegou a contar com 16 empresas atuantes em seu porto, dedicadas exclusivamente 

ao tráfico humano”. “No mesmo período, a região de Linhares contava com 1.248 

moradores, sendo que apenas 7% deles (89 indivíduos) se enquadravam na categoria 

de escravizados. 

 

O surgimento dos quilombos data aproximadamente pelo ano de 1820, em São 

Mateus e em Conceição da Barra, com as insurreições negras e revoltas nessas 

regiões, e as migrações no período pós abolição. 

 

No norte do Espírito Santo, a ocupação de terras pelas comunidades 
negras rurais nasce tanto das fugas escravas e sua transformação em 
‘calhambolas’, como da herança das antigas fazendas escravistas da 
região. Através da formação dos quilombos, das doações senhoriais 
ou da ocupação de terras das antigas fazendas após a Abolição, 
efetivou-se a apropriação destas terras livres ao longo dos vales dos 
rios Cricaré e Itaúnas pelas famílias de antigos escravos. Em terras 
virgens ou dos antigos quilombos e fazendas escravistas refizeram-se 
casas, famílias e roças, formaram-se comunidades que passaram a se 
reproduzir por várias gerações, desenvolvendo muitos laços de 
parentesco e compadrio (FERREIRA, 2009, 88). 

 

Nestes espaços criou-se organizações de existência, um modo de vida constituído 

pelas redes de parentescos e trocas materiais e simbólicas, de saberes, festas, 

religiosidades. As chamadas “terras de preto” se desenvolvia sobre o uso comum do 
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território, pelas atividades extrativistas e agricultura, pastoreio e pesca (FERREIRA, 

2009). 

 

A comunidade Quilombola do Degredo se constitui pela história de território ancestral 

de Atalino Leite de Araújo, marinheiro que veio de uma fazenda de São Mateus em 

busca de terra para trabalhar e de moradia, e de Dona Maria de Lúcia, índia botocuda 

que habitava o território com outros nativos nesta região. A formação da comunidade 

se dá por aglomerados em núcleos familiares, iniciada pela formação familiar de 

Atalino Leite, Dona Maria de Lúcia e outras famílias negras de São Mateus que 

migraram para o território em busca de terras para roçar e morar.  

 

O território do Degredo possui paisagem peculiar, de mata atlântica, área costeira, 

nove lagoas e o rio Ipiranga, sendo uma região com uma grande diversidade natural. 

Sua localização está entre o mar e o rio, ao norte da foz do rio Doce, com cacimbas 

de águas cristalinas, em área rural do município de Linhares. Está localizado em uma 

extensa área da planície deltaica do rio Doce, faz fronteira com Pontal do Ipiranga – 

Lagoinha; a leste é banhada pelo Oceano Atlântico; a sul encontra-se a localidade de 

Cacimbas; e a oeste, uma extensa planície com lagoas e canais (PROJETO REDES 

DE CIDADANIA, 2020).  

 

Atalino Leite de Araújo abriu as terras e fez a divisão entre as famílias, e juntos 

transformaram o território para sobrevivência. Plantavam mandioca para fazer farinha, 

beiju, cuscuz, a criação de porco, galinha, para alimentação e para vender em 

Povoação, de montaria e em São Mateus, de canoa. As viagens duravam até cinco 

dias, onde faziam trocas por outros alimentos de necessidade, sal, açúcar, linguiça, 

carne seca.  

 

A comunidade não tinha estrada, os acessos eram por picada, que beirava o rio e 

passava na porta das casas e da igreja – se andava a pé ou de cavalo e, também, 

pelo rio que na época era limpo e navegável, se navegava de canoa. As casas eram 

de estuque – pau a pique.  

 

As famílias migraram para o Degredo por volta de 1930 vindos das regiões de Barra 

Seca, Aviso, Brejo Novo, Ferrugem, Nativo e Barro Novo, que formaram os troncos 
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familiares no território e de organização da comunidade, os troncos Família de Manuel 

Cândido, Família Carapina, Família de Zé Grossinho, Família Tomás, também, 

Estefânia, Rumana Leite, Dona Maria Ridú e Manoel Baiano (HERKENHOFF & 

PRATES, 2019). 

 

Assim eram feitos os contratos orais para ocupação do território do Degredo, nas 

relações familiares e de compadrio e o uso da terra para cultivo. Segundo Bispo (2018) 

os contratos quilombolas são feitos pela oralidade, o pertencimento e a relação com 

a terra em função da vida - nada tem a ver com posses. “O poder quilombola sobre as 

terras é um poder baseado na palavra, na atitude, na relação – e não na escrita” 

(SANTOS, 2018, p. 1). 

 

Degredo se assenta em território negro, nas atividades da pesca, nas casas de farinha 

e pequena agricultura, tem suas particularidades, de territorialidade própria de terra e 

mar, desenvolvidas em suas práticas pelo conhecimento oral, intergeracional e de 

narrativas ancestrais, como bases de existência no seu território, sendo assim, a 

territorialidade quilombola do Degredo se compõe.  

 

A comunidade quilombola do Degredo tem sua formação territorial baseada na 

ancestralidade, com forte referência na história de Atalino Leite e as relações 

conjugais com as mulheres nativas do território, além das práticas da produção de 

farinha, criação de porcos e da pesca e navegação, formando assim a memória dos 

quilombolas as referências negra e indígena.  

 

Segundo os moradores, Atalino Leite resgatou 36 tripulantes do naufrágio de um navio 

sueco que pegou fogo na costa do território. Atalino Velho ou finado Atalino como é 

chamado pela comunidade tem forte referência ancestral, pelas muitas habilidades e 

conhecimentos sobre pesca, embarcações, agricultura e ervas medicinais, tem seus 

ensinamentos transmitidos por gerações. O nome da comunidade tem duas 

narrativas, Degredo seria o nome do navio que naufragou, e a outra é a história do 

cachorro que morreu na trilha. 

A formação do território do Degredo e a influência da liderança negra de Atalino Leite, 

que se estabelece na família extensa, desenvolve a narrativa quilombola, das lutas 
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territoriais e na formação da identidade coletiva – que se expressam nas relações 

políticas que os envolvem, constituindo-se o território negro (OLIVEIRA, 2005). 

A saúde era tratada por meios tradicionais, era comum criança morrer por verminose, 

hepatite. Eram feitos pelas benzedeiras os banhos, garrafadas e pelas parteiras 

velhas, que cuidavam das crianças, usava-se plantas para dores e pós-parto. As 

crianças que morriam eram enterradas no cemitério no alto das dunas na Lagoinha – 

atual Pontal do Ipiranga, local conhecido como morro dos anjos, que é preservado 

pela comunidade. Existem muitas histórias de pessoas que viram crianças na praia e 

escutaram choro nas proximidades. 

 

A pesca para a sobrevivência e o conhecimento passado de pais para filhos, avós 

para netos, é de grande referência na comunidade, o peixe e a farinha são alimentos 

consumidos no cotidiano das famílias, assim como, a prática da pesca, que começa 

desde pequeno. A pesca a beira rio, de rede, de arremesso e de espera, é um 

momento de união das famílias, os encontros na praia, a pesca a peito e a beira mar, 

de parceria, mais tarde, passou a ser fonte de renda. 

 

Os locais das casas de farinha também são lugares de união das famílias, a 

participação e envolvimento dos mais velhos, os homens, as mulheres e as crianças, 

na preparação da terra, a plantação da mandioca, a colheita, descascar e ralar, fazer 

a goma, o polvilho e a farinha. 

 

Por volta dos anos 1970 chegaram os fazendeiros cavando valas, e a Petrobras fez 

um aterro, o rio foi secando. Os fazendeiros ocupam a região e estão assentados em 

torno da comunidade – os conflitos e disputas territoriais culminou no êxodo dos 

moradores, muitas famílias venderam suas terras e foram para a sede de Linhares 

tentar a vida. Os moradores contam que era uma época difícil, porém de fartura, onde 

se plantava feijão, mandioca, milho, melancia, abóbora, pescava, criava porco e 

galinha, nada faltava. A água cristalina das cacimbas, os festejos, os encontros na 

praia ficam na memória.  

 

A grande enchente do rio Doce em 1979 alterou a configuração do território – as 

delimitações espaciais se perderam e também gerou visibilidade as terras da região 
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do Vale do Suruaca (HERKENHOFF & PRATES, 2019). As intervenções do Estado 

através do IDAF-Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal, de regularização 

fundiária, foi inviável para os moradores do Degredo, pois não tinham documentação 

de títulos e acabaram perdendo seu território – expropriados e pela venda de baixo 

valor.   

 

A regularização da terra pela escrita foi imposta às comunidades, pois foram 

nomeados de posseiros. Neste contexto, os contratos orais foram quebrados pela 

imposição, como forma de dominação do Estado. “Então ao nos chamar de posseiros, 

nos colocaram em uma situação de dominação, obrigando-nos a cumprir os contratos 

que a nominação de posseiros nos impunha” (SANTOS, 2018, p. 1). 

 

Após a enchente, missionários da Igreja Católica junto com o vereador da época, Sr. 

Celestrine, fez um mutirão para construir as casas de quem não tinha condições, foi 

construído um pequeno conjunto habitacional de alvenaria. Degredo se configura no 

território pelos seus núcleos familiares e se traduz em uma vila de pescadores de 

remanescentes de quilombo, as casas estão dispersas e em pequenos núcleos 

conforme figura1.  

 

Figura 1 – Esquema da Comunidade a partir de relatos dos moradores sobre o histórico de 

ocupação do território pelos ancestrais 

Fonte: Herkenhoff & Prates, 2019. 
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No território se encontram 192 famílias com atividades baseadas na economia 

familiar, é dividido por vilas e tem como referência os núcleos familiares: Vila dos 

Costas, os Cândidos, dos Leite Branco, família Carapina, família Borges, Vila 

Degredo, do Seu Aquilino Gomes, Seu Santo, Seu Grossinho, família Tomás, família 

da Dona Maria Ridú, do Manoel Baiano. 

 

Atalino Leite de Araújo e Dona Maria de Lúcia são as referências ancestrais que 

traduzem a história da formação da comunidade quilombola do Degredo, as práticas 

e os saberes da comunidade estão relacionadas aos conhecimentos dos seus 

ancestrais afro-indígenas pelas práticas da pesca, produção da farinha, a caça, as 

ervas, as roças, fabricação de canoas, esteiras, benzimentos, as festas, santos de 

devoção, formadas pelas relações familiares e de compadrio. 

 

A identidade constituída de um modo de vida, de significados 
singulares, com bases de resistência das lutas ancestrais que se 
perpetuam, as referências no tempo passado e presente nas novas 
lutas. Nesse processo político e histórico, o Quilombo construiu sua 
identidade ancestral, baseada em um conjunto de práticas e modos 
singulares de comportamento compartilhados nas concepções, jeitos, 
decisões, gestos e significados que continuam presentes na vida do 
quilombo como elementos singulares e indispensáveis da nossa 
identidade. Vivemos a ausência e presença do Estado [...] (SILVA, 
2019, p. 37 e 38). 
 

 

A ancestralidade e as experiências geracionais culturais e religiosas como referência 

dos saberes e do modo de vida são forças que se movimentam, de resistências – 

histórias afetivas e de luta. O modo de vida da comunidade, os ancestrais Atalino 

Velho e Dona Maria de Lúcia, as famílias que migraram para o território estão 

manifestadas nas práticas e saberes e na defesa do território que formam a identidade 

dos quilombolas da comunidade do Degredo. 
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Os antepassados que constituíram a formação do território do Degredo estão vivos na 

memória e nas práticas dos quilombolas. A ancestralidade, os contratos orais, os 

enfrentamentos políticos, se constituem na relação com a terrório formando assim seu 

processo identitário, que se transforma com as constantes interferências do 

colonialismo na modernidade sobre seu modo de vida. 

 

 

1.2 A Pesca e as roças de mandioca – as práticas e os saberes da comunidade 

do Degredo. 

 

O modo de vida quilombola é uma organização confluente com ambiente. Portanto, 

uma potência cosmológica de resistências ao colonialismo (SANTOS, 2019). A 

comunidade quilombola do Degredo tem o território, o mar e o rio como referências 

territorial e afetiva - suas práticas e suas histórias conformam sua territorialidade e 

identidade. 
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As práticas e os saberes da comunidade quilombola do Degredo se assentam em 

atividades coletivas em lugares de usos comum, como as casas de farinha e a 

pescaria na praia e no rio, que rememoram os tempos de fartura e felicidade. Os 

saberes dos antepassados que se perpetuam com as avós que ensinam o 

conhecimento das ervas, os mais velhos que ensinam a arte e as técnicas da pesca, 

as festas “adormecidas” e o ofício da produção de tambores e ensinamento dos toque 

e dos cantos, as quadrilhas e as lembranças do forró de candeeiro, os santos de 

devoção e as igrejas para celebração e encontros. 

A atividade da pesca tem forte relação ancestral para quilombolas do Degredo, os 

conhecimentos de Atalino Velho transmitidos para os filhos e compadres, repassados 

para os filhos e netos, as lembranças das épocas de fartura de peixes no rio e os 

momentos em família da pescaria na praia. O peixe frito com pirão de farinha na 

infância, o pescado era a base de alimentação e fonte de renda das famílias.  

A pesca em Degredo era realizada em um sistema de parceria e entre familiares, 

utilizavam barcos de madeira, a remo, de no máximo 6 metros, as principais técnicas 

de pesca na região são: beira de praia – linha de arremesso ou tarrafa; redes – de 

fundo ou caída e espinhel boieiro.  

Uma prática de pesca presente na comunidade e muito singular é a “pesca a peito”, 

na qual o pescador vai a nado para o mar e deixa a rede presa a uma âncora enquanto 

um outro pescador fica na beira segurando a outra ponta da rede. A pesca é um ofício 

de muito respeito, exige habilidade e técnica, um conhecimento que leva tempo para 

ser ensinado.  A pesca é realizada em parcerias, e é necessário confiança e a troca 

de saberes pela experiência sobre o tempo e as marés.  

A vida em Degredo se dava em torno da atividade da pesca, que se iniciava pela 

manhã na praia, as famílias se reuniam para pescar e conversar. A pesca junto a 

outras atividades eventuais, como a cata de coco e a colheita da aroeira nas fazendas 

vizinhas para o sustento das famílias. Além da atividade da pesca, construíam 

pequenas embarcações como botes e canoas, redes e outros petrechos. 

Entre os pescadores que comercializavam o pescado, a maior parte vendia limpo, 

resfriado ou congelado no próprio local, outra parte era vendida para bares e 
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restaurantes de Pontal do Ipiranga; outros comercializavam o peixe no próprio 

Degredo, de porta em porta (HERKENHOFF & PRATES, 2019). 

As roças de mandioca também eram uma importante atividade para as famílias do 

Degredo. A plantação de mandioca era realizada por todos, desde a preparação da 

terra, a venda da farinha e do beiju. Os homens ajudavam a levantar a casa de farinha 

no quintal, a roça, a colheita e o plantio envolviam os mais velhos, as crianças e as 

mulheres, preparar a terra, a colheita e o transporte ficavam por conta dos homens, 

enquanto as mulheres e as crianças esperavam para descascar, lavar e ralar a 

mandioca no moedor. Ainda existem poucas casas de farinha no Degredo, mas 

antigamente em todo quintal tinha.  

A comunidade teve por muitos anos como referência o plantio de mandioca e as casas 

de farinha como prática de subsistência. Devido a proibição do manejo nas áreas de 

restinga por meio da Portaria 31/1991, com o objetivo de proteger a reprodução das 

tartarugas e das faixas litorâneas, levou o impedimento desta atividade no território. 

“A Portaria foi aplicada no território do Degredo com ações repressivas da polícia 

ambiental” (HERKENHOFF & PRATES,2019, p. 177). 

Os conhecimentos sobre ervas medicinais para o tratamento de enfermidades com 

chás, banhos, garrafadas e infusões e os benzimentos são transmitidos pela oralidade 

pelos mais velhos. Os relatos contam que Atalino Velho pelo grande conhecimento de 

plantas e ervas da região tinha um livro de medicina, que curava enfermidades.  

O trabalho com ervas e plantas para xaropes era passado pelas avós. A fruta chamada 

gravatá - da bromélia cheia de espinho, um fruto amarelo grande, escaldado com 

bastante açúcar se fazia um melado para tosse. Saião, poejo, folha de manga, folha 

de pitanga, limão, própolis, xarope para gripe forte. Casca do bacupari, quebra pedra, 

barbatimão, arrozinho do campo para saúde da mulher.  

Os banhos para corpo pesado e quebra pedra para rins. Melão de são caetano para 

febre e pneumonia, chá de coentro para ventre caído. Se a mulher tiver dificuldade no 

parto faz um banho e um chá de cana de são benedito para adiantar. Barbatimão para 

tratar as feridas do pós-parto, folha de algodão com pedra ume lavando por baixo. 

Folha de maracujá para dor de cabeça. Raiz da taririquinha para febre.  
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Os benzimentos também eram ensinados, e passados geralmente de avó, de mãe 

para filhas. Finada mãezinha, finada Artina, finado Manel brasileiro e finado Atalino 

benziam. As benzedeiras vivas da comunidade Dona Ivanete Borges, Iutim, Maria 

Ferreira, Dora Leite e a mais velha Dona do Carmo Borges, Pedro Costa e Zé Costa. 

Benzeduras para doença dos olhos, de Santa luzia, olhado, corpo pesado. 

O conhecimento de ervas e os ensinamentos do preparo de banhos, chás e garrafadas 

são transmitidos pela oralidade entre mulheres, são saberes ancestrais e práticas 

tradicionais de tratamento para a saúde na comunidade, que não possui atendimento 

médico emergencial. “Os ‘remédios do mato’ seguem como a primeira e principal 

alternativa medicinal de grande parte da comunidade. Foram identificadas no território 

cerca de 40 espécies de ervas com potencial uso medicinal” (HERKENHOFF & 

PRATES, 2019, p. 198). 

As festas e brincadeiras estão “adormecidas” como costumam falar na comunidade. 

Existia um grupo organizado de jongo que também participava dos festejos com 

grupos de congo de Povoação e Regência. O jongo tem referências de danças 

africanas e tambores de terreiro. Os jongueiros se reuniam no bar do Mel para os 

ensaios das Festas de Folia de reis e de São Benedito. O mestre, por problemas de 

saúde precisou se afastar, e os tambores estão guardados. Nos tempos dos mais 

antigos era feito o Forró de Candeeiro, o grupo ia de noite pela trilha iluminada por 

candeeiros passando na porta das casas das pessoas embalados por cantos e 

danças. 

Também são organizadas quadrilhas nas festas de Santo Antônio, São Pedro e São 

João, tem a brincadeira dos compadres de fogueira: “[...] algumas pessoas 

atravessam descalças as brasas das fogueiras, em nome da fé no seu santo protetor. 

As duas pessoas que as atravessam juntas passam a ser consideradas ‘compadres’, 

criando laços de afinidade entre elas, sem a necessidade de existência de um 

afilhado” (HERKENHOFF & PRATES,2019, p. 163). 

Entre as atividades culturais desenvolvidas na comunidade estão: forrós, cavalgadas, 

festa de Nossa Senhora Aparecida, Folia de Reis, Tambor de São Benedito, Fogueira 

de Santo Antônio, São Pedro e São João, Semana Santa.   



33 

Após o processo de reconhecimento da comunidade como território quilombola, os 

moradores buscaram refundar práticas que se faziam presente nas narrativas dos 

moradores mais antigos da localidade, retomando as brincadeiras de Folia de Reis e 

Jongo, de práticas culturais como demarcadores identitários. A identidade cultural é 

uma produção em processo baseada na história e ancestralidade como 

representação, com rupturas e descontunidades através das intervenções históricas 

vividas (HALL, 1996). 

As festas estão em grande parte relacionadas com a religiosidade, os santos de 

devoção Nossa Senhora Aparecida, São Benedito e a Semana Santa, assim como as 

rezas e as benzeções. As igrejas são referências e ponto de encontro entre os 

moradores, tem a igrejinha de Nossa Senhora Aparecida - centro de visitação, na 

igreja de São Benedito são realizadas as missas, tem também igrejas evangélicas, 

Assembleia de Deus e Testemunha de Jeová. Terreiros da religião de matriz africana 

não existem mais na comunidade, os devotos frequentam um terreiro de Umbanda 

em Barra Seca. 

Na comunidade as práticas religiosas se misturam, as rezas, os cantos, os 

benzimentos, os banhos estão interrelacionados com as práticas nas igrejas. Sem 

denominação as práticas religiosas são múltiplas - constituídas pela tradição ancestral 

e os ensinamentos religiosos das congregações.  

Existem muitas histórias no Degredo, sobre mata mal-assombrada, pessoas que 

viram crianças no cemitério dos anjos. Tem a história de finada Romana Leite, que 

enterrou ou jogou no rio todo ouro que tinha e assombra o lugar onde era a sua casa, 

aparece uma luz forte que brilha – a curva da finada Romana, tem gente que vê 

assombração.  

O caipora é o espírito guardião, a mãe da mata – pega as pessoas, e se perdem na 

mata, tem a história do homem que desapareceu na mata e foi encontrado 

desorientado. O espírito protetor que cuida da mata, os caçadores faziam oferenda 

para a mata com alho e fumo, deixava em cima de um toco. O boitatá, é facho de luz 

- chicote de fogo, batia nas pessoas que iam na praia pegar ovo e matar tartaruga. 

As histórias e as lendas contadas pelos mais velhos formam as memórias transmitidas 

pela oralidade. Contar histórias, os ensinamentos são partes do modo de vida, é essa 
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junção de narrativas que constitui o saber e o ser. Assim, a história permanece no 

território, o pensamento movimentado pela oralidade é um pensamento orgânico 

(SANTOS, 2015). O saber que tem valor para os quilombolas são aqueles ensinados 

pelos mestres e mestras de ofício. Pelos saberes tradicionais transmitidos oralmente 

de geração a geração se fazia tudo que precisava para a sobrevivência da 

comunidade, pelos saberes e práticas da biointeração5 (SANTOS, 2015).  

 

 

1.3 As interferências no território do Degredo e seus reflexos no modo de vida 

da comunidade 

 

A comunidade do Degredo convive cotidianamente com as interferências de 

empreendimentos de explotação, adensado aos conflitos com os fazendeiros da 

região.  Os quilombolas precisam lidar com as constantes invasões do território e as 

interferências sobre o seu modo de vida, sofrem os impactos das modificações feitas 

no meio ambiente sob a lógica desenvolvimentista capitalista, mudando o curso de 

seus costumes e suas vontades dentro do seu território. 

 

Os fazendeiros na região historicamente disputam o território da comunidade do 

Degredo. Desde a década de 1980 os moradores sofrem com grilagens das terras e 

ameaças, os conflitos entre a comunidade e fazendeiros é tema recorrente na vida 

dos comunitários. A interrupção e aterro do leito do rio Ipiranga, alterando o seu curso, 

para pastagens e plantações, a expropriação e venda de partes do território a baixo 

valor (HERKENHOFF & PRATES, 2019). 

 

O crescimento do setor energético – a produção petrolífera e de energia elétrica no 

Espírito Santo, em particular na faixa litorânea do município de Linhares, são 

atividades de grande porte e com alto potencial poluidor. A concentração de atividades 

energéticas no litoral de Linhares deve ser considerada, por seu alto valor econômico 

e os riscos iminentes dessas atividades sobre os padrões de uso e ocupação do solo 

e as atividades produtivas locais (GONÇALVES, 2011).  

                                                           
5 Biointeração é a contra - colonização do desenvolvimento sustentável, na biointeração as coisas se 

reeditam - é uma forma de confrontar o modo de viver colonialista. A exemplo: a casa de farinha. 
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A exposição da população local e a outras atividades litorâneas ao risco das atividades 

petrolíferas, classificado como de muito alto potencial impactante, força a constante 

disciplina nos padrões de usos do território.  

 
O grande porte e o elevado potencial poluidor e degradador da 
atividade petrolífera estão associados a conflitos pelo uso do espaço e 
a deteriorações no ambiente provocados por emissões crônicas e 
acidentais de resíduos de diversas naturezas, definindo um caráter de 
incompatibilidade dessas atividades em relação a outros usos dos 
espaços costeiros (GONÇALVES, 2011, p. 21). 

