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Resumo  
 
 
 
 

Este trabalho objetiva enumerar e apresentar casos de violência, que fazem parte 
do processo de titulação das Comunidades Remanescentes de Quilombo do Rio de 
Janeiro, abordando, numa tentativa de desenhar este cenário, ocorrências em algumas 
comunidades específicas, utilizando pesquisa bibliográfica e análises de observações 
participantes do trabalho de campo realizado desde 2004, na Ilha da Marambaia-RJ e 
participações em eventos. No Estado há o registro de seis comunidades negras rurais e 
urbanas reconhecidas, localizadas nos municípios de Búzios, Angra dos Reis, Paraty, 
São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Rio de Janeiro, Mangaratiba, Quissamã, Valença, 
Vassouras e Quatis que são amparadas pela Constituição Federal de 1988 e pelo Decreto 
Nº 4887 de 20 de novembro de 2003. As comunidades têm em comum a luta pela garantia 
de seus direitos, tais como: a titulação da terra, o reconhecimento e preservação de sua 
cultura e história. Esses grupos convivem com a violência social e física através de 
ameaças diretas ou indiretas de grileiros, empreendimentos imobiliários ou do próprio 
Estado. Desenhando o cenário da violência que atinge as comunidades, serão abordadas 
as ocorrências nas comunidades de Preto Forro, da Ilha da Marambaia e de São José da 
Serra. 

 
 
 
 
 
 
 

Artigo  
 

O presente trabalho tem os objetivos de enumerar e apresentar casos de violência, 
que fazem parte do processo de titulação das Comunidades Remanescentes de Quilombo 
do Estado do Rio de Janeiro abordando, numa tentativa de desenhar este cenário, 
ocorrências em algumas comunidades específicas. 

 
No Rio de Janeiro há o registro de aproximadamente seis comunidades negras 

rurais e urbanas oficialmente reconhecidas e outras inúmeras que se enquadram nas 
características das demais (ADPERJ & KOINONIA, 2004) e que estão localizadas nos 
municípios de Búzios, Angra dos Reis, Paraty, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Rio de 

 
 

Boletim Interfaces  da Psicologia da UFRuralRJ - 2º  Seminário - Ano 2008 Página - 75  



Janeiro, Mangaratiba, Quissamã, Valença, Vassouras e Quatis. (Comissão Pró-índio de 
São Paulo, 2006). A Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombo do Estado 
do Rio de Janeiro (ACQUILERJ) contabiliza cerca de quinze comunidades em todo o 
Estado, em processo de regularização na Fundação Cultural Palmares e no INCRA1. Até 
2006, apenas duas foram tituladas, localizadas nos municípios de Parati e Quatis. 

 

 
Um levantamento feito pela Comissão Pró-índio de São Paulo junto às regionais do 

INCRA revelou a existência, em abril de 2008, de 449 processos de titulação de terras 
em tramitação, em 24 Unidades da Federação. Só no Rio de Janeiro são 22 processos. 

 
Suas reivindicações são amparadas pela Constituição Federal de 1988, que em 

seu artigo 68 (ADCT) diz, “aos remanescentes das comunidades de quilombo que estejam 
ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir- 
lhes títulos respectivos”. O artigo foi regulamentado pelo Decreto Nº 4887 de 20 de 
novembro de 2003, que traz uma possível definição para o termo “remanescentes de 
quilombo” e dá as responsabilidades de reconhecimento da comunidade à Fundação 
Cultural Palmares, que deve encomendar um laudo antropológico para a titulação, e ao 
INCRA2 a de delimitar, demarcar o território e elaborar um relatório técnico para a titulação 
definitiva, sendo os títulos emitidos em função da coletividade, em nome da associação 
de moradores ou organização que os represente, não podendo ser vendidos, afastando 
assim o risco de favelização das áreas, tão divulgado pela mídia. 

 
As comunidades têm em comum a luta pela garantia de seus direitos, tais como: a 

titulação da terra – que consideram sua por herança –, o reconhecimento e preservação 
de sua cultura e história e especialmente a garantia da prática de seu saber tradicional, 
que pode ser visualizado por meio da culinária, artesanato, dança, música, etc. E suas 
práticas tradicionais de produção, como a agricultura e a pesca. 

