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PREÂMBULO1

Era tarde bastante ensolarada, mas o frescor dos ventos da Chapada 
batia ao rosto trazendo um pouco de refrigério. Caminhamos cerca de três 
quilômetros a pé até avistar ao longe uma casa. O terreno à frente estava 
bastante limpo, rodeado de árvores e ao fundo se encontrava uma casa pequena 
de alvenaria. No vilarejo do Peba, as residências, embora em sua maioria essas 
fossem de alvenaria, encontram-se em grande parte inacabadas, sem reboco, 
pisos ou pinturas. Alguns moradores ainda possuem casas de tábuas ou de 
adobe, cobertas de folhas de buritis. Há algumas casas com cômodos separados 
espacialmente, com a cozinha e uma área de descanso ao fundo. É importante 
dizer que os quintais são parte significativa das casas, sempre repletos de 
plantas, algumas ervas medicinais e árvores frutíferas, galinhas, cachorros e 
gatos correndo livremente.

Fomos nos aproximando e, então, Sabino2 logo exclamou: “Oh de casa”, 
batendo palmas como quem anunciava a chegada das visitas. Lá do fundo vinha, 
a passos largos, uma senhora aparentemente de meia idade [40 anos], com 
algumas coisas nas mãos, certamente, imbuída dos seus afazeres domésticos. 

“Vamos chegar” - disse a senhora.
Logo nos apresentamos, tanto eu como a professora Sonia, 

cumprimentando-a e nos acomodando no murinho que havia na varanda da 
casa. A porta da sala estava aberta e foi possível notar que se tratava de uma 
casa humilde, com poucos cômodos, sem muitos móveis. Na sala havia uma 
TV antiga de tubo sobre a mesa de madeira e um sofá de uns três lugares. O 
chão de “vermelhão” refletia certo brilho, como que se tivesse acabado de ser 
encerado. Sabino informou àquela senhora quem éramos. Disse que se tratava 
dos estudos antropológicos sobre a comunidade e que estávamos conversando 

1 Este relato se trata de uma entrevista concedida por Monitor Máximos de Araújo (in me-
morian), conhecido como Seu Tatu, da comunidade Ribeirão Itambé, em 12 de setembro 
de 2015. Sr. Monitor veio a falecer 48 dias após a entrevista.

2 É remanescente quilombola do Ribeirão Itambé e, frequentemente, nos acompanhou na 
pesquisa de campo como representante e liderança da comunidade.



com os moradores mais antigos para saber um pouco mais sobre como surgiu 
a comunidade Ribeirão Itambé. Assim, tínhamos o interesse de conversar com 
o Senhor Tatu. Seu nome de batismo é Monitor Máximo de Araújo, mas é Seu 
Tatu a forma como ele prefere ser chamado.

Maria foi quem imediatamente nos atendeu. Filha adotiva do Seu Tatu, 
criada por ele desde recém-nascida. Ela nos informou sobre sua debilitada 
saúde, mas que, ao saber sobre a pesquisa na comunidade, ele prontamente se 
disponibilizou em colaborar. Assim, Maria foi buscá-lo no quarto.

Ao trazê-lo para a varanda, eram visíveis as marcas que o tempo lhe havia 
causado. Seu Tatu caminhava com bastante dificuldade. O trabalho exaustivo 
nas roças e no garimpo deixaram suas marcas. Ele nos contou que nasceu em 
Cachoeira Bom Jardim, mas que aos 19 anos veio para o Peba [Cachoeira Rica], 
onde vivia até aqueles dias. Alto, moreno e de poucos cabelos grisalhos, podíamos 
ver em seu rosto os sinais de uma vida dedicada ao trabalho rural. Então, com 
muita dificuldade para se locomover (e se equilibrar), ele precisou da ajuda 
da filha para se acomodar em uma cadeira de fio azul, que estava na varanda.