 

A comunidade quilombola do Degredo compõe o contingente populacional dos 

aglomerados rurais impactados pelas atividades petrolíferas na faixa costeira e na foz 

do rio, e as dutovias que cortam o território. 

 
A faixa principal de dutovias – pela densidade de redes e pela 
quantidade de volumes transportados – instalada ao longo do litoral 
municipal, de norte a sul, atravessa os setores de maiores 
concentrações de grupos de população litorânea, desde o entorno da 
foz do rio Doce até o trecho litorâneo norte. Destacam-se os casos das 
localidades de Areal, Degredo e Barra Seca, onde a faixa de dutovias 
passa por entre os aglomerados de habitações, muitas vezes em 
trechos coincidentes com cruzamentos ou paralelismo da faixa com 
rodovias (GONÇALVES, 2011, p. 162). 

 

Os dutos passam dentro dos quintais das famílias, impedem as atividades de pequena 

agricultura, prejudicando as formas produtivas que provem o alimento e o modo de 

vida dos quilombolas do Degredo. O intenso fluxo nas faixas de servidão é um risco 

eminente para os moradores. 

 
Na frente litorânea correspondente à localidade de Degredo, cerca de 
40 habitações estão localizadas na área de influência de possíveis 
vazamentos acidentais associados à faixa de dutovias litorânea. Nas 
proximidades do aglomerado rural da localidade, a faixa de dutovias 
atravessa a rodovia ES-010 no mesmo trecho em que passa dentro do 
aglomerado. Nesse trecho, cerca de 17 habitações localizam-se entre 
15 e 100 m da faixa de dutovias. Nas proximidades do km 15 da faixa 
de dutovias, esta cruza por duas vezes a estrada ES-010. Quanto ao 
isolamento de áreas associadas à faixa de servidão das dutovias, 
verificam-se nesse setor interferências com áreas de lavouras de coco 
em quatro trechos (GONÇALVES, 2011, p. 159). 

 

A comunidade do Degredo perdura quase 50 anos de resistência às interferências da 

presença da empresa petrolífera Petrobras. Na memória vive a fartura da terra, onde 

se plantava feijão, fava, melancia, abóbora e mandioca, dos peixes de mar e rio, 

trabalhavam em seus próprios terrenos, criavam porcos e galinhas, a água cristalina. 
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Com a chegada da Petrobras a comunidade foi perdendo seu maior bem, o território. 

Na lembrança as dinamites, os caminhões e máquinas cavando, o aterro do rio 

Ipiranga, a razão para a diminuição dos peixes; as tubulações que passam nas vilas 

do Degredo, com proibição da agricultura, impedindo as roças nos quintais. 

(COUZEMECO,2019). 

 

Desde o início dos anos 1970 a comunidade quilombola do Degredo convive 

compulsoriamente com atividades de prospecção na porção terrestre, as sísmicas, 

perfuração de poços, implantação de infraestruturas de produção de óleo e gás natural 

(FERREIRA, 2016). Pelos empreendimentos, Unidade de Processamento de Gás 

Natural de Lagoa Parda UPGN Lagoa Parda e Unidade de Tratamento de Gás de 

Cacimbas - UTGC, afetando a configuração e o desenvolvimento do território, as 

sísmicas afetam diretamente a atividade da pesca.  

 

Nesses terrenos sedimentares litorâneos, além dos hidrocarbonetos, 
encontram-se comunidades tradicionais de pescadores artesanais, 
ribeirinhas, indígenas e quilombolas, que passaram a ver seus 
territórios tradicionalmente ocupados transformados em campos de 
pesquisa sísmica, locais de perfuração de poços, cavalinhos 
mecânicos de exploração, e trânsito de dutos para o transporte do 
petróleo e gás que foram e ainda são descobertos (FERREIRA, 2016, 

p.289). 

 

Configurada em uma forte relação com o mar, rios e lagoas, como lugares de vivências 

familiares e atividades coletivas. A comunidade está entremeada em inúmeros 

processos de licenciamento ambiental com pouco diálogo e baixa participação. 

Sujeitados aos interesses do desenvolvimento econômico, dos estudos de impactos 

ambientais e socioeconômicos superficiais produzidos pelas empresas de explotação, 

em discordância com a realidade do território e dos interesses da comunidade 

quilombola do Degredo. 

 

Embora o licenciamento ambiental tenha sido uma conquista da 
Política Nacional do Meio Ambiente (1981) no sentido de planejar e 
fiscalizar, com a participação social, o uso dos recursos naturais, se 
transformou num “balcão de negociação de impactos” guiado pela 
lógica das compensações, onde o empreendimento negocia o quanto 
deve pagar aos sujeitos impactados para poder provocar os danos 
previstos em seus Estudos de Impacto Ambiental e a possibilidade de 
impedir a implantação dos empreendimentos não está em questão. 
Neste sentido, a lógica da colonialidade do poder impera, também, 
sobre o que inicialmente se desenhou como conquista social 
(FERREIRA, 2016, p.296) 
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A invisibilização das comunidades negras e indígenas e a expropriação violenta de 

seus territórios na história, repercute ao longo dos anos, desde o início da colonização 

aos dias atuais, onde as comunidades quilombolas sentem e vivem retaliações e as 

diversas formas de violência por resistirem a expansão do grande capital e seus 

desdobramentos. Por isso, Santos (2015) explana o que denomina de recolonização, 

em suas reflexões sobre as falácias dos chamados EIAs/ RIMAS: 

Observando os Estudos de Impacto Ambiental desses projetos, os 
chamados EIA/RIMAS, é possível compará-los à Carta de Pero Vaz de 
Caminha. Os EIA/RIMAS, ao invés de analisarem os reais impactos 
socioculturais e ambientais que esses projetos causarão ao meio 
ambiente e as populações locais, são utilizados como instrumentos 
ideológicos de promoção da recolonização e é exatamente por isso que 
prefiro chamá-los de projetos de expropriamento. A situação é muito 
grave. Será preciso de nossa parte um grande esforço de interpretação 
dessas novas versões da Carta de Pero Vaz de Caminha, os 
chamados EIA/RIMAS, até porque esses estudos são descritos em 
linguagens bem diferentes das nossas, com o propósito deliberado de 
nos excluir dos processos de discussão e de tomada das decisões, 
quando não buscam nos iludir com falsas promessas de melhorias de 
vida (SANTOS, 2015, p. 75).  

 

A chegada da Petrobras no território foi um misto de acontecimentos e sensações, 

medo, dúvidas e esperança. As máquinas, os aterros e as explosões de dinamite, as 

pessoas de fora, legislações e políticas, as transformações no meio ambiente e as 

promessas de emprego são as lembranças dos quilombolas. Realidade que perdura, 

por conta das dificuldades de diálogos e os prejuízos enfrentados pela comunidade 

em seu cotidiano frente aos empreendimentos da petrolífera. 

 

Os enfrentamentos do cotidiano da comunidade perpassam por questões da estrada 

e acessos, os dutos, as condicionantes, a falta de infraestrutura e de direitos sociais 

como educação, saúde, transporte, moradia, trabalho. Reflexos do descaso e 

invisibilização das comunidades tradicionais por parte do Estado. Evidencia a tensão 

das territorialidades diante da lógica da ordem global capitalista “[...] tanto os bens 

materiais como os imateriais (culturais) são objeto de intensas e tensas lutas 

por/contra barreiras e proteções” (PORTO-GONÇALVES, 2002, p. 243).  

 

Lutas e barreiras que estão diretamente relacionadas às fronteiras abertas dos 

Estados modernos – poroso, sendo este um novo campo de escalas local, regional, 
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nacional, global, de onde surge a oportunidade política aos novos protagonistas, “é 

nessa imbricação de escalas que novas territorialidades devem ser buscadas” 

(PORTO-GONÇALVES, 2002, p. 247). 

 

Os moradores do Degredo relatam as lutas diárias que enfrentam para sobreviver e 

se manterem no território, a demais, os desrespeitos e a falta de responsabilidade por 

parte das empresas e do Estado sobre os impactos em seu modo de vida que sofrem 

há anos. São as ameaças atuais do capitalismo desenvolvimentista às populações 

tradicionais atingidas por megaprojetos – um confronto direto no mesmo espaço físico 

geográfico de matrizes culturais distintas entre os processos etnocêntricos e os 

processos de resistências (SANTOS, 2015). 

 

A comunidade do Degredo teve acesso à energia elétrica no ano de 2005 pelo 

Programa Luz para todos do governo federal. Não tem transporte público, somente 

um ônibus que passa uma vez por semana na comunidade. As escolas de educação 

básica são localizadas em Pontal do Ipiranga e Barra Seca, o que demanda ônibus 

escolar – mais a dificuldade de acesso nos dias de chuva por conta da estrada de 

terra. As instituições de ensino superior somente em Linhares, e o turno da noite 

dificulta os deslocamentos dos estudantes. Também não possui rede de esgoto e 

água encanada, são utilizados fossas e poços.  

 

Outra luta enfrentada pela comunidade foi o processo de implantação da Mamabi – 

atual MLog6, as famílias se mobilizaram, participaram de audiências públicas 

reivindicando os seus direitos territoriais e se posicionaram sobre a negatividade para 

o meio ambiente e o modo de vida da população local, que afetaria o Área de Interesse 

Ecológico - ARIE Degredo7 e a atividade da pesca. O “Fora Manabi” foi uma das ações 

articuladas entre as famílias do Degredo junto com outras comunidades na II Plenária 

do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Frente à Mineração, em Brasília (DF) 

em 2014, contra a implantação de mais um empreendimento de grande porte dentro 

seu território.   

                                                           
6 Porto e minerodutos para transporte e exportação do minério de ferro da região do Morro do Pilar 

(MG). 
7 Área que abriga várias espécies de restinga e orquídeas, para a proteção do Jardim das Guttatas e 

desova das tartarugas. 
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A empresa Fibria, atual Suzano SUZB3 também está instalada no território. Em 1999, 

a empresa fez uma intervenção na calha original do Rio Doce – a instalação de dutos 

de transposição de água em grande volume para o Rio Riacho para abastecer a 

Fábrica C. Além das intervenções fluviais, também compõe as fazendas de 

monocultura de eucaliptos nas redondezas do território do Degredo, que compromete 

os remanescentes de restinga da região e influência no ecossistema, as perdas de 

espécies nativas (HERKENHOFF & PRATES, 2019). 

 

A obra teria causado dois efeitos negativos principais, sentidos pela 
população do Degredo: primeiro, o assoreamento do leito original do 
Rio Doce, fazendo emergirem grandes bancos de areia ao longo de 
sua calha; em seguida foi a contaminação das águas do Rio Riacho, 
ocasionando mortandades sazonais de peixes, justamente nas áreas 
de nascente e recarga dos córregos mais próximos ao Oceano 
Atlântico. Tais cursos d’água são justamente um dos locais 
privilegiados para a prática da pesca pelos moradores do Degredo 
(HERKENHOFF & PRATES, 2019, p. 70). 

 

As interferências no meio biótico do território alteram significadamente o modo de vida 

da comunidade, e são perceptíveis nas práticas dos moradores do Degredo, como a 

escassez dos peixes e o sumiço de espécies de abelhas nativas. 

 

Degredo teve como compensação por meio de licenciamento ambiental da empresa 

Petrobras do empreendimento Peroá/Congoá, a fábrica de biscoito Conquista, 

inaugurada em agosto de 2019. Quase 10 anos para efetivar uma medida 

compensatória, que na visão da comunidade não paga as perdas e prejuízos 

causados em seu território e modo de vida, declaram que uma cooperativa de 

agroindústria e o sofrimento dos moradores devido aos anos de exploração, não se 

comparam aos ganhos da empresa sob o território de Degredo (COUZEMENCO, 

2019).  

 

Outro projeto compensatório de licenciamento ambiental da empresa Petrobras do 

empreendimento Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas – UTGC, foi o CIC – 

Centro de Integração Comunitária, tinha como finalidade ser um espaço de vivências 

da comunidade e atividades produtivas das mulheres, e sede da associação. Contudo, 

este projeto foi se desarticulando, e atualmente é pouco aproveitado pela comunidade, 

é utilizado para atendimento o médico, que ocorre quinzenalmente na comunidade.  
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O projeto da Casa do Mel foi interrompido. A comunidade recebeu apoio técnico do 

Incaper no ano de 2017 com um curso de apicultura básica, por suas características 

ecológicas propícias e as práticas de extrativismo do mel, a atividade da apicultura 

como alternativa de atividade produtiva ao cenário da proibição da pesca em Degredo 

(INCAPER, 2017).  

 

Diante das constantes interferências a comunidade quilombola do Degredo constitui 

uma forte mobilização coletiva em prol dos seus direitos territoriais e em suas lutas 

constantes para sobrevivência. A união das famílias e a participação política é uma 

característica marcante, a comunidade pescadora extrativista remanescente de 

quilombo do Degredo é uma potência de resistências aos mecanismos de exclusão 

impostos diariamente.  

 

Portanto, se faz necessário pensar o espaço geográfico e o território para a 

compreensão dos processos complexos no mundo moderno-colonial: “[...] às novas 

grafias na terra, aos novos limites territoriais e, como a definição de limites é a própria 

essência da política, é toda a questão dos protagonistas que está em jogo” (PORTO-

GONÇALVES, 2002, p. 229). 

 

O rompimento da barragem de Fundão da mineradora Samarco no município de 

Mariana (MG), que ocorreu em novembro de 2015, afetou o território da comunidade 

do Degredo. Os rejeitos da barragem empurrados pelo vento chegaram à praia do 

Degredo em fevereiro de 2016, veio de Cacimbas para Degredo. Com a proibição da 

pesca, afetou diretamente o modo de vida da comunidade.  

 

Com o rompimento da barragem foram liberados cerca de 45 milhões de m3 de lama 

tóxica que percorreram quase 700 km de Mariana, em Minas Gerais, até a foz do rio 

Doce no estado do Espírito Santo. A lama de rejeitos provocou a destruição de 

residências e infraestruturas na região Bento Rodrigues, Mariana e Barra Longa – MG, 

gerando impactos sociais e ambientais de curto e longo prazo ao longo da calha do 

rio. A água foi contaminada com materiais pesados gerando danos ainda não 

dimensionados na saúde, alcançou a região costeira no norte do estado do Espírito 
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Santo, a pluma tóxica de resíduos espalhou-se em um raio de até 15 km da foz do rio 

Doce (ZORZAL; CAYRES; MARTINS, 2019). 

 

A lama chegou na praia de Degredo e causou medo nos moradores da região, temiam 

pela água do mar e a contaminação dos peixes, que sempre foram parte de suas vidas 

e histórias, medo de comer o peixe e de doenças. A proibição da pesca assustou ainda 

mais os moradores, e surgia a dúvida do futuro da comunidade e da vida das pessoas 

que dependiam do mar, do rio e dos peixes. Por outro lado, trouxe novas percepções 

da realidade e nas relações das famílias de Degredo, a união foi necessária.  

 

A chegada da lama para os quilombolas do Degredo é uma perda irreparável, devido 

aos múltiplos impactos no modo de vida da comunidade, nos costumes e na atividade 

ancestral da pesca que foram destruídos - a mortandade dos peixes, dos animais e 

das plantas e a saúde dos moradores. A água imprópria para o uso, os poços 

interditados impossibilitam as atividades tradicionais que eram realizadas no cotidiano 

da comunidade, a pesca de mar e rio para alimento e venda, os banhos de rio e lagoa, 

as plantações, as hortas dos quintais, a criação de galinhas, o lazer dos encontros na 

praia, os problemas de saúde, geram muita tristeza na comunidade. 

 

As formas como foram conduzidas as medidas de compensação, o auxílio financeiro 

emergencial, criaram conflitos internos na comunidade. Os critérios adotados para 

cadastro de recebimento de indenização mensal gerou situações de atrito entre os 

moradores, pelo estabelecimento de quilombolas e não quilombolas, pescadores com 

carteira, e moradores que retornaram à comunidade para receber o auxílio.  

 

Houve forte desassociação entre os moradores, e os vínculos sociais foram 

enfraquecidos devido ao duplo impacto sobre a reprodução cultural e produtiva da 

comunidade, geraram mudanças na relação e no convívio. A praia e a pesca, como 

lugar de união entre as famílias e momentos de felicidade que não existem mais, o 

que gerou muita tristeza, quadros de depressão e o afastamento das famílias 

(HERKENHOFF & PRATES, 2019). 

 

Os reflexos sobre o modo de vida da comunidade quilombola do Degredo são 

múltiplos, com as constantes interferências agressivas ao ecossistema – os aterros, 
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as calhas, as monoculturas, atividades com alto impactos sobre o meio ambiente, 

sísmicas, dutos, minerodutos, a pecuária. São atividades de exploração e 

expropriação do território, e compõem os constantes conflitos e diálogos. Contexto em 

que os quilombolas se veem obrigados a lutar por seus direitos territoriais e pela 

manutenção de suas práticas no território.  

 

Os impactos do crime da mineradora Samarco sobre o território do Degredo são 

irreparáveis - a proibição da atividade da pesca, a contaminação das águas, 

interrupção da pequena agricultura, recaem sobre as práticas ancestrais dos 

quilombolas do Degredo. O impacto gerado pela chegada dos rejeitos em Degredo 

trouxe além dos prejuízos bióticos no meio ambiente, uma série de conflitos na 

comunidade, gerou problemas de saúde nos moradores, muitos saíram do território 

em busca de emprego para melhor qualidade de vida, guiados pelo medo e incertezas 

em relação a vida na comunidade. 

 

A ameaças ao território e ao futuro da comunidade motivaram a organização de 

Degredo pela de sua identificação étnica, foi certificada pela Fundação Cultural 

Palmares como “comunidade remanescente de quilombos” em 2015, lhes 

proporcionado o acesso a direitos específicos garantidos pela Constituição da 

República e pela Convenção 169, sendo assim, a construção identitária da 

Comunidade Quilombola de Degredo foi atribuída às lutas das comunidades 

quilombolas do Norte do Espírito Santo (FERREIRA, 2016). 

 

A inquietação dos moradores de Degredo em relação a qualidade da água, por 

desconhecerem a efetividade de estudos de impacto e risco sobre a segurança 

hídrica, visto que o território de Degredo vem sendo explorado e modificado desde 

1970 por empreendimentos com um alto nível de impactos ambientais.  

 

Os constantes conflitos com Fundação Renova – entidade representativa da 

Mineradora Samarco, em relação a garantia do fornecimento de água potável para a 

comunidade, do nível de arsênio encontrado nas águas últimas análises realizadas na 

comunidade.  
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Diante dos conflitos, a comunidade percebeu a importância da união das famílias na 

luta por direitos, assim, foi formada a Comissão Quilombola do Degredo - para os 

enfrentamentos em relação a água contaminada pelos rejeitos da barragem e os 

descasos da entidade Fundação Renova, representante da Mineradora Samarco.  

 

Por meio de ações coletivas representadas pela comissão, as famílias passaram a se 

reunir com o objetivo de se ajudarem e trocarem informações sobre os direitos dos 

atingidos nos diálogos com a Fundação Renova e demais órgão envolvidos, com o 

apoio da Associação de Pescadores, que passou a ser Associação de Pescadores e 

Extrativistas, remanescente de Quilombo do Degredo – ASPERQD. 

 

É diante do caos sistêmico, de ordem global com seus múltiplos protagonistas, 

também portadores de múltiplas territorialidades – com a revolução tecnológica e a 

ordem financeira imperial, pelas vias de produção de necessidades e a fabricação de 

subjetividades, mais o setor industrial ligado à biotecnologia, é neste conjunto de 

contradições que se faz emergir territorialidades distintas (PORTO-GONÇALVES, 

2002). 

 

A territorialidade encontra-se latente nos grupos sociais em suas relações específicas 

com o território, no caso dos grupos rurais negros carregam as marcas da 

escravização e exclusão social em suas manifestações, pela vida e manutenção 

territorial. Estão articuladas a essa realidade as necessidades de reconhecimento 

formal que atravessam a afirmação territorial e a dominação e controle pelo Estado, 

são de onde emergem novas identidades. Surgem assim, novos paradigmas e novos 

sujeitos – protagonistas da construção de novas territorialidades no mundo moderno 

globalizado.  

 

 

1.4 O processo de certificação quilombola, a Comissão Quilombola do Degredo 

e a ATI ASPERQD 

A comunidade quilombola do Degredo está em processo de titulação do seu território, 

iniciou em 2015, e encontra-se sob análise no INCRA desde 2018. Teve a certidão de 

autodefinição como Comunidade Remanescente de Quilombo pela Fundação Cultural 



44 

Palmares em maio de 20168. A partir do marco da certificação de comunidade 

remanescente de quilombo, Degredo tem se articulado com entidades mobilizadoras 

para o fortalecimento político, troca de informações e conhecimento dos direitos 

quilombolas.  

Diante dos impactos gerados à comunidade – a contaminação da água e a proibição 

da pesca, o reconhecimento de comunidade remanescente de quilombo do Degredo, 

são criadas novas significações identitárias e políticas, partindo das lideranças jovens 

a iniciativa de continuar a luta dos mais velhos, com a criação da Comissão 

Quilombola e da ASPERQD - Associação dos Pescadores e Extrativistas e 

Remanescentes de Quilombo do Degredo – espaço de participação e construção dos 

diálogos dentro e fora da comunidade para a articulação política e confrontos pela 

garantia dos direitos. 

A Comissão Quilombola se formou no contexto da mobilização constituída nos 

encontros realizados pelos moradores da comunidade, na busca por respostas sobre 

a questão da água potável imprópria para consumo e a proibição da pesca. Estavam 

todos assustados e preocupados com o futuro das famílias no território.  

Esses encontros tornaram-se reuniões com pautas para discussão e tomada de 

decisões sobre ações reivindicatórias junto ao Ministério Público e Fundação Renova. 

Assim, se deu o processo de representação por troncos das famílias do Degredo, uma 

comissão para representar a comunidade, dialogar e questionar por seus direitos 

diante das demandas e necessidades coletivas que interferem no território e no modo 

de vida dos quilombolas.  

A Comissão Quilombola é foi inicialmente formada por doze membros que 

representam as famílias, são oito mulheres e quatro homens, representante das 

famílias: de Jesus, Borges, Costas, Correia de Jesus, Carapina, Leite, Pinto Gomes e 

dos Santos Borges.  

Nomeada de Comissão Quilombola, reconhece-se assim, o processo de 

autorreconhecimento inter-relacionados as práticas e modo de vida da comunidade e 

                                                           
8 INCRA - Instituto Nacional de Colonização E Reforma Agraria, Quilombolas, Disponível em: 

http://www.incra.gov.br/sites/default/files/incra-andamentoprocessosquilombolas_quadrogeral.pdf, 
acesso em 26 de outubro de 2019. 

http://www.incra.gov.br/sites/default/files/incra-andamentoprocessosquilombolas_quadrogeral.pdf
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a força identitária e representativa do reconhecimento formal tanto para os sujeitos 

quilombolas do Degredo, quanto para os seus interlocutores nos espaços 

sociopolíticos que a comissão ocupa e interage para reivindicações de direitos, agora 

específicos. 

Com a formação da Comissão Quilombola, também  articulou-se o formato da 

organização formal que representava a comunidade, a antiga ASPED – Associação 

dos Pescadores e Extrativistas do Degredo “Atalino Leite de Araújo”, que se 

compunha no geral por pescadores e pescadoras e lideranças antigas da região, 

tornou-se a ASPERQD – Associação  dos Pescadores e Extrativistas e 

Remanescentes de Quilombo do Degredo,  potencializada pelas experiências da 

Comissão Quilombola formada por jovens e mulheres em sua maioria e adicionada a 

certificação quilombola para o fortalecimento e fomento de ações de formação política, 

cultural e social na comunidade.  

 

Neste processo emerge o autorreconhecimento como motor para a construção da 

identidade coletiva da comunidade. Suas histórias, a formação do território pelos seus 

ancestrais, as formas de viver sob o uso comum do território, as relações familiares – 

uma constituição identitária ancestral e política na luta pelos direitos quilombolas, de 

defesa do território.  

 

Sendo assim, a perspectiva sobre o reconhecimento e o autorreconhecimento sobre 

ser quilombola perpassam sobre um processo da própria identidade do grupo. 