 
Em seu cotidiano, porém, convivem com a violência de várias formas como obstáculo 

para o acesso aos seus direitos.  A violência abordada aqui, diz respeito à violência 
social e física através de ameaças diretas ou indiretas de grileiros, empreendimentos 
imobiliários ou do próprio Estado. Conflitos que parecem se fundamentar no significado 
da terra, que para uma parte representa a autonomia cultural e social e para outra, tem 
valor de mercadoria. 

 
Desenhando o cenário da violência que atinge as Comunidades Remanescentes 

de Quilombo no Estado, o texto abordará as ocorrências registradas, especificamente 
nas comunidades de Preto Forro/Cabo Frio, da Ilha da Marambaia/Mangaratiba e de São 
José da Serra/Valença. 

 
METODOLOGIA 

 
 
 
 
 
 
 

1 -Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 
2 - Que segue sua Instrução Normativa nº. 20 de 2005, que regulamenta o processo de identificação e 
titulação das terras quilombolas. E cria a necessidade de um Relatório Técnico de Identificação e 
Delimitação (RTID) enfatizando aspectos antropológicos. 
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Este trabalho utilizou como metodologia: pesquisa bibliográfica e análises de 
observações participantes extraídas do trabalho de campo das pesquisas científicas 
realizadas pela autora desde 2004, na Ilha da Marambaia, que se localiza no litoral sul 
do Estado do Rio de Janeiro, que é uma das comunidades abordada aqui e encontra-se 
articulada às demais pela Confederação Nacional de Articulação das Comunidades Negras 
Rurais Quilombolas – CONAQ e Associação das Comunidades Quilombolas do Estado 
do Rio de Janeiro – ACQUILERJ, além de participações em eventos organizados pelas 
comunidades e entidades envolvidas no tema. É importante dizer da pouca literatura 
específica sobre violência a este grupo social, tornando indispensável o uso de periódicos 
para a pesquisa teórica, o que evidencia também uma lacuna que pode ser explorada por 
pesquisas futuras. 

 
Destaca-se também, enquanto técnica de pesquisa que todo o momento é utilizada, 

a história oral, que Simpson (1988) afirma ser “uma quantidade de relatos a respeito de 
fatos não registrados por outro tipo de documentação, ou cuja documentação se quer 
completar (p.19)”. 

 
RESULTADOS 

 

 
Um dos motivos que leva à necessidade da discussão sobre o termo “remanescente 

de quilombo” é a de abranger as mais variadas formas e situações de ocupação de terras 
por parte dos grupos negros no país e refletir sobre o binômio fuga-resistência consolidado 
na história. 

 
Outro motivo foi a promulgação da Constituição Federal e a regulamentação de seu 

artigo 68 (ADCT), por meio do Decreto nº. 4.887 de 2003, provocando uma revisão dos 
conceitos clássicos, a relativização e a adequação de critérios para conceituar quilombo, 
de modo que a maioria dos grupos que reivindicam suas terras pudesse ser contemplada. 
Dessa forma, o conceito contemporâneo passa a levar em consideração três variáveis: a 
existência de uma identidade social e étnica compartilhada, a antiguidade na ocupação 
das terras e a resistência na prática de manutenção e reprodução de seus modos de 
vida. Justificando o texto do Decreto que diz no caput do artigo 2º: 

 
“Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para fins 

deste decreto, os grupos étnicos 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”. 

 
Atualmente ser remanescente de quilombo é uma identidade social, por isso deve 

ser aceito em primeiro lugar pelo sujeito. O conceito dessa forma vem emprestado do 
indígena. E se sustenta em dois pilares: a etnia e a discussão contemporânea sobre 
quilombo (Arruti, 2004). 

 
Assim, o termo designa: 

 

 
“A situação dos segmentos negros em diferentes regiões e contextos no Brasil, 

fazendo referência a terras que resultaram da compra por negros libertos; da posse 
pacífica por ex-escravos de terras abandonadas pelos proprietários em épocas de 
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crise econômica; da ocupação e administração das terras doadas aos santos 
padroeiros ou de terras entregues ou adquiridas por antigos escravos organizados 
em quilombos. Nesse contexto, os quilombos foram apenas um dos eventos que 
contribuíram para a constituição das “terras de uso comum”, categoria mais ampla 
e sociologicamente mais relevante para descrever as comunidades que fazem 
uso do artigo constitucional” (KOINONIA, 2008). 