Segundo Arruti (1998), um processo de identificação, da memória e de novas 

atribuições concebidas, internas e externas – do próprio grupo e institucionalizadas 

pelo Estado. Pode ocorrer uma possível transformação, de grupos excluídos em 

atores sociais, culturais e políticos. 

A identidade cultural é uma produção, está sempre em processo e é constituída 

interna e externamente à representação. Perpassa por dois caminhos: um sobre a 

cultura compartilhada, um uno coletivo, a ancestralidade e história em comum 

compartilhada - da experiência negra como representação, e segundo, apesar de 

pontos de similaridade, há pontos críticos de diferença. Diante da intervenção histórica 

deve-se considerar a existência de rupturas e descontinuidades, a história pertence 

ao passado, mas também ao futuro (HALL, 1996).  
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Segundo Cuche (2002) a identidade se constitui como resultado da cultura, sendo a 

cultura utilizada como estratégia de demarcação social, e quando necessário o 

descolamento de fronteiras em relação a outros grupos.  

Os quilombolas relatam que as ações pela Petrobras sempre foram impostas, sem 

diálogos, por tal, os projetos não se desenvolvem com efetividade por não serem 

compreendidas as subjetividades e formas que se constitui o trabalho para os 

moradores do Degredo.  

Os mais antigos que dialogaram com as empresas estão cansados e convocam os 

mais jovens para a luta, pois reconhecem a necessidade de se posicionarem diante 

das ações da empresa, que se dá de forma a inferiorizar a comunidade - nos 

processos compensatórios - a invasão no território representados pelos dutos e os 

perigos eminentes que a comunidade enfrenta.  

A luta pelas demandas da comunidade por meio da participação ativa com o objetivo 

de efetivar as ações e projetos das condionantes do licenciamento ambiental, de 

direito da comunidade, se expressa como forma de superação às ações agressivas e 

desumanas perdurada por uma história de abusos. Por tal condição a comunidade 

quilombola do Degredo se mobiliza e se articula de forma organizada – com a junção 

das experiências dos mais velhos com o vigor e a qualificação dos mais jovens. Essa 

mobilização que se constitui desde a experiência do “Fora Manabi”, nos 

enfrentamentos dos constantes assédios das empresas e os impactos dos rejeitos da 

lama no território. 

As primeiras ações da Comissão Quilombola do Degredo ocorreram a partir da 

insegurança hídrica e o abastecimento de água, foi um dos enfrentamentos com a 

Fundação Renova e Governo do Estado, por meio do Ministério Público e por 

denúncias nos meios de comunicação.  

Em audiência ficou determinado, eram fornecidos 5 litros de água mineral por dia as 

familias, passou para 15 litros, também foi solicitado pela comunidade estudos da 

água contaminada. Garantido o benefício Auxílio Financeiro Emergencial – AFE para 

todas as famílias quilombolas, por núcleo familiar, e segue em andamento por unidade 

de renda.  
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A comissão se encontra em constate diálogo para reivindicações, nas esferas 

estadual e municipal com o legislativo e o executivo para acessar os direitos básicos 

como creche, ponto de ônibus, saneamento básico. Está em processo licitatório a 

Estação de Tratamento de Água-ETA, foi disponibilizado o ônibus escolar para 

estudante do turno noturno, melhoria das estradas de acesso, essas são lutas antigas 

da comunidade quilombola do Degredo.  

A comunidade reconhece que os direitos alcançados se deram por conta de a luta 

está mais organizada, se destaca a forte presença das mulheres nos espaços de 

diálogos. A forma de organização da Comissão Quilombola do Degredo e da 

ASPERQD trouxeram autonomia para comunidade compor espaços participativos e 

de tomada de decisões. Concretizada na constituição da Câmara Técnica 

Independente para os serviços de assessoria técnica às comunidades atingidas.  

A Comissão de Atingidos do Degredo reivindicou o direto à sua própria assessoria 

técnica, se abstendo a não negociar com entidades privadas de consultoria formais 

apresentadas, sendo assim, a comunidade quilombola do Degredo possui sua própria 

câmara técnica, a ATI ASPERQD, para o atendimento das ações de compensação e 

mitigação dos atingidos pela barragem da Mineradora Samarco – assessoria técnica 

feita por atingidos para atingidos, assim os quilombolas descrevem essa conquista da 

comunidade.  

O processo de autoatribuição para identificação e titulação de comunidade de 

remanescente de quilombo se iniciou em 2004, começou a se formalizar entre 2010 e 

2015 – processo Nº 01420.002898/2015-67. Em 2016 a comunidade do Degredo teve 

sua certidão de autorreconhecimento emitida pela Fundação Cultural Palmares – 

Portaria 104/2016.  

Sobre a autoatribuição a comunidade se reconhece em seu modo de vida, como se 

assentam no território, nas conjugações por núcleos familiares, em suas práticas 

diárias, os saberes, os mestres, seus ancestrais, as lutas vividas e sentidas compõem 

o modo de viver e os significados dos sujeitos quilombolas do Degredo. 

O processo de reconhecimento para a titulação de território quilombola está em curso, 

o Incra é a entidade responsável pela regularização fundiária, a elaboração do 

Relatório Técnico de Identificação e Delimitação-RTID, a publicação de Portaria de 
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reconhecimento e titulação do território. O processo da comunidade quilombola do 

Degredo – Nº 54340.000106/2018-02, se encontra aberto desde 2018. Pondo a vista 

a morosidade dos processos de reconhecimento, entre outros mecanismos, 

burocráticos, administrativos, de esvaziamento dos direitos dos povos e comunidades 

tradicionais.  

A identidade quilombola atribui constituição coletiva e política aos sujeitos do Degredo, 

ativa o processo de mobilização entre as famílias – se consideram uma comunidade 

organizada. Seja em disputas políticas e territoriais ou na busca por retomar suas 

práticas culturais e produtivas. A autoatribuição e organização se dão como meios de 

sobrevivência e manutenção diante das interferências externas que se constituem ao 

longo dos anos. 

A construção da identidade é baseada na organização social da comunidade e nas 

relações internas e externas com os outros, cabendo assim, a delimitação e as 

transformações dessa organização, dinâmica, sem perder as referências que a 

constitui (BARTH, 2000). 

O reconhecimento dos direitos quilombolas emerge o fortalecimento político das 

comunidades e de lideranças negras, que passam integrar outros movimentos com o 

objetivo de evidenciar as pautas quilombolas (LEITE, 2016). Ocupar espaços de 

articulação nos movimentos sociais e nas esferas estatais como estratégia para o 

enfrentamento dos conflitos e disputas engendradas historicamente e aos retrocessos 

de interesse agrário reforçados pelo Estado. 

São os processos de disputa e conflitos que se constituem sobre as identidades e o 

processo de identificação para o reconhecimento formal. No contexto dos quilombolas 

perpassam os trajetos para a formalidade, a auto atribuição, as interpretações e 

apropriações jurídicas sobre o termo “remanescentes” e as complexidades no campo 

do efetivo reconhecimento em seu contexto sócio histórico.  

A formalização dos direitos territoriais e o termo “remanescentes de quilombo” nos 

processos políticos referentes ao reconhecimento das comunidades negras rurais no 

Brasil serão articulados no próximo capítulo. 
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3. CAPÍTULO 2 

O DEBATE POLÍTICO, A ELABORAÇÃO DAS NORMAS JURÍDICAS E OS 

PROCESSOS DE RECONHECIMENTO. 

 

Este capítulo tem como base o debate político em torno do texto constitucional do 

Artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias em relação aos direitos 

territoriais e as concepções sobre o termo “remanescentes das comunidades dos 

quilombos” nas formulações de normas jurídicas e regulamentações para a garantia 

do direito constitucional. 

Relacionar ao debate as mobilizações do movimento negro sobre a pauta quilombola, 

as interferências nos processos de reconhecimento e a construção da identidade 

quilombola e o papel do Estado. 

Apresentada de modo sintético a formação dos territórios quilombolas no Norte do 

Espírito Santo, com o objetivo de observar os conflitos que envolvem os processos de 

reconhecimento territorial das comunidades em São Mateus e Conceição da Barra, e 

os entraves políticos e jurídicos que perpassam estes processos.  

Neste contexto as análises de Ferreira (2009), Oliveira (2011) e Silva (2012) 

contribuem para a interpretação dos processos vividos pelos quilombolas do território 

do Sapê do Norte no que se refere a formação territorial, a construção identitária e 

auto-organização.  

O processo histórico colonial de formação territorial do Norte do Espírito Santo e de 

mobilidade entre os rios Cricaré, Mariricu e Doce na formação do território de beira 

mar das comunidades tradicionais do município de Linhares, incipiente para a 

formação do território do Degredo. 

Finalizando com a reflexão sobre o processo de reconhecimento quilombola da 

comunidade de pescadores e extrativistas quilombola do Degredo.  
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2.1 O artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais e os processos de 

regulamentação jurídica  

 

A questões conceituais e normativas intrínsecas ao Artigo 68 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias - ADCT da Constituição da República (1988), subscrevem 

a dinâmica sobre o acionamento dos direitos territoriais na qual perduram as 

interpretações sobre a categoria “remanescentes” e a ressemantização do termo 

“quilombo”. Neste sentido o reconhecimento de comunidades negras vem sendo um 

campo de disputa e de debate – de luta para a efetivação dos direitos constitucionais.  

O artigo 68 do ADCT que trata sobre as terras ocupadas pelos remanescentes das 

comunidades dos quilombos e o dever do Estado de reconhecer e titular propriedades, 

o Decreto 4.887/2003 que regulamenta o procedimento para identificação, 

reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas e a 

Convenção n° 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT  sobre Povos 

Indígenas e Tribais (2004), são marcos regulatórios que tem gerado constantes 

debates, como reflexos dos conflitos no que tange  a garantia dos direitos territoriais 

coletivos às comunidades negras no Brasil. 

Essas regulamentações carregam as complexidades sócio históricas, que envolvem 

os conflitos da realidade agrária no Brasil e evidencia as proporções impressas pela 

colonialidade – o processo de expropriação colonial e o pós-abolição, estão refletidas 

no texto constitucional, a exemplo, a categoria jurídica “remanescentes de quilombo”.  

A participação dos movimentos negros na Assembleia Nacional Constituinte sob as 

pautas de luta contra a exclusão social, racismo e o mito da democracia racial, 

endossadas pelo parlamentar Abdias Nascimento, articuladas às pautas dos 

movimentos rurais negros, organizadas pelo Movimento Negro Unificado sobre 

direitos étnicos raciais9 foi de suma importância para efetivação do Art. 68 do ADCT 

(RODRIGUES; REZENDE; NUNES, 2019). 

Segundo Almeida (2006) a organização social de afirmação étnica se desencadeia 

antes da Carta Magna, sendo ela resultado dos constantes conflitos e das lutas das 

comunidades negras rurais, também chamadas terras de preto, mocambos, portanto, 

                                                           
9 Na Convenção Nacional do Negro em 1986 advinda de Encontros Regionais, em particular neste 

mesmo ano o encontro regional do Nordeste nomeando “Terra de Quilombo”. 
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a Constituição é o resultado da conquista de direitos pelas lutas sociais baseadas por 

fatores étnicos.  

Diante das expropriações e conflitos agrários, grupos de comunidades negras rurais 

se organizaram compondo o movimento campesino em defesa de seus territórios, de 

onde se formaram fóruns e encontros periódicos para o debate sobre os direitos 

territoriais e enfrentamentos políticos sobre a questão de terras tradicionalmente 

ocupadas. Assim, atribuindo novos arranjos, “a pauta quilombola era, portanto, 

secundária na luta do campesinato rural, que tinham a bandeira mais fortemente 

ligada a reforma agrária e luta por democracia, com exposição da latência dos conflitos 

rurais pela posse da terra” (RODRIGUES; REZENDE; NUNES, 2019, p. 215). 

As articulações do Movimento Negro Unificado na Assembleia Nacional Constituinte 

foram fundamentais para o debate sobre as questões que envolviam os direitos 

territoriais das comunidades negras rurais, foram acionados os constituintes Alberto 

Caó (PDT/RJ) e Benedita da Silva (PT/RJ), por meio do documento criado na 

Convenção com propostas sobre a garantia dos títulos de propriedade da terra às 

comunidades negras remanescentes de quilombos (RODRIGUES; REZENDE; 

NUNES, 2019). 

Apesar da promulgação da Constituição da República em 1988 o artigo 68 do ADTC 

só teve aplicabilidade a partir de 199510 (ARRUTI, 2006). Começam nos anos 1990 

as primeiras iniciativas para titulação e reconhecimento das comunidades negras 

rurais, daí os desentendimentos sobre a definição de “remanescentes de quilombo” 

sob paradigmas: o quilombo como sítio histórico; o conceito de quilombo sobre as 

terras de uso comum; o conceito de quilombo é o conceito de etnicidade (ARRUTI, 

2008). 

A dinâmica sobre o termo “remanescentes de quilombo” se dá pela relação entre o 

presente e o passado, fora da significação da ordem escravocrata, e a busca por 

referências sociais para as operações do direito. Sendo está uma dialógica que tem 

sido operada pelos antropólogos nos processos de reconhecimento, em controvérsia 

às identificações baseadas em critérios de interpretações históricas e arqueológicas 

– do negro fugido – de sentido concreto (O’DWYER, 2018).  

                                                           
10 A comunidade do Quilombo Boa Vista, em Oriximiná - Pará. 
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A Associação Brasileira de Antropologia tem substantiva contribuição para a garantia 

dos direitos territoriais das comunidades negras rurais, quando elabora o documento 

baseado nos trabalhos com as comunidades – Grupo de Trabalho Terra de Quilombo 

(1994), e apresenta uma “categorização” que se remete o texto constitucional 

“remanescentes de quilombo”: 

O termo ‘quilombo’ tem assumido novos significados na literatura 
especializada e também para indivíduos, grupos e organizações. Ainda 
que tenha um conteúdo histórico, o mesmo vem sendo ressemantizado 
para designar a situação presente dos segmentos negros em 
diferentes regiões e contextos no Brasil. [...] contemporaneamente, 
portanto, o termo não se refere a resíduos ou resquícios arqueológicos 
de ocupação temporal ou comprovação biológica. Também não se 
trata de grupos isolados ou de uma população estritamente 
homogênea. Da mesma forma nem sempre foram constituídos a partir 
de movimentos insurrecionais ou rebelados, mas, sobretudo, 
consistem em grupos que desenvolveram práticas de resistência na 
manutenção e reprodução de seus modos de vida característicos num 
determinado lugar. [...] trata-se, portanto, de uma referência histórica 
comum construída a partir de vivências e valores partilhados.  

 

A referência para a identificação de comunidades negras “remanescente de quilombo” 

está baseada no conceito de grupos étnicos (Barth, 1998), “[...] na compreensão dos 

novos significados que o uso de termos como ‘remanescentes de quilombos’ adquire 

nas ações sociais orientadas pela existência de um dispositivo constitucional” 

(O’Dwyer, 2018, p. 36). Portanto, o termo “remanescentes de quilombo” 

ressemantizado se constitui na dinâmica das fronteiras e significações sociais de um 

grupo: 

[...] os usos do termo ‘remanescentes de quilombo’ como categoria de 
autoatribuição identitária demarcam fronteiras étnicas que devem ser 
consideradas não apenas em seus limites geográficos, mas também 
como sistemas sociais de classificação. Mesmo que produzidos 
contemporaneamente no âmbito Estado-Nação, os grupos humanos 
assim definidos por um etnônimo retomado do período da história 
colonial até a abolição da escravatura no Brasil, dele se reapropriam 
como reivindicação legítima e passam a utilizá-lo como signo de 
reconhecimento (O’Dwyer, 2018, p. 38). 

 

Os processos de identificação para o reconhecimento dos direitos étnico, coletivo e 

territorial parte da construção identitária de um grupo social a partir da etnicidade e 

autoatribuição. Neste sentido, que se compreende a categoria “remanescentes de 

quilombo” sob o contraste a qual a ordem jurídica impõe, tanto ao marco temporal 

quanto ao congelamento, de passado. 
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Na investigação, a etnicidade se sobressai nos processos sociais de exclusão e 

incorporação, portanto, se sugere que um grupo estaria fadado ao desparecimento - 

pelo contrário, as fronteiras permanecem apesar dos trânsitos, que possibilitam 

transformações, porém não se encerram os sentidos de pertença e socialização 

(BARTH, 1998). A auto atribuição se constitui na identidade do próprio grupo, sendo 

um campo de interação, e que se reporta a tradição cultural e a novas práticas 

reformuladas que poderão ser operadas dentro e fora do grupo, como forma de 

organização social e política (CUNHA, 1986). 

A ressemantização do termo “quilombo” conforme Almeida (2011), atualiza o seu 

significado e potencializa a sua autonomia, categoria que estruturalmente desde do 

período colonial escravista e pós abolição prescreve a criminalização e 

subalternização dos sujeitos de comunidades negras:  

 

De categoria de atribuição formal, através da qual se classificava um 
crime, quilombo passa a ser considerado como categoria de 
autodefinição, provocada para reparar um dano. Nesta passagem, a 
redefinição de quem fala, por si só, implicaria na ressemantização do 
significado. A posição de onde é produzida a categoria é transformada, 
mas persiste, entretanto, com razoável força de evidência o arcabouço 
definitório de épocas pretéritas. A leitura crítica desta transição 
consiste na via de acesso aos novos significados de quilombo 
(ALMEIDA, 2011, p. 43).  

 

A ressemantização afirma o sentido contemporâneo aos grupos remanescentes de 

quilombo e no processo de reconhecimento manifesta a atribuição de uma nova 

construção identitária, conjuntamente, a aplicabilidade do artigo 68 do ADCT se tornou 

objeto de luta e de defesa dos territórios pelos movimentos sociais, que perpassa às 

categorias analíticas e o campo jurídico.  

Em 1994 e 1995 se inicia o intenso debate sobre a temática quilombola e o artigo 68 

do ADCT no que se refere a necessidade de sua regulamentação para a efetiva 

aplicabilidade dos preceitos constitucionais, foi elaborado pela Articulação Nacional 

Provisória das Comunidades Remanescentes de Quilombos - ANCRQ um documento 

com as demandas de reconhecimento territorial de 50 comunidades ao Ministério 

público. A mesma época, havia uma movimentação na Câmara dos deputados, que 

dispunha de dois Projetos de Lei de regulamentação – debate em desacordo devido 

sobre a genealogia do conceito de quilombo, a senadora Benedita da Silva do PT Rio 

de Janeiro, com a argumentação de noção de raça, cultura, ascendência e origem 
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negra e o deputado Alcides Modesto do PT Bahia, por uma perspectiva 

ressemantizada do conceito constitucional. Mesmo com os entraves conceituais e 

administrativo, o seminário teve como resultado uma proposta de unificação dos 

textos, que se desdobrou no Projeto de Lei n. 3.207/1997 (ARRUTI, 2008). 

Apesar do PL 3.207/97 em voga com a participação dos movimentos negros e 

endossado pelos parlamentares do Partido dos Trabalhadores, a regulamentação do 

artigo 68 do ADTC acontece em 2001, no Decreto 3.912/2001 no governo de 

Fernando Henrique Cardoso –  que atribui à Fundação Cultural Palmares o processo 

administrativo de identificação e reconhecimento, a partir dos critérios: sobre as terras 

que eram ocupadas por quilombos em 1888 (a partir de 13 de maio) e/ou ocupadas 

por remanescentes das comunidades dos quilombos até promulgação da 

Constituição, datada 5 de outubro de 1988. 

O Decreto 3.912/2001 se apresenta sob a visão histórica, arqueológica, frigorificada 

dos quilombos, do período da escravização colonial sem observar as ressignificações 

dos grupos, por desconsiderar suas referências do passado e as experiências do 

presente relacionadas. Intepretação que a ressemantização busca superar - a ruptura 

com a interpretação frigorificada dos quilombos (ALMEIDA, 2011). 

No governo Lula com a formação de um grupo de trabalho com a articulação dos 

movimentos sociais negros e a participação de especialistas das áreas jurídica e 

antropológica,  foi elaborado o Decreto 4.887, que em 2003 revogou o 3.912/01, texto 

que regulamentou o processo de reconhecimento do artigo 68 do ADCT baseado na 

Convenção 169 da OIT, que formaliza a definição de “remanescentes de quilombo” 

na perspectiva histórica de resistência negra e de autoatribuição das comunidades 

sobre o direito territorial coletivo. 

Art. 2o Consideram-se remanescentes das comunidades dos 
quilombos, para os fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais, 
segundo critérios de auto-atribuição, com trajetória histórica própria, 
dotados de relações territoriais específicas, com presunção de 
ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão 
histórica sofrida. 
 
§ 1o Para os fins deste Decreto, a caracterização dos remanescentes 
das comunidades dos quilombos será atestada mediante autodefinição 
da própria comunidade. 
 
§ 2o São terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos 
quilombos as utilizadas para a garantia de sua reprodução física, 
social, econômica e cultural. (BRASIL, DECRETO nº 4.887/2003). 
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Como produto das ressemantizações do termo “remanescentes de quilombo”, o 

Decreto 4.887/2003 é um propício instrumento inovador, que produz significante 

avanço sobre reconhecimento e titulações das comunidades quilombolas nos diversos 

contextos, principalmente, por reconhecer novos sujeitos historicamente 

invisibilizados e sobre a apropriação do sentido de universalidade que lhes foram 

negados, ao mesmo tempo, estabelece aporte das identidades inventadas pelo 

Estado (LEITE, 2010).  

O quilombo jurídico-formal expõe os conflitos que foram produzidos em 
séculos de história, aquilo que sustentou a própria ordem jurídica 
hegemônica” (LEITE, 2010, p. 24). [...] “ele [Decreto 4.887] é um 
dispositivo que propicia a instauração de processos de regulamentação 
das terras ao mesmo tempo em que traz para a ordem jurídica a parte 
até então tida como inexistente (LEITE, 2010, p. 25). 

 

O Decreto 4.887/2003 que regulamenta o procedimento para a identificação, 

reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por 

comunidades negras remanescentes dos quilombos, constituiu-se sob arena de 

disputas estruturadas sobre terras no Brasil, arraigadas pela colonização e fortalecida 

pela Lei de terras (1850) e reforma agrária – reproduzidas pelas ações arbitrárias do 

Estado e de grupos políticos às questões que envolvem os direitos territoriais 

coletivos, pela lógica da subalternização e expropriação dos territórios étnicos. 

Em 2004 foi impetrada pelo Partido da Frente Liberal – atual DEM, a ADI n. 3.239-

9/60011 contestando a constitucionalidade do Decreto 4.887/2003. A ação tramitou no 

Supremo Tribunal Federal por 14 anos, foi adiada três vezes e julgada no ano de 2018 

como improcedente, sendo mantida a constitucionalidade do Decreto. 

Na ADI 3.239 o partido contestava o Decreto 4.887/2003 com a argumentação de 

vícios de inconstitucionalidade formal e material. Com o recurso da formalidade, 

depõe que um Decreto tem a função de regulamentar uma lei e não um dispositivo 

constitucional; defende supressão de desapropriações em áreas de domínios 

                                                           
11 Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Partido da Frente Liberal, atual 

Democratas, em face do Decreto 4.887 de 20 de novembro de 2003, que regulamenta o procedimento 
para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por 
remanescentes das comunidades dos quilombos, objeto do art. 68 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição da República de 1988. 
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particular, sob alegação de que seria um ônus para as despesas públicas, e demandar 

possíveis indenizações; o marco temporal é retomado – propõe o reconhecimento das 

comunidades que estavam no território na data de promulgação da Constituição 

Federal em 5 de outubro de 1988; e questiona a autoatribuição como critério essencial. 

Nos tramites do processo da ADI 3.239 a defesa recorre aos estudos da Associação 

Brasileira de Antropologia em relação ao questionamento do critério de autoatribuição 

– parte de que a compreensão das leis sobre agrupamento de atores sociais ao longo 

da história, pode ser conceituado como grupos étnicos, por considerar sua existência 

ou persistência em sua forma de organização, não necessariamente por diferenças 

culturais, e sim as diferenças que tenham significados pelos próprios atores sociais, o 

que explica autoatribuição (BARTH, 1998). 

À vista do processo decisório no Supremo Tribunal Federal, vale destacar o 

apontamento feito por Pereira (2019) sobre o espaço temporal para o julgamento da 

ADI 3.239 - 2003 a 2018 – configura o racismo das instituições, onde o judiciário não 

foge à regra: 

O Supremo Tribunal Federal – STF, ao “não decidir”, isto é, “não 
pautar” o julgamento da ADI nº 3239 durante mais de 13 (treze) anos, 
corroborou com práticas que configuram omissão e legitimam o 
racismo institucional em relação às comunidades quilombolas. A “não 
decisão” do STF impediu ou, no mínimo, criou embaraços à defesa de 
outros direitos pelas comunidades quilombolas, que tiveram que 
centralizar forças políticas e jurídicas em defesa de seus territórios, não 
apenas no próprio Tribunal, mas em todos os processos judiciais nos 
quais se questionava a constitucionalidade do Decreto 4.887/2003, 
gerando-se uma instabilidade jurídica e um sofrimento desnecessário 
para as comunidades em todo o país (PEREIRA, 2019, p. 233.) 

 

A análise postergada ocasionou um quadro de incertezas para os quilombolas, 

comprometendo a sua territorialidade em relação aos territórios já titulados; ficar por 

anos na espera pela decisão e, por consequência deixar em segundo plano as lutas 

por outros direitos. Nestes anos, a pauta quilombola foi em defesa da 

constitucionalidade da territorialidade pautada no Decreto 4.887/2003 (PEREIRA, 

2019). 

Em conjunto a promulgação do Decreto 4.887/2203 foi formulada uma serie de 

políticas públicas e sociais, e por meio da Secretaria Especial de Políticas de 
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Promoção da Igualdade Racial, o Programa Brasil Quilombola12, segundo Leite 

(2008).  

A implementação dessas políticas, contudo, tem caminhado em 
descompasso com a titulação dos territórios, ficando as associações 
quilombolas cada vez mais dependentes do assistencialismo e com 
menos autonomia para gestionar o desenvolvimento auto-sustentado 

de seus territórios (LEITE,2008, p. 973). 

 

Um programa que tem gerado como formas de acesso os critérios quilombolas, de 

recortes populacionais para o acesso às políticas, saúde, educação, assistência social 

e infraestrutura, que acaba por secundarizar a pauta fundamental das comunidades - 

a da regularização fundiária (ARRUTI, 2008).  

Devido à baixa nos números de titulações e processos de reconhecimento, em 2008 

a CUT – Central Única dos Trabalhadores, cobra do governo brasileiro respostas 

sobre a aplicabilidade do Decreto 4.887/2003 e efetividade das políticas 

desenvolvidas pelo Programa Brasil Quilombola, considerado de muito baixa 

efetividade, à benefício das comunidades quilombolas (SALAINI; FERNANDES, 

2019).  

Outro aspecto que tem reforçado a postergação dos direitos territoriais das 

comunidades quilombolas são mudanças de cunho burocrático nos processos 

administrativos. As reformulações na Instrução Normativa 57/2009 constituem 

padrões normativos que dificultam o andamento dos processos, que impõe 

objetividades nos procedimentos para certificação e titulação, que por vezes as 

comunidades não dão conta. 

Na esfera administrativa, as lógicas persistentes que não recepcionam 
a diferença e que buscam enquadrá-las como exceções ou distúrbios 
da ordem recolocam em cena saberes e compreensões que 
desqualificam previamente pleitos e sujeitos. Portanto, os mecanismos 
protelatórios são bastante complexos e nos permitem conhecer as 
conexões entre os debates políticos e sua influência no setor 
administrativo, transfigurando instruções normativas, exigindo maior 
poder de precisão em classificar e nomear os beneficiários das 
políticas reparatórias (SALAINI; FERNANDES, 2019, p. 133).  

 

                                                           
12 Decreto nº 6.261/2007 que dispõe sobre a gestão integrada para o desenvolvimento da Agenda 

Social Quilombola. 
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Nas reformas ministeriais do governo de Jair Bolsonaro, o Incra passa a ser vinculado 

ao Ministério da Agricultura13, que também será o ministério responsável pelos 

processos do licenciamento ambiental, e a Fundação Cultural Palmares vai para 

Ministério da Cidadania, entidade que nos últimos anos vem sofrido constantes cortes 

orçamentários14.  

As medidas e as readaptações sobre o corpo legislativo que envolve as comunidades 

de terras tradicionalmente ocupadas, ocorrem sem a participação dos sujeitos 

envolvidos como determina na Convenção 169 da OIT, se instituem a consulta e 

participação dos povos de comunidades tradicionais interessados.  Esses são 

mecanismos de espoliação das comunidades e povos tradicionais, sob a lógica 

desenvolvimentista em favor dos setores energéticos, mineração e do agronegócio,  

Neste mesmo arranjo foi aberto o Requerimento 86/2016 – a CPI da FUNAI – 

Fundação Nacional do Índio e do INCRA - Instituto de Colonização e Reforma Agrária, 

onde se formaliza os ataques, em uma tentativa de criminalização de entidades e 

grupos de pesquisa que atuam junto as comunidades tradicionais indígenas, 

quilombolas, ribeirinhas. 

O que O’Dwyer (2018) dimensiona como os processos de construção Moderna no 

Brasil, a concepção de um Estado-Nação modernizante onde os empreendimentos 

capitalistas são os marcos de poder que organizam o espaço na atualidade, junto, o 

agronegócio:  

A CPI da FUNAI e do INCRA é marcada por um contexto de 
flexibilização da legislação agrária e trabalhista e de violação dos 
direitos territoriais no Brasil, o que tem alcançado escalas mais amplas 
pela incerteza e ilegibilidade das normas legais, ao promover a 
expropriação territorial e extinguir práticas culturais e formas 
organizacionais de grupos indígenas, quilombolas e outras 
comunidades tradicionais. Tal flexibilização da legislação tem sido 
promovida segundo as diretrizes do agronegócio e de projetos 
desenvolvimentistas de construção de barragens, como Belo Monte e 
o complexo hidrelétrico nos rios Tapajós-Arapiuns, além de 
empreendimentos minerários no alto Trombetas e de exploração 
florestal, entre vários outros, considerados do ponto de vista das elites 
dominantes como fonte de salvação da economia e do Estado na 
contramão da Constituição Federal de 1988, que reconhece o caráter 
pluriétnico e multicultural da nação brasileira (O’DWYER, 2018, p. 34). 

                                                           
13 Medida Provisória nº 870/2019 publicada do dia 01/01/2019 convertida na Lei 13.844, de 18 de julho 

de 2019. 
14 O orçamento vem em decréscimo desde 2019, segundo informações da LOA – Lei Orçamentária 

Anual, em 2019 era R$ 25,9 milhões, em 2020 foi reduzido para R$ 19,4 milhões, e para 2021 com 
previsão de R$ 9,6 milhões. 
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Ainda tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei - PDL 177/2021 que solicita a 

retirada do Brasil da Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho - 

OIT sobre Povos Indígenas e Tribais, internalizada pelo Decreto 5.051/2004, proposta 

pelo ruralista deputado federal Alceu Moreira (MDB-RS), e está aguardando 

designação da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. 

No passado a categoria jurídica quilombo15 era objeto de rejeição e de caráter de 

insubordinação. Neste sentido as leis e a formalização jurídica dos direitos das 

comunidades negras se confrontam em um processo de negação e invisibilização 

(PEREIRA, 2021), constituindo-se em espaço de lutas e enfrentamentos políticos.  O 

quadro 1 apresenta as principais normas jurídicas que transfiguram este cenário.   

 

Quadro 01 – Legislação e Atos Públicos de Garantia de Direitos de Reconhecimento 

Quilombola 

Legislação/Atos Públicos Direitos Garantidos 

Artigo 68 Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias 
Constituição da República de 1988. 

Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que 
estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade 
definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. 

Artigo 215. Constituição da 
República de 1988. 

O Estado garantirá e protegerá a todos o pleno exercício dos 
direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e 
apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 
manifestações culturais populares, indígenas e afro-
brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo 
civilizatório nacional e disporá sobre a fixação de datas 
comemorativas de alta significação para os diferentes grupos 
étnicos nacionais. 

Artigo 216. Constituição da 
República de 1988. 

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. 

Lei Nº 7.668, de 22 de agosto de 
1988. 

Instituição da Fundação Cultural Palmares vinculada ao 
Ministério da Cultura. 

Portaria Incra n.º 307, de 22 de 
novembro de 1995. 

Determina que as comunidades remanescentes de quilombos, 
como tais caracterizadas, tenham suas áreas medidas e 
demarcadas, bem como tituladas, mediante a concessão de 
título de reconhecimento, na forma do que sugere o art. 68 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição Federal. 

Decreto Nº 3912 de 10 de 
setembro de 2001.  

Regulamenta os processos administrativos para identificação 
dos remanescentes das comunidades dos quilombos; para o 
reconhecimento, a delimitação, a demarcação, a titulação; e o 
registro imobiliário das terras por eles ocupadas. 

                                                           
15 Toda habitação de negros fugidos, que passem de cinco, em parte despovoada, ainda que não 

tenham ranchos levantados e nem se achem pilões nele. 
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Legislação/Atos Públicos Direitos Garantidos 

Decreto Legislativo Nº 143 de 
2002. 

Ratificação da Convenção nº 169 da Organização 
Internacional do Trabalho sobre os povos indígenas e tribais 
em países independentes. 

Decretos n.º 4.885 e 4.886 de 20 
de novembro de 2003. 

Dispõe sobre a composição, estruturação, competências do 
Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial; Institui 
a Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial. 

Decreto Nº 4.887 de 20 de 
novembro de 2003. Revoga o 
Decreto no 3.912, de 10 de 
setembro de 2001. 

Regulamenta o procedimento para identificação, 
reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das 
terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos 
quilombos de que trata o art. 68 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. 

Ação Direta de 
Inconstitucionalidade Nº 3239 de 
2003. 

Questiona do Dispositivo legal: Decreto nº 4887, de 20 de 
novembro de 2003. 

Decreto Nº 5051 de 19 de abril de 
2004. 

Promulga a Convenção nº 169 da Organização Internacional 
do Trabalho - OIT sobre Povos Indígenas e Tribais. 

Decreto n.º 6.261, de 20 de 
novembro de 2007. 

Dispõe sobre a gestão integrada para o desenvolvimento da 
Agenda Social Quilombola no âmbito do Programa Brasil 
Quilombola. 

Portaria FCP Nº 98, de 26 de 
novembro de 2007. 

Institui o Cadastro Geral de Remanescentes das 
Comunidades dos Quilombos da Fundação Cultural Palmares 
para efeito do regulamento que dispõe o Decreto n.º 4.887/03. 

Decreto Nº 6.040, de 7 de fevereiro 
de 2007. 

Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável 
dos Povos e Comunidades Tradicionais. 

Instrução Normativa Incra n.º 57, 
de 20 de outubro de 2009. 

Estabelece os procedimentos do processo administrativo para 
identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação, 
desintrusão, titulação e registro das terras ocupadas pelos 
remanescentes de comunidades dos quilombos. 

Lei Nº 12.288, de 20 de julho de 
2010. 

Institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à 
população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, 
a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e 
o combate à discriminação e às demais formas de intolerância 
étnica. 

Decreto Nº 8.750, de 9 de maio de 
2016. 

Institui o Conselho Nacional dos Povos e Comunidades 
Tradicionais, órgão colegiado de caráter consultivo, integrante 
da estrutura do Ministério dos Direitos Humanos. 

Lei 13.844, de 18 de julho de 2019. 
Transfere o INCRA para o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. 

Decreto Nº 10359 de 20 de maio 
de 2020. 

A Secretaria Especial da Cultura (Fundação Cultural 
Palmares) foi transferida do Ministério da Cidadania para a 
pasta do Turismo. 

Lei Nº 14.021, de 7 de julho de 
2020. 

Dispõe sobre medidas de proteção social para prevenção do 
contágio e da disseminação da Covid-19 nos territórios 
indígenas e Plano Emergencial para Enfrentamento à Covid-
19 nos territórios indígenas; estipula medidas de apoio às 
comunidades quilombolas, aos pescadores artesanais e aos 
demais povos e comunidades tradicionais para o 
enfrentamento à Covid-19. 

Projeto de Lei - PDL Nº 177/2021. 

Solicita autorização ao Presidente da República para 
denunciar a Convenção 169 da Organização Internacional do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto Legislativo 143, de 20 de 
junho de 2002, e internalizada pelo Decreto 5.051, de 19 de 
Abril de 2004 

Fonte: Elaboração Própria 

O debate sobre reconhecimento formal de comunidades negras rurais remanescentes 

dos quilombos revela a dinamicidade entre o passado, presente e futuro, nas 
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estruturas e fissuras do contexto do Estado moderno de estrutura colonialista. Sendo 

assim, “[...] o campo em torno dos quilombos é uma categoria jurídica em disputa e, 

dessa forma, sujeito às configurações das relações de poder, sendo necessário se 

conferir aos quilombolas meios para que possam disputar esse campo [...]” 

(PEREIRA, 2021, p. 5). 

Como fins contributivos para análise, esta seção faz uma retomada sócio histórica das 

disputas políticas no campo jurídico que envolvem as comunidades quilombolas no 

Brasil, de forma a introduzir o contexto pelos quais as comunidades do Norte do 

Espirito Santo têm percorrido e, adentrar suas especificidades de formação territorial 

e os processos de reconhecimento formal. 

Diante dos efeitos sociais que se constituem a partir do artigo 68 do ADTC, se faz 

necessária uma análise crítica sobre os enfrentamentos políticos que envolvem o 

processo de reconhecimento das comunidades remanescentes. Compreender os 

conflitos que envolvem o contexto de formulação de leis e políticas em relação as 

questões dos negros quilombolas e seus territórios, a sua trajetória, as divergências 

nas interpretações das realidades das comunidades negras rurais e sobre o termo 

“remanescentes de quilombo” – que perpassam a apropriação de terras coletivas 

alçadas na lógica da colonialidade e a construção identitária quilombola.  

 

 

2.2 A formação territorial quilombola no Norte do Espírito Santo e os processos 

de reconhecimento das comunidades do Sapê do Norte 

 

Os processos de reconhecimento das comunidades negras rurais remanescente de 

quilombo no Norte do Espírito Santo sofrem os impactos de constantes interferências 

no campo jurídico, em disputa com grandes empreendimentos empresariais, como 

Suzano e Petrobrás, que historicamente vem expropriando seus territórios. 

Grande parte das comunidades do Sapê do Norte estão com processos de 

reconhecimento abertos no INCRA, sem finalização, são processos que perduram 

mais de 10 anos, situação que os quilombolas têm enfrentado em seu cotidiano de 
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expropriações e invasões de seus territórios. Além das dificuldades de diálogos com 

os entes estatais que deveriam garantir os direitos constitucionais quilombolas. 

Neste contexto, o histórico de formação territorial das comunidades quilombolas de 

São Mateus e Conceição da Barra, retratam os processos de resistência em relação 

ao Estado colonial à formação de Estado-nação, se constituindo no território do Sapê 

do Norte.  

Os registros da presença de africanos escravizados no Espírito Santo datam os anos 

entre 1550 a 1561. A população negra em Vitória no ano de 1551 era de 4.898 

escravos. Nos anos de 1856 de 12.269, 1871 de 18.760, e em 1887, um quantitativo 

de 13.382. Após o fim da escravidão não se é possível quantificar o número de 

pessoas negras, pois a cor não entra nos dados censitários, o que podia ser levantado 

era a quantidade de escravizados nos registros da época (MACIEL, 2016).  

No Espírito Santo a concentração populacional de escravizados era por regiões, com 

maior movimentação econômica, São Mateus era o centro. 

O Estado tinha três grandes áreas de maior concentração populacional 
escrava, por conseguinte de forte presença cultural negra: o norte 
litorâneo, tendo São Mateus como principal polo; o Sul, cujo polo era 
Cachoeiro de Itapemirim, e a região central, área de influência imediata 
de Vitória (MACIEL, 2016, p. 75). 

 

Além do porto para a comercialização de africanos escravizados, as atividades 

agrícolas demandavam a mão de obra escrava, o que tornou o Norte do Espírito Santo 

um polo para o mercado de venda e troca de escravos, para o trabalho nas fazendas 

da região.  

Esses registros são acompanhados pelos relatos de fuga, formação de grupos nas 

matas e levantes em fazendas, nas publicações oficiais sobre a formação de quilombo 

como grupo de negros fugidos que passem de cinco ou mais, também chamados de 

mocambos. No Espírito Santo esses registros aparecem em documentos datados no 

ano 1871 (MACIEL, 2016). 

As fugas e os agrupamentos se iniciam nas regiões de Itapemirim, Serra, Muribeca, 

Ponta da Fruta e Guarapari. No ano 1882, sabe-se das revoltas de escravos da Serra, 

Jacaraípe, Iúna, Itapemirim, Queimado e Pontal da Cruz. Nos anos de 1823 e 1827 
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em São Mateus há registros de fugas e revoltas em fazendas, e em 1836 há relatos 

de formação de quilombos entre a Vila da Serra e Benevente, pela área do Rio Santa 

Maria.  No ano de 1849, a insurreição de escravos no Distrito do Queimado, na Serra, 

no ano – chamada Revolta do Queimado, ocorreu o dia da inauguração da igreja de 

São José (MACIEL, 2016). 

No levantamento sobre os quilombos do Espírito Santo no século XIX, Oliveira (2011) 

organiza a partir dos registros documentais o quantitativo dos quilombos deste século, 

e enumera 24 agrupamentos, dentre eles 8 na Vila de São Mateus e Conceição da 

Barra. A destaque no quadro 2 os quilombos do Norte do Espírito Santo: 

 

Quadro 2 – Quilombos do Norte do Espírito Santo no século XIX 

Período Vila ou Distrito Nome ou local do quilombo 
Nº de 

integrantes 

1827 Vila de São Mateus 

Quilombo no subúrbio da Vila, 
constatado por moradores que 
enviaram documento ao 
governo da província. 

Mais de 90 
integrantes. 

1827 Vila de São Mateus 

Quilombo na zona rural, descrito 
pela câmara da Vila que, no 
referido ano, enviou um 
documento ao governo da 
província. 

Mais de 100 
integrantes. 

1835  Vila de São Mateus 
Quilombos descrito pela polícia 
como existindo no sertão de 
São Mateus. 

Não informado. 

1839  Vila de São Mateus 

Quilombo no subúrbio da Vila. 
Caracterizava-se pelas relações 
comerciais e pela vida social 
urbana 

Não informado. 

1849 
São Mateus 
 

Quilombo no meio rural. Não informado. 

1866 Vila de São Mateus  
Diversos quilombos no sertão 
de São Mateus.  

Estimativa da 
polícia: entre 16 a 
20 integrantes por 
quilombo. 

1881 Vila da Barra de São Mateus 

Quilombo liderado por Rogério 
(Rugério) em Sant’Ana, atual 
município de Conceição da 
Barra. 

Cerca de 20 
integrantes.  

1884 
São Mateus e Conceição da 
Barra 

Quilombos nas matas da 
Fazenda Campo Redondo, 
liderados por Benedito Meia 
Légua. 

Estimativa 
policial: mais de 
20 integrantes. 

Fonte: OLIVEIRA, 2011. 
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Em meados do século XIX se estabelecem as fazendas de cultura na Vila de São 

Mateus e Vila da Barra de São Mateus, onde a família Cunha, de origem portuguesa, 

tinha grande domínio de terras, nas localidades dos rios Cricraré e Itaúnas. Fazendas 

com escravos para o trabalho, na produção da farinha de mandioca, açúcar e café, 

eram propriedades do casal Dona Rita Maria da Conceição Cunha e do Comendador 

Antônio Rodrigues da Cunha, e do seu filho Major Antônio Rodrigues da Cunha – 

conhecido como Barão de Aimorés, pelos ataques violentos ao povo indígena Aimoré 

foi condecorado (FERREIRA, 2009).  

A memória local aponta Dona Rita Maria da Conceição Cunha como 
proprietária de uma fazenda escravista situada às margens do Córrego 
do Caboclo, afluente do São Domingos. Esta fazenda foi uma grande 
produtora de farinha de mandioca com o uso do trabalho escravo e 
ainda apresenta os vestígios de um antigo cemitério de escravos, um 
cafezal e um curtume (FERREIRA, 2009, p. 52). 

 

Com a Lei de Terras em 1850 e o pós abolição os donos de fazendas passaram a 

registrar os escravos com os seus sobrenomes, e realizar vendas ou doações de 

pequenas glebas para os ex escravizados (FERREIRA, 2009). Neste contexto, se 

formaram os ambientes para a formação territorial negra, os agrupamentos dos 

quilombos nas fazendas chamados de calhambolas, e nas matas com os tapuias16 - 

os quilombos como o de Negro Rugério e Benedito Meia-Légua, deram origem as 

comunidades negras do Sapê do Norte. 

A formação do território do Sapê do Norte acontece nas terras das antigas fazendas 

do Comendador Antônio Rodrigues da Cunha e sua esposa Rita Maria da Conceição 

Cunha, das fazendas de Olindo Gomes dos Santos Paiva e de Marcelino da Cunha, 

são ocupadas pela população negra: 

As terras destas antigas fazendas situadas na região de São Mateus e 
seu entorno eram habitadas pelas diversas comunidades negras rurais 
do Sapê do Norte, terras do Comendador Antonio Rodrigues da Cunha 
e sua esposa Rita Maria da Conceição Cunha, teria saído uma grande 
população negra que originou as comunidades de Linharinho (onde 
se encontram os vestígios de sua sede), Santana, Córrego São 
Domingos, Córrego de Santana e Angelin; da fazenda de seu filho, 
o Major Antonio Rodrigues da Cunha, o “Barão dos Aimorés”, as 
comunidades do Córrego Seco (bem próxima de sua sede), Nova 
Vista, Chiado, Morro da Arara e São Jorge; das fazendas de Olindo 

                                                           
16 Eram chamados de calhambolas os negros escravizados que fugiam em ato de rebeldia. Tapuias 

era como os calhambolas chamavam os nativos indígenas valentes que resistiram nas florestas 
densas. 
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Gomes dos Santos Paiva, o “Barão de Timbuí” e de Marcelino da 
Cunha, as comunidades do Córrego Santa Isabel, do Angelin e 
também da Vila de Itaúnas. Fosse durante a escravidão ou ao final 
dela, estas populações negras foram se espalhando ao longo dos 
córregos, rios, florestas e sapezais. Ora no desespero da fuga vigiada, 
ora na relativa tranqüilidade da decadência do capital, recriaram seu 
modo de vida, deixando sua marca na terra e conformando suas 
formas de territorialidade (FERREIRA, 2009, p. 62 – 63, grifos nossos). 

 

A mobilidade das populações negras no Norte do Espírito Santo como forma de 

resistência e constituição de seu modo de vida, acompanham os trajetos fluviais entre 

São Mateus e Linhares pelo rio Mariricu e compõem a formação territorial na região 

do norte do Rio Doce. “Ainda no século XIX, o povoamento colonial do Espírito Santo 

concentrava-se ao sul do rio Doce, enquanto o Norte permanecia distante e 

praticamente inatingível em meio a sua grande floresta habitada pelos povos 

indígenas e também por comunidades de negros fugidos da escravidão” FERREIRA, 

2009, p. 63). 

A formação do Sapê do Norte se dá na constituição de territórios de uso coletivo das 

comunidades negras, são formadas as terras de preto. Se organizaram e criaram seu 

modo de vida próprio onde viviam na “terra à rola”. O modo de vida que se consolida 

a partir das redes de parentesco e trocas materiais, a reprodução da vida através dos 

saberes tradicionais, com a produção da farinha e do beiju e criação de gado e porco 

“na solta”, as festas de devoção e das Mesas de Santo, criando laços de identidade e 

solidariedade sem interferências do capitalismo (FERREIRA, 2009).  

O Espírito Santo nesta época era considerado região de grande potencial para o 

desenvolvimento. O Norte possuía grandes extensões de floresta. 

Em fins do século XIX, com a extinção da escravidão e a decadência 
progressiva das fazendas produtoras da farinha de mandioca no norte 
do Espírito Santo, a ideologia dos ‘espaços vazios’ passava a salientar 
a necessidade de ocupação e des-envolvimento desta região sob 
novas bases (FERREIRA, 2009, p. 90). 