 
Toda discussão acerca do conceito gira em torno dos argumentos para a legitimação 

do direito à posse da terra, que no Brasil dá origem a tantos outros movimentos que 
também atravessam momentos difíceis em sua luta. A disputa pelo território, levada a 
cabo pelos diferentes grupos, é hoje o centro dos debates e o grande motivador para as 
situações que entendemos como violentas. 

 
Lembrando que conceituar violência não é nada fácil, pois além de ser um tema 

complexo, amplo e ambíguo, possui significados histórica e culturalmente construídos, 
podendo aparecer sob diferentes formas, tais como: violência doméstica, contra a criança, 
contra a mulher, simbólica, racial, religiosa, física, etc. (Waiselfisz, 2003). 

 
Em se tratando das comunidades de Preto Forro, Ilha da Marambaia e São José da 

Serra, como poderemos ver mais adiante, a violência parece ocorrer de forma invisível 
por meio da coação, do impedimento e/ou restrições do uso do território que ocupam, do 
deslocamento das famílias e até mesmo o despejo. 

 
A comunidade de Preto Forro localiza-se na zona rural de Cabo Frio, litoral do 

Estado, com aproximadamente 13 casas. E tem esse nome por ter sido formada por 
negros livres. Seus atuais moradores são descendentes de Ludgério dos Santos, o primeiro 
negro liberto a viver no local. Utilizam a terra coletivamente e consideram-na como herança, 
mas, dificuldades em pagar os impostos da terra os fez alugarem parte da área nos anos 
80 para um fazendeiro. No início da década de 90, este fazendeiro com um documento 
de cessão de posse, começa a reivindicar a propriedade, estabelecendo novas regras 
para a permanência nelas. Dessa forma, a destruição da mata por máquinas, das 
plantações pelo gado, e a proibição de utilizarem a terra para suas criações, têm ameaçado 
a sobrevivência das famílias. 

 
Esta situação teve origem na falta do título como documento de propriedade e, 

especialmente, a falta de conhecimento e acompanhamento especializado – só tinham a 
seu favor a própria história –, produzindo no grupo uma permanente insegurança, 
alimentada pelas ameaças de prisão e expulsão, feitas pelo fazendeiro que vai à área 
acompanhado da polícia. Os moradores entraram, em 1994, com ações na justiça, contra 
o fazendeiro, o que não impediu que a violência continuasse. 

 
Em 2002, a comunidade tentou aumentar sua área de plantio e dois dias depois, o 

fazendeiro invadiu a área com homens armados, ameaçando e disparando contra a 
comunidade. E ainda, apresentou queixa de invasão na 127ª. DP de Búzios (KOINONIA, 
2004). 

 

 
Ao longo dos anos, as ações na justiça continuaram envolvendo a disputa pela 

propriedade, uso das terras para a criação de gado, impedimento de acesso á área e as 
acusações de invasão. A principal alternativa para a solução do problema seria a 
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caracterização do grupo como remanescentes de quilombo, tendo seu Relatório Técnico 
de Identificação e Demarcação (RTID), publicado em 2006 pelo INCRA, mas isto também 
não impediu que a disputa judicial com liminares continuasse, criando entre a comunidade 
e o fazendeiro, ora suposto proprietário, formas de convivência aliando atitudes de recusa 
e aceitação de regras. 

 
A Restinga e a Ilha da Marambaia situam-se no litoral Sul Fluminense, no município 

de Mangaratiba. A sua comunidade é composta por descendentes de escravos de antigas 
fazendas de café do Comendador Breves - grande cafeicultor e traficante de escravos - 
população caiçara, antigos alunos e funcionários da Escola de Pesca e seus descendentes, 
criada na ilha nos anos 40, entrando em decadência nos anos 60. Desde 1981, a ilha é 
administrada pela Marinha do Brasil, o que gera grande conflito pela sua posse. 

 
Esta situação já ocasionou a derrubada de casas cujos moradores morrem, impedindo que 

seus familiares ocupem-nas, mesmo que estejam em boas condições de habitação, o obstáculo a 
que se construam novas casas, a restrição de entrada de visitantes convidados dos moradores e o 
desmonte do processo produtivo das famílias. 

 

 
 

Em 2003, todo esse processo de expulsão foi suspenso devido à Ação Civil Pública aberta 
pelo Ministério Público Federal, pedindo o reconhecimento da comunidade como remanescente 
de quilombo e a garantia da propriedade comunitária das terras ocupadas historicamente pela 
população. E em 2004, com a vitória dos moradores na Justiça, foi garantida posse comunitária 
da terra. 