 

O ideário desenvolvimentista expandiu as aberturas de florestas para exploração de 

madeiras, o agronegócio, as monoculturas de eucalipto e cana, a mineração, e 

exploração petrolífera e energética, na região Norte do Espírito Santo, nos municípios 

de Linhares, Aracruz, São Mateus e Conceição da Barra. Sendo assim, um projeto de 
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expropriação dos povos tradicionais, indígenas, caboclos e ribeirinhos e comunidades 

negras. 

[...] a chegada da exploração madeireira e dos monocultivos de 
eucalipto nos municípios de São Mateus e Conceição da Barra no 
período de 1950 a 1970 produziu uma grande expropriação das 
condições de existência dessas comunidades negras rurais, que se 
estendia da terra à morada; da floresta às águas; das redes de 
parentesco às trocas e às festas. Nesse contexto, uma nova identidade 
negra passou a ser construída com profundos contornos políticos 
ligados à questão da perda da terra, e teve como apoiadores a 
Comissão Pastoral da Terra (CPT) e suas Comunidades Eclesiais de 
Base (CEB’s), bem como o Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
(FERREIRA, 2017, p. 20). 

 

As comunidades negras e indígenas do Norte do Espírito Santo sofreram os impactos 

sobre seu modo de vida e a perda de seus territórios, devido aos constantes processos 

de expropriação em nome do desenvolvimento. Com a chegada da empresa Aracruz 

Celulose atual Suzano, com apoio do Estado, os donos de cartórios e fazendeiros, por 

meio da grilagem de terras, ameaças e violência invadiram o território do Sapê do 

Norte. 

A territorialidade formada no Sapê do Norte remonta o processo de resistência colonial 

no Norte do Espírito Santo. Com a chegada da monocultura de eucalipto e a expulsão 

violenta das comunidades do território, se iniciaram os conflitos sob o modo de vida 

do Sapê do Norte e o imaginário colonial de dominação e invisibilidade dos sujeitos 

que habitam o território para a implantação de projetos desenvolvimentistas 

(FERREIRA, 2017). 

Os ataques às comunidades do Sapê do Norte transformaram tanto o território quanto 

a construção identitária dos sujeitos. Se iniciou um longo processo de lutas, a 

organização política começou a ter forma nas mobilizações camponesas, ganha corpo 

com os grupos católicos de formação política e de consciência negra e pelo 

movimento negro nos anos 1980, com formação do Grupo de União e Consciência 

Negra – GRUCON. “As presenças das reivindicações do GRUCON emergiram no 

interior desta atuação pastoral e ganhou contornos próprios [...]” (SILVA, 2012, p. 87). 

O GRUCON atuou entre os anos 1980 e 1990 sobre as pautas da cultura negra, 

agregavam questões ambientais, pelo direito a terra, na busca dos direitos dos negros. 

Quando participaram da Marcha dos 300 anos de Zumbi em Brasília em 1995, as 
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lideranças perceberam que as pautas do movimento negro envolviam a área urbana, 

sem a presença das questões quilombolas na área rural (SILVA, 2012).  

Neste sentido, a partir das experiências do GRUCON as comunidades do Sapê do 

Norte se articularam nacionalmente com entidades e movimentos sociais na defesa 

do território negro, na luta por direitos territoriais e agenda quilombola. 

Ali, a designação de agendas nacionais, como a Marcha 300 anos de 
Zumbi, caracterizados pela manipulação de linguagem jurídica e 
preenchidos por novos agentes especializados como antropólogos e 
historiadores se consolidou como a forma por excelência de 
representação quilombola. Os quilombolas do Sapê do Norte fizeram 
isso ao estabelecerem uma rede de apoio fora de São Mateus, 
especialmente a partir de 1998, com a Rede Alerta Contra o Deserto 
Verde, que reunia ativistas, ONG’s e as populações que se sentiam 
afetadas pelo monocultivo em vários estados no Brasil (SILVA, 2012, 
p. 84.) 

 

No Norte do Espírito Santo houve um processo de ressemantização do quilombo com 

movimento da consciência negra. Contudo, devido a abertura de processos de 

reconhecimento territorial, se inicia os conflitos sobre os direitos dos quilombolas, 

onde os proprietários de terras, empresas que atuam na monocultura do eucalipto e 

agentes públicos, que disputam a efetividade desses direitos (OLIVEIRA, 2011). 

Os processos de identificação e reconhecimento das comunidades do Sapê do Norte 

se dão em meio aos conflitos internos e externos, que reforçam a construção 

identitária pela memória e consciência e os enfretamentos políticos sobre o território, 

outrossim, Oliveira (2011) reflete sobre as dinâmicas que envolvem os processos de 

mobilização e organização social dos quilombolas no Norte do Espírito Santo: 

[...] No entanto, é na relação com essas situações sociais de conflitos 
que se intensificam os movimentos de mobilização política movidos 
pela intenção de elaboração da consciência, identidade e memória 
quilombola, pois, como disse uma das lideranças entrevistada, a 
preocupação do movimento social quilombola deve ser com a falta de 
posição política daqueles integrantes das comunidades ‘que ainda não 
sabem que são quilombolas’. Este parece ser um projeto político 
comum entre as lideranças dessas comunidades no Espírito Santo: a 
consciência do direito étnico à identidade e à memória e, 
consequentemente, ao território que inclui tudo isso (OLIVEIRA, 2011, 
p. 165). 
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Os processos de resistências das comunidades negras do Sapê do Norte têm ocorrido 

desde o período colonial. Nos anos 1960 com o trabalho de mobilização sobre a 

questão de terra expropriada nas pastorais católicas, posteriormente, sobre a 

exclusão social e racismo do GRUCON, a aproximação de outras entidades 

organizativas, e as políticas de reconhecimento, a Lei Estadual 5.623/1998 e o 

Decreto 4. 887/2203.  

Neste contexto, devido a visibilidade das expropriações pela produção agroindustrial 

de Celulose, as comunidades se unem à coletivos locais e regionais em busca do 

reconhecimento territorial e direitos específicos garantidos pelo artigo 68 ADTC 

(FERREIRA, 2016). 

As comunidades do território do Sapê do Norte tiveram seu modo de vida impactado, 

o que tem interferido na territorialidade quilombola, devido as constantes invasões 

para a utilização dos recursos naturais que promovem degradação do ambiente – 

secagem de córregos, desmatamentos em larga escala, contaminação da agua e do 

solo. 

Neste sentido, as comunidades que constituem o território do Sapê do Norte passaram 

por processos de lutas no decorrer das décadas reconstruindo sua identidade. Os 

quilombolas do Norte do Espírito Santo a partir de sua identidade têm se organizado 

politicamente para defesa de seus territórios ancestrais. Entretanto, os processos de 

reconhecimento não têm avançado, o que demonstra que persistem as expressões 

da colonização sobre os agrupamentos negros. 

Conforme dados da Fundação Cultural Palmares, no Espírito Santo são 40 

comunidades certificadas, no Norte do estado são 29. Em processo de titulação no 

Incra estão 21 comunidades do ES e 19 da região Norte.   

O quadro 3 apresenta os dados compilados das comunidades quilombolas do Norte 

do Espírito Santo certificadas pela Fundação Cultural Palmares e os processos 

abertos no Incra. 
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Quadro 3 – Dados sobre as comunidades quilombolas no Norte do Espírito Santo: 

certificadas e em processo no Incra. 

Comunidade - Município Certificação 
Ano de abertura 
do processo no 

Incra 

Etapa da 
Titulação 

ANGELIM, ANGELIM DISA, ANGELIM II, 
ANGELIM III E CÓRREGO DO MACUCO 
- Conceição da Barra 

10/12/2004 2015/2016 
Não consta 
informações. 

LINHARINHO - Conceição da Barra 30/09/2005 2012 RTID 

SÃO JORGE - Conceição da Barra e São 
Mateus 

30/09/2005 2005 RTID 

SÃO DOMINGOS - Conceição da Barra e 
São Mateus 

06/12/2005 2005 RTID 

SERRARIA E SÃO CRISTÓVÃO - São 
Mateus 

28/07/2006 2005 Decreto no DOU 

RODA D'ÁGUA - Conceição da Barra 13/12/2006 2015 
Não consta 
informações. 

NOVA VISTA - São Mateus 13/12/2006 - 
Não consta 
informações. 

DILÔ BARBOSA - São Mateus 13/12/2006 - 
Não consta 
informações. 

CACIMBA - São Mateus 13/12/2006 - 
Não consta 
informações. 

COXI - Conceição da Barra 13/12/2006 2013 
Não consta 
informações. 
 

CORREGO DO CHIADO - São Mateus 13/12/2006 2016 
Não consta 
informações. 

CÓRREGO SECO - São Mateus 13/12/2006 - 
Não consta 
informações. 

CÓRREGO DO SERTÃO - Conceição da 
Barra 

13/12/2006 - 
Não consta 
informações. 

MATA SEDE - São Mateus 13/12/2006 2005 
Não consta 
informações. 

BEIRA-RIO ARURAL - São Mateus 13/12/2006 - 
Não consta 
informações. 

SANTANINHA - São Mateus 13/12/2006 - 
Não consta 
informações. 

SANTANA - Conceição da Barra 13/12/2006 2005 
Não consta 
informações. 

CÓRREGO SANTA IZABEL - Conceição 
da Barra 

13/12/2006 - 
Não consta 
informações. 

DONA GUILHERMINDA - Conceição da 
Barra 

13/12/2006 - 
Não consta 
informações. 

SÃO DOMINGOS DE ITAUNINHAS 13/12/2006 - 
Não consta 
informações. 

PORTO GRANDE - Conceição da Barra 07/04/2015 2015 RTID 

CÓRREGO DO ALEXANDRE - Conceição 
da Barra 

07/04/2015 2015 RTID 

DEGREDO - Linhares 20/05/2016 2018 
Não consta 
informações. 

MORRO DA ONÇA - Conceição da Barra 12/06/2017 2017 
Não consta 
informações. 

DIVINO ESPÍRITO SANTO - São Mateus 11/04/2018 - 
Não consta 
informações. 

Fonte: INCRA, 2021. 
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O quadro apresenta maior número de certificações no ano de 2006, e uma baixa nos 

anos a partir de 2015 nos processos de certificação e titulação. O Espírito Santo não 

possui comunidade quilombola titulada, como na maioria das regiões do Brasil, com 

processos abertos no Incra há muitos anos. No Norte do Espírito Santo os processos 

sofrem os entraves políticos por parte das empresas e dos órgãos responsáveis pelos 

processos de titulação, devido aos constantes conflitos sobre o uso e ocupação do 

solo.  

O Incra-ES tem históricos de denúncias por articulações políticas com os proprietários 

de terras da região e grupos empresariais. A empresa Suzano – antiga Aracruz 

Celulose e antiga Fibria, tem interferido nos processos de demarcação e titulação de 

terras coletivas das comunidades quilombolas por meios políticos e jurídicos.  

Em 2006 devido a divergências entre a Aracruz Celulose e trabalhadores quilombolas 

no acordo do recolhimento de resíduos de cortes de eucalipto - “fachos”, houve uma 

ação policial como forma de silenciamento e repressão violenta, evento marcante na 

memória quilombolas. 

A ação que foi operada pela Polícia Militar com helicóptero e cães farejadores, sob a 

denúncia de furto de madeiras, que culminou em 39 quilombolas da comunidade de 

São Domingos detidos, entre esses, mulheres, um deficiente visual e idosos. 

No ano de 2011 a comunidade de Linharinho teve na justiça a anulação de sua 

titulação em processo com o Incra, por conta de um processo judicial acionado pela 

Suzano, na época Fribria. Em 2012 iniciou a primeira etapa para o processo de 

reconhecimento junto ao Incra. 

As comunidades Serraria, Mata Sede e São Cristóvão devido ao recurso judicial 

efetuado por um proprietário de imóvel rural ao Incra teve seu processo de delimitação 

territorial suspenso em 2012. O processo teve como bases a ADI 3.239, solicitando a 

invalidação do procedimento sob alegação de “insanáveis irregularidades” referente 

ao Decreto 4.887/2003. Em julho de 2021 o Tribunal Regional Federal da 2ª Região – 

TRF 2 atendeu ao recurso do Ministério Público Federal em primeira instância, não 
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abendo mais recursos contra a decisão, anulou a sentença do juiz e reconheceu a 

regularidade do território quilombola das comunidades demarcado pelo INCRA17. 

A exploração de Petróleo no litoral Norte capixaba tem impactado as comunidades de 

Linharinho e Divino Espírito Santo. Em são Domingos a implantação do 

empreendimento de Cacimba-Catu da Petrobras com gasodutos dentro do território 

quilombola, nos quintais das famílias ao lado de farinheiras, cortando o pátio da escola 

da comunidade de São Jorge. Causando impactos e degradação do córrego de São 

Domingos. São empreendimento com diversas irregularidades de condicionantes do 

licenciamento ambiental, além da invasão do território tradicional. (PASINI, 2014). 

Devido as morosidades nos processos administrativos de titulação e as constantes 

invasões de plantações de eucalipto no território do Sapê do Norte, as comunidades 

tem organizado as retomadas do território, em Linharinho e na região conhecida como 

bacia do Angelim.  

As retomadas são experiências coletivas organizadas para o plantio de mudas de 

arvores frutíferas e sementes crioulas em terras que passaram pelo de pós-corte de 

eucaliptos, para recuperação do solo, por vezes para preparação de moradia de 

famílias.  

Uma forma de resistência ao “impressamento” e apropriação do território. “Assim, esta 

experiência de retomada do território procura construir formas de ocupação e 

apropriação deste espaço orientadas por outras significações, que se contrapõem ao 

espaço dominado pelo capital [...]” (FERREIRA, 2009, p. 353). 

Além dos conflitos de décadas que envolvem as grandes empresas de monoculturas 

de cana e eucalipto sobre o território do Sapê do Norte, as comunidades têm passado 

por invasões de pessoas que migraram de outros estados e ocuparam o território das 

comunidades Angelim I, Linharinho, São Domingos e Córrego do Alexandre.  

Segundo a CONAQ (2020) a invasão de terras por terceiros não quilombolas tem 

gerado atraso nos processos de titulação das comunidades, além das constantes 

                                                           
17 Ministério Público Federal no Espírito Santo - Disponível em: http://www.mpf.mp.br/es/sala-de-

imprensa/noticias-es/apos-recurso-do-mpf-trf2-confirma-regularidade-do-procedimento-de-
delimitacao-e-identificacao-de-terras-quilombolas-em-sao-mateus-es. Acesso em 04 de dezembro de 
2021. 

http://www.mpf.mp.br/es/sala-de-imprensa/noticias-es/apos-recurso-do-mpf-trf2-confirma-regularidade-do-procedimento-de-delimitacao-e-identificacao-de-terras-quilombolas-em-sao-mateus-es
http://www.mpf.mp.br/es/sala-de-imprensa/noticias-es/apos-recurso-do-mpf-trf2-confirma-regularidade-do-procedimento-de-delimitacao-e-identificacao-de-terras-quilombolas-em-sao-mateus-es
http://www.mpf.mp.br/es/sala-de-imprensa/noticias-es/apos-recurso-do-mpf-trf2-confirma-regularidade-do-procedimento-de-delimitacao-e-identificacao-de-terras-quilombolas-em-sao-mateus-es
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ameaças e intimidações, onde os quilombolas não podem acessar seus territórios 

livremente. 

As comunidades quilombolas do Norte do Espírito Santo vivem conflitos agrários que 

perduram, em constates processos de expropriação e invisibilização dos sujeitos 

quilombolas. O que tem ocorrido é uma descredibilização dos direitos territoriais 

coletivos e dos direitos específicos dos povos e comunidades tradicionais, na 

reprodução do racismo, pela lógica de subalternização dos territórios étnicos. Apesar 

disso, o território do Sapê do Norte tem resistido às instrumentalizações jurídicas que 

tem avançado contra o modo de vida quilombola. 

 

2.3 O Processo de reconhecimento da Comunidade de Pescadores e 

Extrativistas Remanescentes de Quilombo do Degredo 

 

Esta seção atenta para como se deu o processo de reconhecimento de remanescente 

de quilombo do Degredo, a partir da pesquisa documental como instrumento 

complementar e de relatos dos moradores e seus familiares que participaram do 

processo de autorreconhecimento pleiteado à Fundação Cultural Palmares em 2015. 

Uma análise documental para a compreensão do processo de certificação quilombola 

da comunidade do Degredo; extrair informações que contribuam para o entendimento 

histórico cultural na formação territorial, e identificar aspectos relevantes sobre como 

ocorreu este processo.  

Será analisado o documento “De Regência a Barra Nova, é tudo quilombola! Relatório 

preliminar de visitas de campo à Comunidade de Degredo, Linhares (ES) ”, que 

compõe a solicitação para abertura do processo de emissão de certidão de 

autodefinição como comunidade remanescente de quilombo à comunidade, em 05 de 

março de 2015 – processo nº 01420.002898/2015-67.  

O documento trata-se de um relatório descritivo de autoria da Prof.ª Dr. ª Simone 

Raquel Batista Ferreira e do Prof. Dr. Osvaldo Martins de Oliveira, de modo a que se 

refere sua nomenclatura, preliminar, definido assim, uma análise inicial, a partir das 



73 

narrativas dos quilombolas da comunidade do Degredo, em particular lideranças 

antigas da família Atalino Leite. 

Sobre os autores do relatório, importante destacar a relação preexistente entre os 

acadêmicos e os moradores do Degredo exprime a relação de confiabilidade e 

respeito entre os sujeitos envolvidos, além de vasta vivência e diálogos com 

comunidades da região Norte do estado.  

O processo de autorreconhecimento da comunidade quilombola do Degredo se iniciou 

entre os anos de 2004 e 2005 nos diálogos entre os moradores e a professora Simone 

Raquel. Que em suas idas a comunidade percebia nas conversas com as lideranças 

da época Pedro Costa, D. Clea e José Costa sobre as práticas tradicionais e a 

formação do território ancestral, que Degredo era uma comunidade remanescente de 

quilombo.  

Dona Clea foi quem deu o pontapé inicial, onde a partir de conversas com os 

familiares, em 2015, mobilizou as famílias da comunidade para que fosse realizado o 

processo de certificação de autorreconhecimento da comunidade do Degredo com 

apoio dos professores Simone e Osvaldo, daí foi produzido o Relatório preliminar “De 

Regência a Barra Nova é tudo Quilombola! ”. 

Foi realizada uma reunião comunitária no dia 31 de janeiro de 2015, com ata assinada 

por 34 moradores para a solicitação de reconhecimento da identidade quilombola da 

comunidade junto a Fundação Cultural Palmares. Em março do mesmo ano foi aberto 

o processo administrativo para a emissão de certidão de autodefinição como 

comunidade remanescente de quilombo, solicitada pela ASPED – Associação de 

Pescadores Extrativistas do Degredo “Atalino Leite de Araújo”, onde José Leite Costa 

era presidente.  

Sob o processo nº 01420.002898/2015-67 foi emitida a certidão de autodefinição de 

comunidade remanescente de quilombo da Comunidade do Degredo, registro nº. 

2.356 no Cadastro Geral de Remanescentes das Comunidades de Quilombos da 

Fundação Cultural Palmares, e publicada a Portaria 104 no Diário Oficial da União no 

dia 20 de maio de 2016. 

A análise do relatório preliminar  tem com base de reflexão três linhas: 1) a relação 

com a formação territorial e ancestralidade dos quilombos de Conceição da Barra e 
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São Mateus à Linhares – a  expansão territorial e o processo de migração quilombola 

que também está remetida ao título do documento; 2) as práticas de referências 

indígena e negra e relacionadas às comunidades do Sapê do Norte, reforçada a 

relação da expansão territorial quilombola; 3) a referência ancestral e a composição 

familiar extensa de Atalino Leite de Araújo, por sua mobilidade no território. 

A formação territorial da comunidade do Degredo relacionada a extensão entre São 

Mateus e Linhares, pela ocupação do território por nativos indígenas e negros, a 

mobilidade dos moradores e a chegada de pessoas pelo trafego fluvial, as relações 

conjugais que se deram formando território de parentesco “[...] havia na região cerca 

de 400 famílias nativas, que tradicionalmente ocupavam um território que ia de 

Degredo (Linhares) até Barra Nova (São Mateus) [...]” (FERREIRA; OLIVEIRA, 2015, 

p. 1). 

Foi se estabelecendo um território a beira mar de populações extrativistas com formas 

de organização da vida social específicas. Segundo a memória local são territórios 

ancestrais da formação da vida social comunitária, a existência desses agrupamentos 

desmente a ideia de espaço vazio. “Entre a foz do rio Cricaré e o Sul da foz do Rio 

Doce no século XIX, cerca de 10 km de costa no sentido leste a oeste, há localidades 

com histórico de ocupação e modo de vida tradicional” (TEIXEIRA, 2010, p. 16). 

A formação do território do Degredo se dá nos processos de ocupação e usos dos 

espaços na faixa de terra à beira mar da planície Quaternária do Rio Doce18, sob 

práticas e atividades tradicionais similares aos agrupamentos negros de São Mateus 

e Conceição da Barra, a criação de porco, o cultivo da mandioca e produção de 

farinha, no trânsito e comercialização fluvial no território, em Povoação, Barra Seca e 

Regência e práticas culturais têm referências das comunidades do Sapê do Norte: 

[...] A alimentação era composta de pratos típicos dos quilombolas da 
região Norte do Espírito Santo, pois advinha também de cultivos de 
mandioca e produção de seus derivados, como farinha, beiju, biscoitos 
e caldos (tradicionalmente denominados ‘mingau’) que estavam 
associados aos pescados. [...] compartilhavam também com outros 
quilombolas da região Norte do Espírito Santo, a tradição da criação de 
porcos, em que a carne era usada para consumo e também compondo 
pratos específicos com derivados da mandioca e com o feijão 
(FERREIRA; OLIVEIRA, 2015, p. 1). 

                                                           
18 A beira-mar da Planície Quaternária abrange quatro municípios e duas bacias hidrográficas: Aracruz, 

Linhares, São Mateus e Conceição da Barra, do Rio Doce e do Rio Cricaré. 
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Os mais antigos afirmam que haviam benzedores e benzedeiras entre 
eles Manoel Dorvalino que, conformem dizem ‘era bem afro’ e Manoel 
Massimino dos Santos, que era conhecido como o ‘Baga Velha’ e que, 
a convite de Atalino, teria vindo das comunidades quilombolas da 
região do Sapê do Norte [...] (FERREIRA; OLIVEIRA, 2015, p. 4). 

 

Em relação as práticas e saberes, estão fortemente ligadas a referências indígenas e 

negras, as atividades da pesca e uso de taboas para cestos, redes e esteiras, as casas 

de farinhas, as festas Folia de reis e o jongo, a devoção ao santo São Benedito 

representada pela igreja local.  

Relatam ainda que em tempos passados, não tão distantes, os rituais 
de devoção, sobretudo a São Benedito, ‘era uma tradição muito forte 
entre os parentes’, descendentes e parentes afins de Atalino. Ainda 
hoje, conforme pudemos observar e verificar, a comunidade tem um 
templo erguido para São Benedito. Em relação às práticas culturais de 
devoção a São Benedito que são compartilhadas entre os quilombolas 
do Sapê do Norte (município de São Mateus e Conceição da Barra) e 
se estende por diferentes vilas e povoados do município de Linhares, 
os moradores do Degredo afirmam: ‘ na Vila de Regência, mora o São 
Benedito Alto; em Povoação, o São Benedito Pequeno’ (FERREIRA; 

OLIVEIRA, 2015, p. 4). 

 

As narrativas dos quilombolas do Degredo trazem a relação da ocupação do território 

à conformação dos negros e indígenas nas relações de parentesco e de casamento 

que formaram os núcleos de familiares e vilas da comunidade. Assim como é 

reproduzida na fala de Pedro Costa: ‘de Regência a Barra Nova, tudo é quilombola! 

Descendente de negro e índio’ que dá nome ao relatório, reforçando a expansão 

territorial quilombola e construção identitária. 

A territorialidade negra tem como base constitutiva a apropriação coletiva de terras, 

criando sua identidade étnica a partir de bases geográficas de assentamento e 

formação de relações próprias com o território, no contexto do colonialismo escravista 

da marginalização e expropriação territorial, e de resistências aos padrões impostos 

(BANDEIRA, 1988). 

A construção da identidade quilombola está relacionada ao território ocupado. No 

processo de territorialização constitui-se identidade e territorialidade, sobre suas 

práticas e saberes e em suas relações internas e externas – de alteridade e suas 

fronteiras com o “outro” (BARTH, 1998). 



76 

As formações familiares que se deram por meio das relações conjugais entre negros 

e mulheres indígenas ou “pegas a laços” com reproduz a memória local da 

comunidade podem ser compreendidas em caráter relacional-interacional, de alianças 

políticas e de cooperação (FARIAS JÚNIOR, 2016).   

A forte referência ancestral de Atalino Leite de Araújo como desbravador das terras 

do atual território da comunidade do Degredo, acompanha a formação do território de 

parentesco: 

 [...] ATALINO LEITE DE ARAÚJO é um dos ancestrais apresentado 
pelos integrantes da comunidade como uma referência de grande 
importância na antiga formação da comunidade de Degredo. [...] o 
ancestral Atalino Leite, por suas habilidades na navegação já conhecia 
o lugar e seus tradicionais ocupantes indígenas e quilombolas, com 
eles passou a estabelecer trocas de produtos alimentícios, alguns dos 
quais ele trazia da cidade de São Mateus para os moradores do lugar 
[...] [...] devido ao fato de ter mais de 20 filhos com cinco mulheres 
diferentes, quilombolas e índias nativas da região, foi distribuído 
pedaços de dessa terra aos filhos reconhecidos e lembrados pelos 
seus atuais descendentes [...] (FERREIRA; OLIVEIRA, 2015, p. 1 e 2). 

 

A composição familiar extensa de Atalino Leite de Araújo, dos relacionamentos com 

cinco mulheres nativas, teve mais de 20 filhos, buscada na memória dos seus 

descendentes, e os relatos de parentesco nas localidades adjacentes, Povoação, 

Regência, Nativo, Gameleira, Barra Seca, Barra Nova, envolvem ampliação territorial 

dos agrupamentos formados por laços familiares e herdeiros – de alianças 

matrimoniais internas e externas como estratégia (OLIVEIRA, 2005). 

A formação de aglomerados por núcleos familiares denominados por vilas retrata a 

formação do território de parentesco, onde relacionam o território ao grupo de 

parentes reconhecidos pelos troncos familiares. O território de parentesco não 

necessariamente pelo uso, mas também pelo reconhecimento dos seus moradores e 

vizinhos, assim, se identifica os indivíduos a partir do território e grupos de parentes 

em suas múltiplas pluralidades (FARIAS JÚNIOR, 2016).  

As narrativas descritas no relatório remetem a formação territorial ancestral dos 

quilombos de São Mateus e Conceição da Barra, estão refletidas no pertencimento da 

diáspora africana e de representatividade das lideranças antigas e parentes, como 

forma de proteção do território diante dos conflitos com as empresas e fazendeiros. 
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[...] a comunidade de Degredo possui um longo histórico de conflitos 
com fazendeiros da região, com empresas do ramo de exploração de 
petróleo e nos últimos anos com a Petrobras, devido ao processo de 
pesquisa, exploração e escoamento de petróleo e gás, em mar e terra, 
além da Usina Termelétrica construída em terras ocupadas pela 
comunidade (FERREIRA; OLIVEIRA, 2015, p. 5) 

 

No processo de expropriação e ameaças ao território, a identidade quilombola é 

ativada como recurso do direito territorial. O artigo 68 do ADCT concebe novos fluxos 

de mobilização das comunidades negras e de reformulação da identidade como 

dispositivo na luta pelos direitos territoriais. 

Neste contexto se conforma a identidade como defesa do território na comunidade do 

Degredo. Segundo Gusmão o território é fruto da narrativa social que une e move 

grupos diante de um confronto com o outro. A realidade dos grupos negros que 

possuem terras sob a ameaça de perder seu território perpassa pela destituição da 

própria vida. “O confronto pela terra e o conflito entre realidades diversas revelam 

assim, a existência de muitas linguagens próprias desse mundo singular e prenhe de 

sentido” (1995, p. 70).  

Outrossim, nas situações de conflitos é que as comunidades quilombolas tem se 

organizado historicamente, nas lutas para a superação do escravismo colonial e na 

formação de autonomias da sua vida social. A comunidade do Degredo, da mesma 

forma que as comunidades do Sapê do Norte, tem se mobilizado e se organizado 

politicamente a partir da memória, consciência e identidade quilombola (OLIVEIRA, 

2011). 

O processo de autorreconhecimento para certificação quilombola da comunidade 

ocorreu no mesmo ano do desastre da barragem da Samarco – as mobilizações se 

iniciaram em janeiro 2015, quando a pluma de rejeitos chega no mar do Degredo em 

novembro. Que gerou uma série de situações e conflitos internos na comunidade, 

neste contexto se inicia o processo de construção da identidade coletiva e mobilização 

da comunidade do Degredo. 

Além dos conflitos internos e as novas relações com agentes externos relacionados 

ao crime ambiental – Fundação Renova, defensores públicos, Ministério Público, 

entidades ambientais, sujeitos de outras comunidades afetadas, acentuando os 
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problemas já existentes na comunidade em relação a ao território e as interferências 

nas atividades da pesca e cultivo da mandioca pelas sísmicas e gasodutos da 

Petrobras. A proibição da pesca e a contaminação da água teve profundo impacto 

para os moradores. 

Diante deste cenário, as famílias do Degredo começam a se reunir para que seja 

garantido seus direitos nos enfrentamentos políticos em relação aos estudos sobre as 

aguas do território e a distribuição de agua potável de reponsabilidade da Fundação 

Renova. Além dos conflitos em relação ao recebimento do cartão - benefício social de 

reparação para os quilombolas afetados, surgiram as questões sobre quem é e quem 

não é quilombola e sobre quem foi ou não foi afetado.  

Se iniciou então o processo de mobilização coletiva entre as famílias para que se 

garanta a todos da comunidade os benefícios de reparação e indenização da 

Fundação Renova. Onde se articulam os diálogos entre os quilombolas do Degredo e 

as instâncias sociopolíticas local, regional e nacional em prol da garantia dos seus 

direitos específicos, tendo como referências a certificação quilombola e a Convenção 

169 da OIT.  

O Degredo tem sua construção identitária e formação territorial ancestral negra e 

indígena, formando assim seu território negro e de parentesco. Representada por 

seus troncos familiares, também se constitui das organizações políticas para 

interlocução que expressam sua identidade étnica - a identidade quilombola se 

apresenta como forma de visibilidade política e social. 

Sendo assim, o processo de construção do território negro do Degredo se constitui 

em “[...] uma forma específica de organização e expressão da identidade política” 

(OLIVEIRA, 2005, p. 324), que envolvem as relações matrimoniais, conflitos, 

manifestações culturais, a memória ancestral, como processos de resistência e luta 

territorial. 

O reconhecimento jurídico, e por consequência o reconhecimento social dos sujeitos 

quilombolas reafirma sua construção da identidade coletiva, em movimento, nos 

sentidos objetivo e subjetivo. Nas formas de representatividade política e resistência 

territorial, de alcance ideológico, simbólico e da alteridade (OLIVEIRA, 2005). 
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O caráter público do direito e do reconhecimento jurídico, corresponde a efetividade 

socialmente construída nas interações com o outro – o auto respeito perante a 

coletividade, sendo assim, a luta por reconhecimento se dá na esfera jurídica – espaço 

de confrontos e conflitos sociais.  

Deste modo, quando este reconhecimento é negado se perde o auto respeito. 

Honneth (2003) explica que a representação simbólica do desrespeito é a experiência 

que proporciona compreender o auto respeito. Quando os sujeitos sofrem a falta do 

reconhecimento, um sentimento de vergonha social conflui na busca pelo auto 

respeito – a luta por reconhecimento, e é um propulsor de resistências. 

Os desrespeitos morais projetam aos sentimentos uma transformação cognitiva, que 

permite resistências políticas e a luta por reconhecimento, que emergem nos 

movimentos coletivos. Nessas reações emocionais de vergonha a experiência de 

desrespeito pode tornar-se o impulso motivacional de uma luta por reconhecimento, 

“[...] somente quando o meio de articulação de um movimento social está disponível é 

que a experiência de desrespeito pode tornar-se uma fonte de motivação para as 

ações de resistência política” (HONNETH, 2003, p. 224). 

A certificação de comunidade remanescente de quilombos, movimenta a construção 

identitária e a organização social da comunidade, que expressa a visibilidade política, 

social e cultural nas situações de confrontos e defesa territorial. Neste sentido verifica-

se que muda o contexto dessa construção, onde os quilombolas já reconhecidos 

direcionam a luta coletiva para a reparação dos impactos causados no território e às 

famílias. 

Os quilombolas formalizaram a ASPERQD – Associação de Pescadores e 

Extrativistas Remanescentes de Quilombo do Degredo e a CQD – Comissão 

Quilombola do Degredo, e  assim se inserem nos espaços políticos a convocar o 

Estado nas esferas jurídica, legislativa e executiva, para discutirem sobre seus direitos 

e o acesso as políticas e programas, provocando debates com o objetivo de resolução 

de problemas na comunidade e a constante luta pela atividade da pesca, de muito 

valor para os quilombolas do Degredo. 

No Degredo tem-se operado os diálogos e conflitos relacionados a Fundação 

Renova/Samarco e Petrobras. O fortalecimento da mobilização política da 
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comunidade quilombola do Degredo tem avançado na conquista por direitos sobre a 

água e o território sagrado.  

A comunidade se insere na estrutura institucional burocrática do Estado, para alcançar 

visibilidade ao serem identificados como sujeitos de direito. Portanto, o 

reconhecimento se torna uma estratégia para a defesa do território e seu modo de 

vida, que incorre o risco de perdas ou prejuízos nos processos de negociação 

colocados nas instâncias políticas, e possíveis conflitos internos sobre quem é 

quilombola, a formação ancestral da comunidade e limites territoriais. 

Segundo Arruti (1997) os processos de reconhecimento de comunidade negras rurais 

produz uma série de mudanças às comunidades, constitui a emergência do grupo – 

“[...] como uma entidade social que emerge da diferenciação estrutural de grupos em 

interação” (ARRUTI, 1997, P. 26). Em sua forma de auto-organização articula antigas 

práticas com as novas regras, iniciadas nos processos de disputa territorial e coma 

descoberta da existência de direitos. Neste sentido que a identidade de remanescente 

é atribuída e se constitui a partir do artigo 68/ADCT como dispositivo de luta. 

Apesar do marco constitucional do artigo 68 do ADCT, em relação ao reconhecimento 

formal e os direitos territoriais garantidos pela certificação quilombola, os sujeitos 

quilombolas do Degredo têm como referência a Convenção n° 169 da OIT sobre 

Povos Indígenas e Tribais (2004), esse marco legal se sobressai nas falas dos 

quilombolas, em alusão aos direitos à Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (2007). 

A realidade dos processos de reconhecimento das comunidades remanescente de 

quilombo apresenta-se em um cenário de negociação entre os sujeitos e as entidades 

estatais. Sob a lógica do colonialismo, a luta por reconhecimento quilombola como 

enfrentamento às exclusões e violações estruturadas historicamente, reforçadas 

pelos mecanismos desenvolvimentistas – a luta pelos territórios tradicionalmente 

ocupados e a identidade coletiva como resistência. Contudo o reconhecimento formal 

possibilita a afirmação identitária e revela novos riscos. 

A análise documental também nos permitiu compreender que a partir das narrativas 

sobre o pleito no processo de certificação quilombola, e posteriormente o impacto 

sofrido pela barragem, são dois momentos que envolvem a construção da identidade 
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dos quilombolas do Degredo. O primeiro, o autorreconhecimento, de autoatribuição e 

regaste de suas práticas e memória ancestral, o segundo, a afirmação da identidade 

étnica quilombola – ambas com vistas para defesa do território negro. Neste contexto 

social se articulam as estratégias de deslocamentos de fronteiras em suas 

manifestações em relação a outros grupos e na mudança de situações (CUCHE, 

2002). 

Os sujeitos quilombolas do Degredo estão vivenciando as experiências coletivas do 

processo de reconhecimento formal e a partir delas se forjam os movimentos da 

construção identitária que remontam a memória ancestral, o pertencimento ao 

território sagrado, moldam os agrupamentos internos e sua representação política dos 

troncos familiares formalizada pela Comissão Quilombola. 
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4. CAPÍTULO 3 

SER DO DEGREDO É SER GUERREIRO 

 

A comunidade de pescadores e extrativistas remanescente de quilombo do Degredo 

é uma comunidade de aproximadamente 600 habitantes, dividida em troncos 

familiares, localizados por vilas e aglomerados no território.  A sua ocupação territorial 

se estabelece pelos troncos familiares na formação de suas redes materiais e 

simbólicas, constituindo-se sua territorialidade. 

 

Do mesmo modo a comunidade tem se organizado como representação tanto na ATI 

ASPERQD como na Comissão Quilombola do Degredo – CQD por representantes das 

famílias pelos seus troncos familiares. Desta forma os sujeitos entrevistados da 

pesquisa são identificados por seus troncos de representação, respeitando a 

representatividade e pertencimento expressados pelos quilombolas do Degredo.  

 

A partir das percepções dos membros da CQD são apresentadas as narrativas sobre 

o território e o processo de reconhecimento; ser e viver no Degredo e a importância 

da certificação quilombola; a formação da comissão quilombola do Degredo e seus 

significados. Estes três eixos irão conduzir a análise sobre identidade e territorialidade 

no processo de reconhecimento da comunidade quilombola do Degredo. 

 

A coleta de dados por meio de entrevistas foi realizada no período entre junho e julho 

de 2021, no formato telepresencial por vídeo chamada individualmente, com quatro 

membros da Comissão Quilombola do Degredo, representantes dos troncos Correia 

e Candido, Atalino Leite, Penha de Jesus e Tomás e Borges - Gomes Pinto, por meio 

da metodologia bola de neve.  

 

Os troncos familiares são interligados por consanguinidade, parentesco e afinidade, 

constituindo assim ramificações, onde um mesmo tronco se desdobra em outros dois 

ou três, denominados pelos quilombolas como troncos que fazem interface, assim, é 

formada a genealogia dos troncos familiares dos participantes da pesquisa (Anexo I). 

 

O processo de ocupação e organização territorial por troncos familiares abrange a 

formação identitária dos sujeitos quilombolas do Degredo, que perpassam as diversas 
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situações e relações internas e na interação com os outros, e evidencia o movimento 

intrínseco aos processos de territorialidade e identidade coletiva. 

 

Na comunidade quilombola do Degredo essa dinâmica sofre impactos sobre a vida 

material, cultural e subjetiva dos moradores com a chegada dos rejeitos da barragem 

de Fundão/Samarco no território – denominado como crime ambiental pelos 

quilombolas. Contexto que interferiu diretamente no modo de vida, principalmente 

sobre a atividade da pesca e contaminação do agua e do solo, sendo esta na 

percepção dos membros da Comissão Quilombola do Degredo a principal luta dos 

quilombolas da comunidade hoje, a luta por justiça, onde se tenta reparar o irreparável, 

sem perder as esperanças na reconstrução do seu território sagrado. 

 

 

3.1 Ser e viver no Degredo é orgulho e privilégio 

 

Ser do Degredo e viver no Degredo tem seus significados e símbolos específicos. O 

desastre da barragem tem sido marco entre o antes e depois na memória e nas 

práticas dos quilombolas da comunidade. A identidade quilombola tem o sentido de 

mobilização coletiva na luta por direitos e construção de novas práticas. 

 

A luta por reconhecimento reforça os laços de afetividade e pertencimento, se 

tornando referência de organização e mobilização social, por meio da solidariedade e 

o auto respeito, o respeito conquistado pelo reconhecimento formal de âmbito Jurídico 

(HONNETH, 2003).  

 

Os membros da comissão quilombola falam do orgulho e privilégio de ser do Degredo, 

que se expressam nos laços familiares, de parentescos e na ancestralidade, o modo 

de vida das famílias, suas práticas e saberes tradicionais, em consonância com a 

paisagem do território que pertencem. 

 

“Maravilhoso... me sinto aliviado né, por que uma comunidade que eu 
nasci, me criei, tem meus pais tudo aqui, minha mãe, meus avós 
morreram a pouco tempo. Mas desde dos meus avós, que fomos 
nascidos, criados, todo mundo junto, a nossa irmandade, todo mundo 
pertinho um do outro. É bom demais, não tem palavras pra falar, por 
que tem meu pai do lado, tem a minha mãe do lado, tem meus irmãos, 
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tem todo mundo, então é maravilhoso, eu... é ótimo” (Troncos Correia 
e Cândido). 

 
“Ser do degredo pra mim é uma benção, gosto muito daqui desde 
quando eu nasci, meu pai tá aqui desde quando ele nasceu também 
em 1943, assim como meus avós, e meus bisavós se estivem vivos 
também estariam, então pra gente tem a ver com laços de 
tradicionalidade, pra mim principalmente, mesmo com os 
acontecimentos dos últimos quase seis anos, mas Degredo pra mim 
continua sendo um paraíso” (Tronco Tomás, Borges e Gomes Pinto). 

 

Para os quilombolas ser e viver no Degredo está relacionado ao histórico de luta e ao 

modo de vida peculiar, por viverem em contato com a natureza e os momentos de 

encontro entre as famílias. 

 

“[...] o sentimento que é um local bonito, né, tem belezas cênicas como 
as orquídeas, a gente tá buscando assim, conseguir, é, dar a volta por 
cima, né, e aos poucos a gente vem conseguindo por meio de muitas 
lutas. Ser do Degredo é ser guerreiro, povo lutador. É, viver no Degredo 
é desfrutar de suas belezas naturais” (Tronco Atalino Leite). 

 
“Viver no Degredo é: Cê acordar com o cantar dos pássaros né, eu por 
exemplo, eu moro de frente pro rio Ipiranga né, eu já acordo sentido 
aquele cheiro de mato, né, aquela vida de roça, aquela vida em 
comunidade. Por exemplo aqui em Degredo, ela tem mais ou menos é 
25 km de extensão, ela é dividida, a comunidade ela é dividida por 
troncos familiares, formando pequenas vilas, eu por exemplo na Vila 
Jesus é que a gente... todo mundo tem um nome né, Vila Carapina, 
Vila Leite, Vila Jesus, que é onde moro eu e alguns componentes da 
minha família, casinha do lado, amanheceu o dia tomar café no vizinho, 
aquela vida de roça né. Roda de conversa né, folia de reis, hoje a gente 
quase não tá tendo devido a pandemia né, jongo, quadrilha, aquela 
festa na roça, pra mim maravilhoso” (Tronco Penha de Jesus). 

 
Quando se remetem a formação da comunidade e o processo histórico do Brasil 

colonial, como remanescentes, sentem orgulho da descendência africana, e da 

visibilidade que as comunidades quilombolas do Norte do Espírito Santo carregam, 

assim, ampliam a luta quilombola pela memória da escravização, que repercute nos 

processos de resistências que vivem. 

 

“Olha ser do Degredo hoje, hoje, é... eu tenho muito orgulho sabe, da 
minha essência, né, de fazer parte do... da comunidade remanescente 
de quilombo né, da história né, de luta, que não só de Degredo, mas 
também do Brasil né, é, de ter o Espírito Santo como representante né, 
brasileiro né, é em questão de quilombo, de descendência africana. A 
gente sabe que São Mateus hoje, que é uma cidade vizinha nossa, ela 
é o ícone, representado até na forma de consciência negra, como a 
capital né, da escravidão. E assim, a minha vida é acarretada de 
histórias né... então assim, ser do Degredo pra mim hoje é um motivo 
de muito orgulho [...]” (Tronco Penha de Jesus). 
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Neste sentido é também relembrar o preconceito que já sofreram pela exclusão social, 

além das dificuldades para sobreviver no território, que hoje sentem orgulho, e nessa 

dinâmica se expressa como força mobilizadora na luta por direitos. 

 

[...] antigamente a gente não tinha nem estrada aqui, de barro pra... a 
locomoção era só a cavalo ou pelo rio né, a partir de 2005 né, foi feita 
a primeira estrada de barro mesmo, pra gente poder... pros carros 
poder transitar. Então assim, hoje em dia mudou muito, 2005 veio 
energia também, que não tínhamos, energia elétrica. Então assim, pra 
mim é muito orgulho ser do Degredo, eu me sinto muito orgulhosa de 
ser, como a gente costuma falar aqui ‘cria do Degredo’, né, então, 
hoje... sempre foi orgulho né, embora muitas vezes a gente sofreu 
muito preconceito né, mas hoje... muitos queriam estar no nosso lugar 
hoje” [...] (Tronco Penha de Jesus). 

 

Viver no território do Degredo está relacionado a um modo de vida antes e depois do 

desastre da barragem, em particular a atividade da pesca que representa o alimento, 

a renda, a convivência familiar e de compadrio. Antes tinha fartura, hoje escassez de 

alimento, realidade que impactou diretamente os quilombolas em sua territorialidade, 

a relação com a natureza e convívio familiar. 

 

“É, acho que antes do desastre sim, viver no Degredo, ser do Degredo, 
era é... ser feliz consigo mesmo né, é assim, um local assim, Degredo 
é bastante humilde, então, é ser interação com a natureza, acho que a 
palavra define muito assim... Degredo assim, é a interação com a 
natureza com o meio ambiente, com a pesca, essa convivência das 
pessoas, encontro das pessoas, entendeu? É isso. Aí depois do 
desastre, acho que diminuiu bastante essa questão aí, dessa 
convivência. A pesca que tá proibida então assim... mais deprimente, 
depois desse crime ambiental” (Tronco Atalino Leite). 

 
 

“Desde 2015 né, da vez da... desastre né, que aconteceu, de Mariana, 
a nossa comunidade sofreu esse impacto e foi uma perca muito 
grande, por que o nosso principal objetivo aqui, o nosso, a nossa 
principal renda né era a pesca! Era a pesca, todo mundo aqui sempre 
viveu da pesca, eu mesmo sou um pescador, vivia da pesca, hoje eu 
não posso mais pescar. Então é... a Renova né, a Fundação veio pra 
cá e deu pra gente um salariozinho mínimo pequenininho, que não era 
compatível com o que a gente ganhava. Então hoje se você for parar, 
hoje, hoje, desse cinco anos desse desastre que aconteceu, eu pra 
fazer uma análise do antes e o agora, agora não tá sendo um bom 
momento pra você está morando aqui dentro, por que não tem 
emprego, não tem serviço, não tem como você tirar uma renda, as 
pessoas, que moravam aqui, até gente que já morava que não 
conseguiu receber um auxílio dessa parte da Renova tiveram que que 
sair, né da sua própria comunidade, largar suas casa, pra ir caçar um 
serviço fora para poder então tá sustentando sua família. Então nesse 
cinco anos foi uma perca muito grande, perdimos até amigos né, que 
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saiu de perto da gente para ir trabalhar fora, então essa é uma grande 
perca” (Troncos Correia e Cândido). 

 

O território emerge de processos históricos, sociais e políticos que envolvem a 

comunidade quilombola do Degredo, território que sofreu interferências violentas por 

conta dos rejeitos da barragem nos meios físicos e bióticos e impactou as dimensões 

e as expressões socioculturais e as relações entre os sujeitos e o território. A 

territorialidade se produz nos esforços coletivos e nas multiplicidades das relações 

(LITTLE, 2002). 

 

O crime ambiental da Samarco, a proibição da pesca e escassez de alimentos, a 

contaminação da agua para consumo, são considerados os maiores problemas que a 

comunidade quilombola do Degredo tem enfrentado, além das ameaças de corte do 

abastecimento de agua pela Fundação Renova.  

 

“[...] a falta de disponibilidade de alimento que a gente tinha, hoje já 
não tem mais com a proibição da pesca, é... a pesca não só trazia a 
disponibilidade de alimento, mas sim também o lazer, a interação das 
pessoas, que a gente costumava encontrar muitas pessoas na praia e 
aí ficava conversando, e hoje a gente não tem mais esse convívio 
assim pessoal. Né de... mas esse convívio não é só por causa da 
pandemia né, sim a proibição da pesca” (Tronco Atalino Leite). 