 

 
 

Em 2006, o INCRA fez o cadastramento das famílias, num total de aproximadamente 360, 
no Distrito de Itacuruçá após a rápida demarcação do território na ilha. 

 

 
 

Atualmente o Ministério da Igualdade Racial vem tentando conciliar os interesses da comunidade 
e da Marinha, mediando a negociação sobre a extensão do território, para que a titulação definitiva 
seja publicada. O argumento da comunidade é de que precisam dos locais onde estão suas casas, 
os locais cultiváveis e aqueles nos quais desenvolvem o processo de produção do pescado. E 
acreditam só conseguir resgatar suas tradicionais atividades de produção após a titulação definitiva1. 
Em contrapartida, o argumento da Marinha é que a ilha é área de segurança nacional e por ser 
Área de Preservação Ambiental (APA) precisa ser controlada. O que vai de encontro às reclamações 
dos moradores a respeito dos problemas ambientais causados pelos exercícios militares. 

 

 
 

A comunidade de São José da Serra foi descrita por Hebe Mattos, da seguinte 
maneira: 

 
“São José da Serra se constitui em uma fazenda particular, localizada a 

cerca de 13 km da sede do Distrito de Santa Isabel do Rio Preto, no município de 
Valença, estado do Rio de Janeiro. Moravam na comunidade, em 1998, 77 pessoas, 
entre crianças e adultos, em 16 casas, em sua maioria feitas de estuque (pau-a- 
pique e barro), com cobertura de sapé e chão de terra batida” (2005, p. 261). 
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Em 1999 foi reconhecida oficialmente como remanescente de quilombo pela 
Fundação Cultural Palmares, com base num laudo antropológico que se baseou no 
documento de doação de 50 alqueires1 a escravos em 1870. Atualmente é a sétima geração 
desde os primeiros escravos comprados para trabalhar nas lavouras de café da fazenda 
São José. Essas famílias permaneceram por mais de um século na terra herdada por 
seus ancestrais do antigo proprietário da fazenda, que fez uma doação verbal. É também 
referência por seu jongo e pela religião. 

 
Os conflitos se iniciaram nos anos 90, “quando um novo “suposto” proprietário – 

fazendeiro – começou a restringir as liberdades com as quais os moradores estavam 
acostumados, na realização de atividades religiosas e na redução do espaço para a 
plantação” (KOINONIA, 2004). 

 
Assim, para plantar foram obrigados a pagar meia, para instalar luz elétrica nas 

casas têm que assinar um contrato de comodato e sofrem pressões para sair da fazenda 
recebendo em troca material de construção para construir na cidade. O fazendeiro tentou, 
ainda, convencer os fazendeiros vizinhos a não empregarem os membros dessa 
comunidade. 

 
Até o momento não se sabe da decisão judicial sobre a propriedade da terra, o que 

se sabe é que, para estas famílias não é só um bem do qual se tira o sustento, mas 
também o local onde construíram sua história e toda a rede de significados que rege o 
seu cotidiano. 

 
 
 

CONCLUSÃO 
 

 
As situações consideradas violentas a que os grupos citados e outros estão expostos 

parecem contribuir para o fortalecimento da idéia de grupo, realçando alguns traços que 
se configuram na expressão da identidade étnica e da territorialidade, a partir da 
necessidade de lutar pela terra ao longo das últimas décadas. Contribuem também para 
a criação de políticas públicas em defesa da herança imaterial que possuem. E também 
para o debate e reflexão a respeito de termos como cidadania, direitos humanos, 
nacionalidade, desigualdade e diferença, por vezes esquecidos na sociedade de classes 
em que vivemos. 

 
A falta de documentos, conhecimento e assessoria especializada fazem com que o 

uso da “propriedade” não seja organizado do ponto de vista legal, como por exemplo, o 
aluguel de parte da área para pastagem. A demora no processo burocrático de titulação 
tem se mostrado um grande motivo para que a violência se prolongue, assumindo várias 
formas. 

 
Espera-se que este trabalho contribua acima de tudo para a reflexão sobre os direitos 

das comunidades tradicionais e sobre a importância de sua contribuição para a formação 
de um sentimento de brasilidade, como parte integrante desta nossa cultura multifacetada. 
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