 
“[...] um dos principais desafios a qual eu posso relatar, eu acho que 
vai ser de suma importância é a ameaça constante da Fundação 
Renova a respeito do abastecimento de agua, a qual a gente, mediante 
o crime que aconteceu, ficamos dependentes de agua mineral, e a 
mesma já anunciou que vai fazer o corte sem dar nenhuma solução 
definitiva para isso. O corte a Fundação renova anunciou que vai fazer 
ele a partir de 1º de janeiro de 2022. Mas já temos o anúncio em ofício 
relatada em reuniões, mesmo, já tem um ofício assinado pelo jurídico 
da Fundação Renova” (Troncos Tomás, Borges e Gomes Pinto). 
 
“[...] por esse desastre, esse crime ambiental né, então hoje o desafio 
é por direitos, o maior desafio é por direitos, hoje nós não temos o 
direito ao que tínhamos antes, a uma agua potável, uma agua descente 
né. Que hoje, é... nós não temos direito a exercer a nossa vida 
artesanal, que aqui é predominante a pesca, 95% da população é um 
povo de população pesqueira, então assim, hoje o nosso maior desafio 
é lutar justamente pelos nossos direitos né. O direito de poder né, tá 
trabalhando, passar o ensinamento né, que a pesca não só é uma 
atividade econômica, mas uma atividade que é passada de geração 
em geração, uma relação de conhecimento. Então hoje é um desafio 
por que né, há seis anos atrás ou até mais, antigamente, as pessoas, 
os pescadores criavam seus filhos e netos tudo nessa meta né, pescar, 
ensinar o benefício da pesca, fazer a rede né, você... como está o anzol 
e etc, toda essa cadeia pesqueira. Então hoje o nosso desafio é esse, 
é tentar, é mudar a vida, o nosso modo de vida né, devido ao crime, a 
uma coisa que a gente não pediu né pra acontecer, e também essa 
relação com o meio ambiente né, por que hoje em dia, antes era 
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tradicional, a gente passar pela praia, né, final de semana tá pescando, 
e hoje a gente não pode fazer isso mais” (Tronco Penha de Jesus). 

 

A escassez de alimentos é uma preocupação para os moradores do Degredo, visto 

que na memória dos quilombolas é viva a fartura de peixes e terra boa para agricultura, 

as atividades produtivas eram lugares de convivência entre as famílias, o que se 

tornou um problema com a mortandade dos peixes e dos vegetais. 

 

A proibição da pesca tem sido expressada como a maior perda para a comunidade, 

pois era fonte de alimento e renda, além da troca de saberes entre gerações, 

momentos de prazer e de compartilhar práticas e pratos tradicionais nas reuniões e 

festas no território.  

 

O abastecimento de agua potável hoje é a principal luta dos quilombolas, as 

constantes disputas no campo jurídico com a Renova/Samarco é a prioridade dos 

representantes da CQD e ATI ASPERQD, que se consideram respaldados pela 

certificação do reconhecimento quilombola. 

 

A certificação quilombola é instrumento mobilizador no processo de 

autorreconhecimento e identidade quilombola. Consideram que por serem 

reconhecidos tem garantias de defesa do território, o fortalecimento na luta por 

direitos, acesso aos direitos específicos, percebem que estão à frente em relação a 

outras comunidades.  

 

“Bom, a importância desse registro, é... como que eu posso falar... a 
importância desse registro quilombola é uma coisa que vai ficar 
conhecido no mundo todo, né, por que te quilombo né, não é qualquer 
um, não é a pessoa chegou dentro  do nosso território e dizer que ele 
é um quilombola. Não. Quilombola tem que ter nascido, tem que ser 
descendente dali, tem que ter raízes dali, então é um privilégio 
maravilhoso para nós que fomos nascido e criado, então ser um 
quilombola é bom demais. A certificação do nosso, do quilombo é 
maravilhoso [...]” (Troncos Correia e Cândido). 

 
 

“A importância de se ter um respaldo né, pelo fato da certificação 
emitida pela Fundação Cultural Palmares a gente teve acesso a 
Convecção 169, a qual ampara os povos indígenas e de comunidades 
tribais, a gente tem o acesso melhor de quais são nossos direitos e 
também deveres, a qual a gente também não deixa que os outros nos 
passem para trás” (Troncos Tomás, Borges e Gomes Pinto). 
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“É olha só, é reconhecimento né, por que eu sei que hoje em dia existe 
muitas comunidades aqui como a nossa né, descendentes, 
remanescentes quilombolas, mas que não conseguiram ser 
reconhecidos até hoje. Então pra gente é justamente importante pra 
gente ter luta por direito né, igual eu falei com você, então é um passo 
a frente né, um passo à frente, enquanto muitos estão tentando [...]” 
“Cacimbas por exemplo é uma comunidade quilombola também, é 
nossa vizinha de terreno, inclusive muitos descendentes de lá também, 
tem um convívio com, aqui, com a nossa comunidade, tem relação até 
consanguínea, de sangue mesmo, parentesco, então é bem pertinho e 
não é reconhecida” (Tronco Penha de Jesus).   

 

 

A identidade quilombola se imprime na formação política da comunidade do Degredo, 

por laços de parentesco e de confiança, onde os quilombolas são representados por 

seus os troncos familiares. Logo, o reconhecimento esta diretamente relacionado aos 

direitos territoriais específicos, onde se remetem as suas raízes às suas 

características e práticas ancestrais, delimitando as fronteiras de organização 

(OLIVEIRA, 2005). 

 

A construção da identidade e organização da vida social do Degredo se refletem na 

retomada das práticas culturais, a formação dos lugares de encontros coletivos para 

festas, reuniões, vacinação, formações por meio das ações da ATI ASPERQD. Ações 

da retomada do Jongo de São Benedito, encontro das mulheres quilombolas, 

formação sobre regularização fundiária e direitos territoriais, diálogos sobre os 

processos de licenciamento ambiental, o trabalho com as ervas medicinais, são 

práticas que expressam o movimento social quilombola e a formação da identidade 

coletiva da comunidade do Degredo. 

 

3.2. Somos quilombolas, temos voz, somos ouvidos e respeitados. 

 

O processo de reconhecimento de remanescente de quilombo na comunidade do 

Degredo tem apresentado novas experiências para os quilombolas, reforçadas nas 

falas sobre as luta e conquistas da comunidade. A visibilidade social e política para 

que acessem seus direitos a partir da identidade quilombola reconhecida. 

 

A certificação quilombola aponta para visibilidade da identidade coletiva da 

comunidade, o reconhecimento dos Direitos pela Convenção 169 pela OIT, como 
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referência internacional e reconhecimento mundial da sua identidade e seus direitos 

reconhecidos como cidadãos.  

 

“[...] é por que a gente consegue ter voz. Porque tem a OIT 169 que 
nos garante, nos dá respaldo que, nós temos a nossa própria forma de 
organização, nossa forma de vivência, é, esses compartilhamentos, 
esse escambo, essas coisas todas, então assim, é meio respaldado, 
meio não! É respaldado com a Convenção Internacional” (Tronco 
Atalino Leite). 

 

A certificação de remanescente de quilombo - o reconhecimento, é fruto de uma luta 

de muitos anos, a comunidade em diálogo com os professores Simone Raquel e 

Osvaldo Martins da Universidade Federal do Espírito Santo e Fundação Cultural 

Palmares iniciou seu processo de autorreconhecimento em 2004 e solicitou a 

certificação em 2015.  

 

A comunidade tem na memória a mobilização iniciada pela família Costa, rememoram 

a conquista da certificação quilombola do Degredo que se deu a partir do 

autorreconhecimento e consciência de Dona Clea, a representação de Zé Costa, o 

presidente da associação de pescadores na época, e Pedro Costa dando apoio nos 

processos burocráticos e reforçam a importância da participação da comunidade 

neste processo. 

 

“Bom esse processo ele aconteceu, na verdade ele nasceu através da 
minha família mesmo, por que foi minha mãe, meu pai e meu tio que 
correram atrás de todo processo, ele ocorreu através da Associação 
de Pescador, na época era ASPED Associação de Pescadores do 
Degredo, é, então, só agora em 2019, 2020 é que passou pra 
ASPERQD colocou o nome quilombola no meio, mas ela veio, a gente 
vem brigando desde 2007. Aí teve o pessoal da UFES, a professora 
Simone Raquel, eu acho que o professor Osvaldo, eles passaram aqui 
há... uma, umas duas vezes e um belo dia eles... a minha mãe falou 
com meu pai que já era terceira que tava esse pessoal falando isso, 
que gente poderia correr atrás, não era pra deixar passar essa 
oportunidade, e assim foi que ocorreu [...]” (Tronco Atalino Leite). 

 
“Na verdade quando nós menos esperávamos veio essa certificação 
né, por que isso é fruto de uma luta né, principalmente das famílias 
mais antigas que é, o presidente da associação na época seu José 
Leite Costa né, que ele é no caso neto do desbravador, o primeiro 
desbravador do Degredo, então isso foi pensado lá trás, acho que foi 
por volta de 2004 se eu não me engano, e isso, contudo, eles 
começaram a fazer entrevista e eles descobriram identificaram que 
aqui tinha uma relação de costumes, de saberes, aí então a partir daí 
isso ficou meio esquecido não tem, então, ninguém assim mais é se... 
notava, então assim quando foi em 2016, em maio de 2016 saiu a 
certificação quilombola. Então pra mim foi uma vitória mesmo que eu 
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num... uma luta maior de outras pessoas, mas pra todos nós foi uma 
conquista” (Tronco Penha de Jesus). 

 

A certificação de autorreconhecimento quilombola é uma das etapas do processo de 

reconhecimento territorial. Nesta experiência a comunidade vive os entraves da 

morosidade dos processos administrativos burocratizados, o que é também espaço 

para construção identitária e organização social da comunidade.  

 

“Eu acredito assim que a dificuldade foi só a demora por que não é 
simples você mandar, e mandar hoje e daqui um mês chega entendeu? 
foi um processo que foi encaminhado, aí tem essa parte que a Simone 
Raquel que tava na frente que foi encaminhando que deve ter 
encaminhado o estudo dizendo que de São Mateus a Povoação tudo 
mundo são tradicionais é povo quilombola ... todo mundo vem lá de 
São Mateus mesmo e foi isso que conseguiu, mas só que demora um 
tempo né , aí isso vem desde 2007, porque a dificuldade eu acho que 
é questões burocráticas mesmo, que existe que conversa dentro das 
próprias organizações governamentais, a interação entre si, as vezes 
não conversa uma com a outra e aí dificulta as vezes o caminho” 
(Tronco Atalino Leite). 

 
“[...] eu lembro que Zé Costa costuma muito contar que quando 
precisava de documento, ele quase não sabe ler muito sabe, aí 
precisava ir em Brasília, ele ia sabe com a cara e a coragem e as vezes 
sem dinheiro, então assim, quantas vezes também pra questão de 
levantar documentação sabe, a gente reunia pra poder ajudar né [...]” 
(Tronco Penha de Jesus). 

 
“[...] vieram ao território, fizeram todas aquelas pesquisas, identificaram 
o território como comunidade tradicional e depois nunca mais falaram-
se sobre isso. É, isso foi em 2005, onde o reconhecimento ativamente 
saiu em 2016, é onde a Fundação Palmares assinou a certidão, então 
houve um marco temporal de 11 anos até que realmente se fosse 
reconhecida como comunidade tradicional” (Troncos Tomás, Borges e 
Gomes Pinto). 

 

 

Neste sentido, no decorrer do processo de reconhecimento haverá interlocução com 

o INCRA para que sejam realizadas as etapas de demarcação e titulação do território, 

processos de longa espera pelas comunidades remanescentes, como apresentado no 

capítulo 2. 

 

Os conflitos que os quilombolas do Degredo enfrentam no cotidiano desde formação 

da comunidade, dos processos desenvolvimentistas de expropriação e ameaças que 

tem afetado historicamente a comunidade e seu território, os quilombolas do Degredo 

temem o processo de demarcação territorial, principalmente em relação aos 

fazendeiros do em torno:  
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“[...] mas o pior ainda que está por vim vai ser a demarcação né, que a 
gente ainda não tem né, você sabe que a demarcação, aqui também a 
comunidade ela contém algumas fazendas né, alguns fazendeiros, 
então assim, quando faz-se a demarcação é o govern... passa pro 
governo ou pra associação né, então assim, tem a questão da 
desocupação, então assim, eu acho que vai ser o maior desafio que a 
gente vai enfrentar, vai ser esse! ” (Tronco Penha de Jesus). 

 
“[...] só é que existe o receio da questão de que Degredo ele não é só 
quilombola, tem fazendas... por que tem esse receio [...]” “É essa 
questão de atrito, porque quando você tem um certificado é... existe a 
possibilidade de a demarcação territorial e tudo isso, e aí meio que 
entre aspas é... assim são obrigados a... eles não são expulso né, mas 
é que o governo compra a terra na mão deles e é dado para 
comunidade, é... e a terra se torna de uso comum” (Tronco Atalino 
Leite) . 

 
 

 

O processo de construção da identidade quilombola perpassa nas relações e 

experiência vivenciadas antes e depois da certificação, neste contexto, o 

autorreconhecimento quilombola e construção da identidade apresentam conflitos, 

como forma de expressar suas transformações identitárias, em movimento, dentro e 

fora do território.  

 

“A certificação ela quando você trabalha com a identificação de 
comunidade e de povos você aponta troncos familiares né, então isso 
sempre tem um atrito dentro da comunidade, qualquer lugar né, quem 
que é parente, quem é quilombola, quem não é quilombola, quem se 
encaixa. Ah, quanto tempo que a comunidade existe, ah fulano veio 
primeiro, ciclano veio primeiro, então assim sempre tem essa relação 
né, uns falam que o primeiro morador foi o Atalino né, outros já falam 
que antigamente era habitado por indígenas também né, então assim 
é todo esse contexto, isso causa um certo atrito familiar né” (Tronco 
Penha de Jesus). 

 

As narrativas dos quilombolas expressam as transformações relacionadas ao 

reconhecimento do território de uso coletivo – o processo de formação do território 

quilombola com referências dos processos históricos do Norte do Espírito Santo, em 

São Mateus; os ancestrais que constituíram o território do Degredo, juntamente, a 

interação com os atores externos que os quilombolas têm dialogado no seu cotidiano. 

 

Além dos direitos territoriais, o respeito tem grande motivação para os quilombolas do 

Degredo, pois se veem respeitados nos enfrentamentos políticos em relação a 
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Fundação Renova, nos diálogos com empresas e entidades estatais, e no meio social 

em que vivem, expressão de sua identidade quilombola. 

 

“O reconhecimento por direito, somos mais vistos, antes a gente não 
era visto e hoje nós somos conhecidos. Trouxe o conhecimento da... 
assim, quando se fala em Degredo, ah é aquela comunidade 
quilombola lá da área de Linhares lá, Degredo de Linhares né, na 
abrangência de Linhares só tem Degredo como quilombola 
reconhecido. Reconhecimento, e aí trouxe força né, pra gente buscar 
mais nosso direito né, não é à toa é... você olhando hoje, só existe essa 
questão de assessoria dentro do território existe a possibilidade de 
construção do PBAQ, que é o Plano Básico Ambiental Quilombola, 
muitos programas de reparação para a comunidade em decorrência do 
crime da Samarco, que só existe porque a comunidade é reconhecida 
como comunidade tradicional” (Tronco Atalino Leite). 

 

A formação dessa identidade tem como referência a territorialidade vivida no Degredo, 

dada a visibilidade e o reconhecimento social e político que a certificação quilombola 

acompanha. Que constitui as estratégias de defesa do território como espaço 

identitário e de enfrentamento por meio da organização social e representatividade.  

 

“[...] o que mudou dentro da comunidade depois disso é que a gente 
hoje... as pessoa olha pra gente com mais respeito, eles já passou a 
ter respeito pela nossa comunidade né, por que antes entrava e saia 
da maneira que quisesse, hoje não. Hoje para eles ter, entrar dentro 
do nosso território eles tem que nos pedir uma permissão, entendeu, 
tem que mandar um ofício, tem que pedir uma permissão a alguém, a 
alguém de nós aqui [...]” “[...] antes não precisava, quando você se 
assustava tinha uma empresa aí rodando nos nosso sitio, nas roça, 
tava coletando alguma coisa, fazendo qualquer coisa e a gente não 
sabia o que que era e ia simbora, mas hoje não, pra entrar dentro do 
território quilombola tem que... (Troncos Correia e Cândido). 

 
“Mudou um pouco do conhecimento da comunidade, que a 
comunidade passou a entender um pouco melhor do que seri... o que 
é ser quilombola. E passou a se organizar melhor a respeito de 
defender por aquilo que realmente... é... por exemplo, antigamente as 
pessoas quando falavam assim ah eu moro em Degredo, todo mundo 
ria, falava nossa aquele fim de mundo, hoje em dia quando as pessoas 
falam ah eu moro na comunidade de Degredo, todo mundo reconhece, 
aplaude a nossa luta, e realmente fala que aqui moram guerreiros. 
então houve uma mudança do anonimato pra agora é... pro, pra 
aparição” (Troncos Tomás, Borges e Gomes Pinto).   

 
“[...] Esses dias mesmo agora, é...  apareceu um fazendeiro tentando 
falar por Degredo numa reunião, tava até o pessoal da Petrobras, eu 
falei com ele que, eu falei com ele que... das pessoas que moram no 
Degredo, 90% é quilombola, e aí, por exemplo, não é um cara que 
representa 10% de uma comunidade que vai dizer é... pelos 
quilombolas, e outra ele não é quilombola, ele é fazendeiro e nem os 
funcionários dele é quilombola, então foi... não pode falar pelo território 
que ele representa apenas 10% quem tem que falar é quem representa 
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os 90%, desses 90% eu faço parte sou parente de 80% dele [...]” 
(Tronco Atalino Leite). 

 

Os desrespeitos morais projetam aos sentimentos uma transformação cognitiva, que 

permite resistências políticas e a luta por reconhecimento, que emergem nos 

movimentos coletivos.  

Nessas reações emocionais de vergonha, a experiência de desrespeito 
pode tornar-se o impulso motivacional de uma luta por reconhecimento. 
[...] somente quando o meio de articulação de um movimento social 
está disponível é que a experiência de desrespeito pode tornar-se uma 
fonte de motivação para as ações de resistência política (HONNETH, 
2003, p. 224). 

 

A representatividade pelos troncos familiares, a mobilização coletiva que se 

desenvolve no processo de organização social da comunidade gera a autonomia 

expressada nas narrativas dos quilombolas sobre o poder de decisão e as conquistas 

para a comunidade por meio da Comissão Quilombola do Degredo. 

 

 

3.3 A Comissão Quilombola do Degredo 

 

A Comissão Quilombola do Degredo foi formada em 2017 para diálogos com a 

Fundação Renova. Como pontuada pelos membros, formalizada em Brasília, a 

Comissão é uma entidade formal de representação política, o que expressa a 

relevância da atuação da Comissão dentro e fora da comunidade, e o sentimento de 

pertença pela representação dos troncos familiares na garantia dos direitos. 

 

“Bom, a comissão quilombola é uma organização não governamental 
né assim, é... como se dizer, com regimento, tem regimento, tem regra, 
poderes, ela é... dependendo do território com relação ao crime da 
Samarco, ela é representada por troncos familiares dentro da 
comissão, tem duas pessoas ou uma por tronco, dentro da comissão. 
É isso. A comissão ela formou em seis de maio de 2017, por conta 
desse dialogo, esse, essa interlocução né, essa, esse elo entre, a 
Fundação Renova e a comunidade. Por aí, ela começou com cinco 
pessoas, depois ela teve ampliação pra onze e agora tem quatorze [...]” 
(Tronco Atalino Leite) 

 
“[...] formada por todos os troncos familiares igual eu falei. Foi definida 
a partir da barragem de Fundão né, pra tratar dos assuntos 
relacionados ao plano de reparação da comunidade, então viu-se a 
necessidade que não teria como fazer uma reunião com pro exemplo, 
400, 500 e tantas pessoas né, então por isso sugeriu-se, foi feito 
votação de cada tronco familiar, sugeriu seu representantes, então 
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assim foi feito né, com a plenária, é constando em ata assinado pelas 
pessoas da comunidade, também pela Fundação Cultural Palmares. 
Então a partir daí né, a gente foi pra cartório e fez tudo certinho, igual 
eu falei com você que a comissão era é reconhecida no âmbito nacional 
pela Fundação Cultural Palmares” (Tronco Penha de Jesus). 

 

A formação inicial se deu por áreas de interesse da comunidade e troncos familiares 

com seis membros. A comissão já passou por duas reformulações, com doze 

membros e atualmente são quatorze. Os membros são eleitos por familiares e podem 

representar de um a três troncos ou duas pessoas por tronco.  

 

“[...] com isso, é, se juntaram-se ali é... pescadores, é, pessoas ligada 
a saúde, pessoas que defende crianças e idosos, pessoas que tavam 
defendendo o meio ambiente, e pessoas que tavam defendendo a 
ancestralidade e a... que eram os mais velhos da comunidade. No 
momento foram estes que ajuntaram ahmmm... e... com esse 
ajuntamento eles é, foram vendo o que realmente precisavam pra 
comunidade. Quando foi em 2018, esse pequeno grupo de cinco 
pessoas, viu-se a necessidade de se ampliar por que tava poucas 
pessoas pra um trabalho que era gigantesco, em 2018 houve 
novamente uma ampliação da comissão. Então a comissão é o que: 
ela é o órgão hoje que lida diretamente com a Fundação Renova junto 
com a ATI, ela é o elo de comunicação entre a comunidade e Fundação 
Renova, e tem isso é... com a ATI” (Troncos Tomás, Borges e Gomes 
Pinto). 

 
“Por que na época precisava de umas pessoas para se representar a 
comunidade... e ali assim, na época eu entrei até como se fosse 
representar a pesca. Na época lá, foi assim, diferente né, um ia 
representar as pessoa de idade, entrou meu tio, depois assim, outro 
que representasse a saúde, uma pessoa que representasse a pesca, 
entendeu, e aí foi escolhido nesse dia e assim essa cinco pessoas e 
eu entrei no meio” (Tronco Atalino Leite). 

 

A representação que envolve os interesses da comunidade e a interlocução com a 

Fundação Renova nos processos de reparação e indenização, vai além da defesa do 

território e melhorias para a comunidade, a CQD vem se reformulando sem perder as 

referências ancestrais do território e se constituindo um espaço político identitário para 

as gerações seguintes. 

 

“A importância desse trabalho pra mim, é sempre o bem pra nossa 
comunidade, é sempre melhorias pra nossa comunidade, é pedir as 
empresas né, que tem muitas empresas aí, que tem capacidade de 
sempre implantar alguma coisa dentro da nossa comunidade, e a gente 
como um membro de comissão, a gente tem um, a gente tem um 
legado muito forte pra isso, a gente pede, eles escuta, eles ouvem, 
então pra mim, tá nesse patamar, nesse diálogo como é que fala, pra 
mim tá nesse meio, o que eu quero, o que eu quero é sempre o bem 
pra comunidade, sempre coisas novas né, igual tem muitas coisas pra 
acontecer aqui na nossa comunidade, creche para acontecer né, tem 
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postinho de saúde para acontecer, nossa, campo de... quadra 
esportiva de lazer para acontecer, isso aí tudo que a gente conseguiu 
né, com nossos esforços cobrando das empresas né, elas tem que 
fazer as reparações e a gente cobra mesmo” (Troncos Correia e 
Candido). 

 
“[...] é uma, um fato da gente, como a gente tem a essa ligação 
diretamente com a Fundação Renova e a gente poder correr atrás das 
coisas da comunidade, pra comunidade é uma referência, ou seja, se 
precisa de qualquer coisa procura a comissão, por que eles que tem a 
resposta” (Troncos Tomás, Borges e Gomes Pinto). 

 

Os membros da Comissão Quilombola atuam em conjunto com a ATI ASPERQD que 

é uma organização social de assessoria técnica na defesa dos interesses dos 

quilombolas do Degredo e atua diretamente nas questões que envolvem os processos 

de reparação, indenização e pelo Plano Básico Ambiental junto à Fundação Renova. 

É uma entidade de forte articulação no território. 

 
“[...] trabalhamos juntos, não está sendo ruim, está sendo bom, a gente 
né, eles como setor técnico para nos assessorar tá sendo muito bom, 
por que antes a gente era só comissão, mas, e... como a gente não 
tinha né muita capacidade técnico né, e as vezes até as próprias 
empresas falavam algo que, é... você vai numa grande reuniões lá 
cheio de pessoas né, de alto nível, chega lá eles falam palavras que a 
gente mais simples, mais humilde, a gente não entende, eles não fala 
a nossa língua, nossa língua brasileira, esclarecido pra você entender, 
então com a assessoria técnica não, é diferente, a gente vai pra lá, mas 
a gente tem um assessor técnico ali pra... se a gente não entendeu vai 
olhar pra e: oh não entendi aquilo ali não, explica aí como é que é, não 
eles tão querendo enrolar a gente né, então a gente ganhou muito e a 
gente tem muita confiança neles entendeu? [...]” (Troncos Correia e 
Cândido). 
 
“[...] a ASPERQD como você sabe ela é uma assessoria técnica 
formada né, os principais membros dela são da comissão quilombola... 
são, são da comunidade né. É a única assessoria do Espírito Santo 
que tem hoje né, fazendo os trabalhos perante a Samarco né, então 
é... a relação da gente é uma relação boa né, tá as vezes tem coisas 
né que a gente não concorda, e outro não concorda, a gente debate 
muito né [...]” [...] Por exemplo, ah você vai tá lutando por que a Renova 
quer cortar a agua, e até hoje né não foi feito né, o plano de 
reestruturação de... não fez a estação de tratamento, a Renova quer 
cortar, então a gente junta a comissão, então tipo assim, a gente busca 
isso aí, a comissão assina, por que a ASPERQD ela não pode fazer 
nada representando a comunidade sem o consentimento da comissão 
né, não empresa, mas atos na comunidade. Aí procura a comissão, a 
gente se organiza né, e eles fazem a parte burocrática, parte jurídica, 
que seja, parte ambiental né, que dá aquele apoio né, a questão, a 
parte jurídica da assessoria ela trabalha muito né [...] (Tronco Penha 
de Jesus). 
 
 
“[...] hoje a gente tá passando pelo plano de reparação, a gente tem o 
PBAQ né, que é o Plano Básico Ambiental que são programas a serem 
realizados dentro da comunidade, então na qual também a ATI nos 
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apoia né, as empresas vem também, então a gente tem todo o comitê, 
todo o conjunto trabalhando realmente em conjunto né, pra tá, tentar 
tratar para que seja feita da forma que a comunidade quis” (Tronco 
Penha de Jesus). 
 

 

A comissão tem centralidade nas decisões da comunidade, os membros explicam que 

a potencialidade das conquistas e o avanço na garantia dos direitos que comunidade 

tem acessado tem acontecido devido a força política da CQD em relação ao território. 

 
“A comissão ela é importante por que ela, conseguiu o caminho, por 
que mesmo a comissão ela é registrada então ela é, ela é formal né, 
ela é registrada em Brasília, e tudo, no âmbito de governança, 
reconhecida, e nós temos poder, assim, certos tipos de poder, 
(inaudível), se tratando de... hoje relacionado a essa questão, tem que 
passar pela comissão quilombola, então é a organização onde tudo 
que chegar no território não pode chegar sem antes ser comunicado 
com a comissão, sem antes a comissão ter conhecimento, ou a 
comissão der algum aval que pode fazer, até mesmo alguma empresa 
adentrar ao território tem que pedir licença, ter a... comunicar a 
comissão, fazer uma reunião, apresentar o que vai fazer, aí a comissão 
permite se vai adentrar o território ou não” (Tronco Atalino Leite). 
 
“[...] a gente se... o representante legal hoje da comunidade quilombola 
de Degredo em relação a Fundação Cultural Palmares é a comissão 
quilombola, então assim, ele nos deu um empoderamento, né, na 
verdade. Então tudo é discutido com a comissão né, todos as... tudo, 
toda decisão que for tomada, ele, ela é levada da comissão que é 
repassada a comunidade, então esse elo, essa ponte nunca se acaba 
né, sempre esse fluxo, governo, comissão, comunidade, é... Renova, 
comissão, comunidade e assim vai” (Tronco Penha de Jesus). 

 

Mesmo atuando em conjunto com a ATI ASPERQD, os membros reforçam a 

importância da Comissão Quilombola do Degredo para a comunidade e sua 

autonomia junto as decisões coletivas. 

 
“[...] hoje então a comissão ela representa muita coisa da comunidade, 
onde todas as conquistas foram... tudo que a gente tem hoje em 
questão assim, da reparação, as conquista foi tudo a partir da 
comissão, né. Hoje a gente é atendido com o auxílio financeiro né, que 
é um direito nosso né, de uma forma em massa, praticamente 100% 
ou 95% das pessoas, então assim, isso graças ao trabalho da 
comissão. Então assim, o plano de reparação né, hoje ele tá em 
processo de é, indenização né, lutando por agua, que hoje a gente tem, 
recebe 15 litros por dia por pessoa, né, na comunidade, pela Renova, 
Fundação Renova, uma luta da comissão também, então assim, todas 
as conquistas hoje e o que vai vim ainda, que tem por vim, que eu sei 
que tem, é da luta e do trabalho em conjunto né, graças a Deus a 
comissão ela é muito organizada, da comissão” (Tronco Penha de 
Jesus). 
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Ser membro da Comissão quilombola reforça os laços familiares e comunitários em 

relação ao pertencimento ao território e a relação de confiança por parte dos 

quilombolas no fortalecimento político em relação aos agentes externos. 

 
“[...] Mas como eles me escolheram, se eles me escolheram por que 
eles confiavam né, acharia que eu podia prestar um bom serviço para 
eles [...]” “[... ] ser um membro da comissão é muita responsabilidade, 
entendeu, é muita, é um...  é um cargo assim, bem pesado pras costas 
das pessoas, a pessoa vai entrar lá e vai pensar e analisar muito bem 
o que ele quer, que ele quer... comunitário, a gente num ganha nada, 
a gente faz por que gosta, por que ama nossa comunidade. Se de 
repente você vê uma coisa lá, numa reunião e você fala opaaa, aqui ali 
eu acho que encaixa na nossa comunidade! ” (Troncos Correia e 
Cândido). 

 

“[...] eu sou, na minha família aquela que fala né, não seu se você 
percebeu, eu sou comunicativa, então é a minha família me escolheu 
pra tá representando [...]” “[...] Então assim, eu escolhi assim por que 
eu acho que eu tenho essa capacidade, assim como todos os outros 
demais da comissão, não que outros não tenham, e também tempo 
disponível né, que isso é muito importante. E eu também me doo né, 
por que a comissão é você se doar, você trabalhar muito, por que a 
gente trabalha demais né, logo no início, era trabalhar até 10, 11, meia 
noite, uma hora da manhã, sem parar e sem receber remuneração 
alguma, simplesmente para manter né, uma história de organização 
dentro da comunidade, lutar pelos direitos. Entendeu? É se doar 
realmente” (Tronco Penha de Jesus). 

 

O membro representante do tronco familiar que é escolhido por seus familiares e 

decide atuar na comissão se sente responsável pelo bem-estar das famílias e da 

comunidade, pontuam que é um trabalho para o coletivo e atribuem o sentimento de 

justiça em relação aos antigos que sempre estiveram na luta. 

 

“[...] por que a gente como quilombola, a gente como quilombola, como 
comissão quilombola a gente tem uma carga imensa ali na nossa 
cacunda, por exemplo, o meu tronco aqui é muito grande e sou só eu 
só que represento todos eles, então se eu fazer alguma coisa de errado 
a responsabilidade é minha, eles vão cobrar de mim. A gente não é 
100% perfeito né, mas a gente tem que trabalhar certinho para que as 
coisa dá certo” (Tronco Correia e Cândido).  

 
“[...] a gente tem vários tipos de pessoas, temos aqui os nossos anciões 
né, que são aqueles que detém todo o conhecimento tradicional maior 
do que a gente né, a sabedoria que na época o José Costa mesmo, é 
o nosso representante, que é do nosso pai da nossa comissão vamo 
dizer assim, que é aquela pessoa que detém todo o conhecimento né 
de causa, de, contar histórias né. Então, é... viu-se a necessidade de 
pessoas mais esclarecidas também pra tá dando, tá ajudando, dando 
suporte a ele. Não só nessa questão de lidar com informática, você 
lidar com e-mail... e você tá representando seu tronco familiar” (Tronco 
Penha de Jesus). 
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“[...] eu decidi integrar a comissão quilombola por que... um fato, o meu 
tronco familiar a qual represento viu-se em mim um papel de líder, e 
uma pessoa realmente que tava ali pronto a buscar os interesses do 
meu tronco e em si para a comunidade [...]” (Troncos Tomás, Borges e 
Gomes Pinto). 

 

A Comissão é chamada pelos membros de CQD - Comissão Quilombola de Degredo 

e CRQ Degredo - Comissão Remanescente de Quilombo Degredo, os membros 

associam a representação à identidade quilombola e a certificação, os troncos 

familiares e a ancestralidade remanescente de quilombo e ao território. 

 
“Por que é a comissão que representa o território quilombola então 
assim, é... a gente usa até uma abreviação né CQD Comissão 
Quilombola do Degredo. É simplesmente por ser quilombola mesmo” 
(Tronco Atalino Leite). 
 
“[...] por que são todos representantes de troncos familiares de 
remanescentes de quilombo de Degredo, então o nome a gente que 
escolheu mesmo, a CRQ Degredo, é reconhecido em todo lugar, toda 
reunião que a gente vai, ah os representantes da CRQ Degredo, 
comissão dos remanescentes de quilombo de Degredo, então é o 
nosso nome. Por que são todos representantes de quilombo, é 
descendentes né dos nossos antepassados” (Tronco Penha de Jesus). 

 

Para o futuro a Comissão Quilombola de Degredo reconhece muitas possibilidades, 

para que se concretize os planos em ação, em particular os de reparação, de 

infraestrutura e direitos básicos que lhes foram negados. 

 

“[...] na verdade assim, a gente vem brigando dia a dia por melhorias 
né, é tem várias vezes, essa questão da água aí, que tá pra ser cortada, 
nós temos outras discussão (inaudível) aí a gente lutando pela ETA 
Estação de Tratamento de Agua do Degredo, junto com da comissão 
e assessoria [...]” “[...] Mas é isso, mas é isso o que a gente quer, que 
todos esses né, tudo isso que a gente pois em prática né,  que saia 
mesmo desses papéis, e que eles põe em prática né, as empresas 
agem, que seja feita, a nossa comunidade até hoje ainda não recebeu 
indenizações, estamos aí sofrendo muito por causa disso né”. (Tronco 
Atalino Leite).  

 
“[...] os planos da comissão, vou botar o plano da comissão junto né 
com a comunidade, o plano nosso é que tudo esses, todo é, todo isso 
que a gente tem posto em ata em reuniões com as empresas, que tudo 
seja isso saia do papel né, e vem ser implantado dentro do nosso 
território, isso que eu acabei de falar. Esse é o grande sonho pra nós, 
ter uma creche aqui, para que a suas mães possa trabalhar sossegada 
né, e aí ter o... ela trabalhar tranquila né, e saber que seu filho tá lá 
guardadinho na creche, que tem alguém tomando conta, cuidando dele 
né, que tem uma quadra esportiva né, o grande sonho nosso de, da 
comunidade é que esses, tudo isso é que a gente conseguiu é, botar 
em papel né, que um dia saia do papel né, que quando as empresas 
sair, aquilo que a gente conseguiu fica dentro do nosso território pra 
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nós e esse é o nosso objetivo é o que nós quer” (Troncos Correia e 
Cândido). 

 

Percebem que a longo prazo a Comissão irá se fortalecer e tomará novos rumos na 

comunidade, na busca pela garantia do território para as futuras gerações. 

 

“[...] a comissão foi criada pra tratar especificamente em relação ao 
rompimento da barragem né, mas eu acredito que não vai parar por aí 
né. Porque a gente tem muita luta né, vão ter que correr... 
principalmente questão política, de governo, sabe. Hoje é uma 
comunidade carente que não tem uma escola né, nós não temos a 
nossa, nossos estudam na comunidade vizinha, nós não temos um 
posto de saúde, né... então tem muita coisa a ser conquistada. Então 
eu acredito que mesmo pós Samarco, Renova, eu acredito que a 
comissão vai dar continuidade por que a gente tem muita... na verdade, 
é, a nossa história já é de luta e é uma luta que parece que nunca 
acaba né, as conquistas são né... passo a passo né, se conquista aqui, 
perde ali, mas é uma história de luta. O negro é... sempre lutando, 
sempre vencendo, mas sempre forte e junto. Então eu acredito que não 
vai parar por aí não. A gente tem muita coisa ainda pra conquistar pra 
nossa comunidade. Daí também pras outras comunidades pra servir 
de exemplo né, que hoje a comunidade de Degredo, ela é, ela é tida 
como exemplo de organização né, dentre as outras comunidades”  
(Tronco Penha de Jesus). 

 
“[...] são é, cursos, buscando cursos também da comissão pra fazer 
uma... buscando cursos profissionalizantes para as pessoas do 
território. Então assim, tem essas expectativas de melhorias do 
território não só para o sentido estrutural, mas também no sentido de 
educacional, formação de pessoas do território” (Tronco Atalino Leite). 

 
“[...] no futuro eu vejo Degredo com escola né, pros nossos pequenos 
né, uma creche né, que a gente não tem. Pessoas, mais pessoas 
formadas né, que aqui são poucas as pessoas que tem o curso de 
ensino superior, poucas as pessoas que tem o ensino médio, 
justamente por essa história de muito né [...]” “[...] então eu vejo 
Degredo mais à frente, com doutores né, como veterinários, com mais 
biólogos como eu, com administradores, pedagogos, então eu imagino 
Degredo mais pra frente, todos tradicionais, uma comunidade fechada, 
onde vai ter uma escola, onde vai ter... os professores vão ser 
quilombolas, os enfermeiros vão ser quilombola, sabe. Eu imagino 
assim, tudo dentro da própria comunidade, e é meu sonho! Eu acho 
que um dia, vou realizar” (Tronco Penha de Jesus). 

 

O sentimento de esperança em relação a atividade da pesca, a lembrança do modo 

de vida das gerações passadas, apresentam a narrativa de um futuro de incertezas, 

e viver muitas lutas. 

 
“[...] por que como a gente perdeu o nosso principal objetivo que era a 
pesca né, e nessa, a nossa fonte de renda, aí parou. E a Renova até 
hoje também né, não pagou a nossas indenizações e a gente tá 
correndo atrás, quer receber porque senão como é que vai ficar? Sem 
dinheiro como que vai viver? Acho que é por aí. É, sabemos que como 
a nossa pesca tá proibida né, por ordem judicial, nós não vai saber... 
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nós não vai saber quando é que se quer o juiz vai falar não a partir de 
hoje vocês pode pescar, ah a gente pode pescar mas será que o nosso 
pescado, é um peixe de qualidade? Será que eu posso pescar o peixe, 
será que eu posso vender pro meu vizinho? pro meu colega, será que 
eu posso levar pro mercado? Levar, entregar lá, será que a pessoa vai 
ter confiança de comer aquele peixe? é... coisas que é difícil, mas... 
entregar na mão do Senhor e só Deus sabe o que vai acontecer daí 
para adiante” (Tronco Atalino Leite). 

 

A proibição da atividade da pesca no território do Degredo comprometeu 

profundamente o modo de vida dos quilombolas, sua territorialidade. Territorialidade 

compreendida a partir das suas relações particulares com o território, seu contexto 

específico de formação, a produção e reprodução de suas práticas, a memória coletiva 

e vínculos afetivos, um conjunto de sentidos e significados particulares ao grupo 

(LITTLE, 2002). Movidos pela esperança e incerteza do futuro manifestam a 

necessidade de reconstrução do território através de novas práticas e meios de 

sobrevivência, expressadas na organização social e política.  
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As especifidades no modo de vida encontradas nas narrativas sobre ser e viver no 

Degredo expressam o processo das relações que envolvem o território e a 

territorialidade vivida na comunidade. Com a certificação quilombola, o território 

ancestral e o convívio familiar ganham entornos sobre o processo histórico de 

formação territorial dos quilombos do Norte do Espírito Santo. Os impactos e riscos 

que afetam o meio ambiente por conta chegada da lama tem como efeito principal a 

proibição da pesca e as perdas das práticas cotidianas de forte referência no território.  

 

Sendo assim, dois eventos marcam a construção da identidade da comunidade de 

pescadores e extrativistas quilombola do Degredo, a Certificação Quilombola e o 

crime ambiental da pluma de rejeitos que chega no mar e rios do território, que 

ascende a representatividade pelos troncos familiares e a luta pelo território nos 

processos de reparação. 

 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo realizado apresenta as narrativas dos membros quilombolas da comissão e 

o processo de construção identitária em andamento, com referência na formação 

territórial ancestral que se constitui na interação com o território que sofreu profundo 

impacto no meio físico-biótico, diretamente ligado ao modo de vida dos quilombolas 

do Degredo. As perdas em relação a atividade da pesca têm ponto central, colocando 
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em questão as práticas vividas e a possibilidade de reconstrução da sua 

territorialidade. 

Transversalmente, o autorreconhecimento quilombola por meio do reconhecimento 

formal da Certificação, compõe as experiências vividas nas narrativas dos moradores 

do Degredo e no processo de auto-organização. Sendo assim, as famílias do Degredo 

que compõem o território de parentesco desenvolvem novas práticas e interações no 

processo de reparação sobre os impactos dos rejeitos da barragem.  

A identidade quilombola expressa as experiências vividas pelo grupo em seu território, 

como forma de ação política, enredada pelas características do seu modo de vida, no 

que tange os direitos e defesa do território, assim, representados pelas entidades ATI 

ASPERQD e Comissão Quilombola do Degredo – de troncos familiares, nos diálogos 

com os agentes externos, em particular com a Fundação Renova. 

As práticas dos quilombolas do Degredo têm como referência a pesca, criação de 

animais e pequena agricultura, atividades que estão ligadas as vivências e 

convivências familiares e de partilha. Modo de vida que também envolve a exclusão 

social, a dificuldade de acesso a direitos básicos, de infraestrutura, como luz, água, 

saneamento básico, que hoje são pautas de luta da Comissão Quilombola do 

Degredo. 

O agravamento da disputa pelo território com empresas e fazendeiros é um risco que 

envolve a reconhecimento como remanescente de quilombo, ao ser reconhecido 

território coletivo de uso comum pode ser um entrave no processo de demarcação, é 

uma etapa temida pelos quilombolas. 

A organização sociopolítica de representatividade por troncos familiares expressa a 

territorialidade pelos laços de parentescos e afinidades que envolvem o processo de 

formação territorial, e a identidade quilombola como resistência aos processos de 

exclusão e expropriação, também refletidas no processo de reparação no qual estão 

envolvidos, neste sentido ser e viver no Degredo é sinônimo de luta pelo território 

ancestral que se perpetua nas famílias.  

A representatividade por troncos familiares é compartilhada com o sentimento de 

pertença ao território, motivo de orgulho e de respeito, pelas conquistas e melhorias 

para a comunidade, que se dá por meio da representatividade da Comissão 
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Quilombola do Degredo alinhada ao reconhecimento da identidade quilombola auto 

atribuída.  

Para os quilombolas viver no território é um privilégio. Ser do Degredo é a lembrança 

dos momentos de encontro entre as famílias e a fartura de alimentos e agua cristalina. 

Sinônimo da felicidade, por viverem em contato com a natureza, com lindas 

paisagens. As festas e os encontros com familiares, quadrilhas e Folia de Reis, a 

fogueiras de compadres, os almoços e os encontros para pesca são práticas culturais 

de convívio e a sociabilidade nas relações familiares e de compadrio que se 

expressam nas manifestações culturais se tornando demarcador do território e da 

identidade. 

 

Nas expressões identitárias e nas manifestações culturais o passado e o presente 

caminham juntos – rememoram os tempos de fartura e a presença dos seus 

antepassados. O sentimento de ser do Degredo é de orgulho do território, do convívio 

familiar e as lutas enfrentadas no cotidiano.  

 

Os momentos vividos relembrados pela memória dos quilombolas trazem os tempos 

antes da chegada dos rejeitos da barragem, os banhos de rio, os encontros na praia 

e a atividade da pesca ensinada pelos pais, como fonte de alimento e de renda. Com 

a proibição da pesca gerou-se o desemprego e muitas famílias ou parte delas saíram 

do território.  

 

Ser do Degredo, viver no Degredo e os desafios da comunidade estão imbricados pela 

memória da fartura e as perdas do presente diretamente relacionadas a atividade da 

pesca que proporcionava a interação com o território e entre os familiares, que hoje 

tentam reconstruir. Neste sentido, outro território será reinventado, junto ao novo 

território de existência material com novas formas de significar o estar-no-mundo, 

protagonizar e inventar novas territorialidades. 

 

A Certificação quilombola propicia o reconhecimento social e a garantia de direitos, 

ter voz e serem ouvidos são os reflexos do autorreconhecimento e autonomia na 

organização social da comunidade, e as especificidades do seu modo de vida. Os 

quilombolas do Degredo fazem referência aos seus direitos específicos baseada na 
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Convenção 169 da OIT, o reconhecimento internacional e reconhecimento mundial da 

sua identidade, e qualificam que o quilombola tem suas raízes e suas características.  

 

O reconhecimento como remanescentes é considerada importante para lutar por 

direitos territoriais e acesso as políticas públicas, além de valorizar os anos de luta, 

consideram um avanço sociopolítico local e regional em relação as comunidades 

vizinhas, o auto respeito transparece no autorreconhecimento, pelo direito jurídico. 

 

O reconhecimento formal propiciou o acesso aos direitos específicos e se tornou 

instrumento de defesa legitimada do território. A certificação foi um processo de anos 

de luta e de espera e, é considerada uma conquista muito importante para a 

comunidade; intensificou o fortalecimento em relação a mobilização coletiva das 

famílias, visto a formação e formalização da Comissão Quilombola do Degredo, assim 

como, a representatividade por troncos familiares para lutar pelos direitos 

relacionados a reparação dos impactos causados pelo crime ambiental, com poder de 

decisão nos diálogos com a Fundação Renova. 

 

Assim, a autodefinição da identidade do grupo social, suas fronteiras que se deslocam 

nos processos de disputa e de conflitos, perceptiva que se verifica na construção da 

identidade quilombola do Degredo, reforça suas práticas diante às interações com 

outros grupos, ao formar experiências no campo social, jurídico e coletivo, que 

envolvem os espaços histórico, social e cultural do território. 

 

Neste sentido, a identidade dos quilombolas da comunidade do Degredo, agregam a 

ancestralidade negra e indígena em suas práticas e narrativas, as experiências 

ancestrais dos quilombos como resistência e luta, retomada pelo autorreconhecimento 

na certificação quilombola, que tem acompanhado as representatividades dos troncos 

familiares na Comissão Quilombola do Degredo, articulados ao processo de 

reconstrução do território ancestral. 
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APÊNDICE I 

Roteiro de entrevista 

1 - Relação Sujeito-comunidade 

Como é ser do Degredo?  Como é viver no Degredo? 

Quais os desafios que a comunidade do Degredo tem enfrentado? 

Na sua opinião qual a importância do Degredo ser uma comunidade quilombola 

certificada? 

2- Processo de Reconhecimento/Certificação 

Fale sobre o reconhecimento/certificação de comunidade de remanescente de 

quilombo. Como foi? 

Você (ou alguém da sua família) participou do processo de reconhecimento? Como 

foi? Quais dificuldades que você viu no processo de reconhecimento? 

Quem (pessoas ou instituições) ajudou a comunidade para certificação quilombola? 

O que você acha que bom com a certificação da comunidade? E teve algum coisa 

ruim? 

O que você acha que mudou na comunidade depois do reconhecimento/certificação?  

3 - Relação Sujeito-Comissão Quilombola 

O que é a comissão quilombola? Você pode explicar como se formou a comissão? 

Por que você decidiu integrar a comissão quilombola? 

Por que a comissão foi chamada por esse nome “Comissão Quilombola”? 

Qual a importância da comissão para você e para a comunidade? 

Fale sobre como tem sido o trabalho da comissão quilombola e da ASPERD. 

Quais são os planos futuros da comissão quilombola e da comunidade? 
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