Já sentado e com semblante bastante cansado, lutava contra as dores 
constantes que sentia em função do câncer e do mal de Parkinson, que 
ocasionava constantes tremores, deixando-o inquieto. Ele também sofria com 
a labirintite, situações confidenciadas antes por sua filha. No entanto, mesmo 
diante dessas enfermidades e por mais difícil que pudesse ser o seu cotidiano, 
ele não se deixava abater.

O médico mesmo admira da minha natureza, né. Porque o 
tanto de enfermidade que está nesse corpo e eu tô aguentando. 
(Seu Tatu a fim de expressar sua resistência).

Apesar das dificuldades e da avançada idade, ele ainda lutava pela vida 
e pelo reconhecimento dos direitos territoriais. Era isso que mais impactava. 
Eu sabia que aquela não seria uma entrevista qualquer, então, tentava prestar 
o máximo da atenção possível em tudo que ele falava, afinal de contas, não se 
sabia até quando ele estaria ali. Vi diante dos meus olhos uma prova viva da 
resistência dos quilombos.



Seu Tatu inicia a entrevista esclarecendo que:

Peba é um nome importante, que foi colocado pelas pessoas 
devido que o garimpo [dali] foi descoberto por meio 
de um tatu peba.

Ele continua a explicar: “(...) esse tatu cavou a entrada, depois 
tirou o cascalho para fora, e aí as pessoas desmancharam aquele 
cascalho, foi passar a peneira e pegou o diamante, né. Aí então 
foi conhecido garimpo do Peba”.

Ele contou que, naquela época, os diamantes achados eram vendidos 
para os “capangueiros”, um tipo de compradores de diamantes. Seu Tatu afirma 
que esta prática acontecia desde o começo do garimpo. Na verdade, Tatu3 foi 
um apelido dado em função do ofício de garimpeiro, no qual as técnicas do 
garimpo artesanal foram a ele transmitidas, ainda na juventude, como uma 
herança familiar passada de geração em geração.

Era filho de Jacinto Araújo e Maximiana Vitalino Silva. Quando 
questionado sobre seus ancestrais, relatou sobre seus familiares paternos, dizendo:

Meu pai, ele nasceu em Cuiabá, né. A mãe dele foi professora 
em Cuiabá. A mãe dele era uma índia que esse Rondon4 
trouxe do mato para a cidade. Ele morava na cidade, né. Em 
Cuiabá ele a educou e ela passou a ser professora em Cuiabá. 
Esta é a mãe do meu pai.

 Ficando um pouco confuso, ele se corrige:

É a mãe do meu avô. E acrescentou sobre sua avó paterna: 
dizem que era de sangue Xavante.

3 Adota-se o codinome “Tatu” como referência nesta narrativa, pois esta é a forma como o Sr. 
Monitor prefere ser chamado.

4 Conhecido como Rondon, o marechal Cândido Mariano da Silva Rondon foi um enge-
nheiro militar e sertanista brasileiro, responsável pela exploração do Mato Grosso e da Bacia 
Amazônica Ocidental. Entre 1900 e 1906 ficou encarregado de instalar a linha telegráfica 
do Brasil para a Bolívia e Peru. Foi o primeiro diretor do Serviço de Proteção ao Índio (SPI) 
e estimulou a criação do Parque Nacional do Xingu.



Entretanto, seus bisavós não eram brasileiros. O bisavô materno era 
chinês e sua bisavó materna era paraguaia. No Brasil, viviam entre a Baixada 
Cuiabana e a Serra de Chapada.

Os dois veio para Cuiabá, conviver em Cuiabá. E meu avô 
no tempo das fardas, ele encontrou com minha avó, que era 
paraguaia, que nasceu no Paraguai, mas se criou em Cuiabá. 
Eles se encontraram, gostaram um do outro e se casaram. [...] 
Deu certo e eles construíram família aqui em Serra Acima, 
[onde é hoje o] município de Chapada.

Seu Tatu explica que o território de Cuiabá se encontrava “descendo 
a serra”, sendo por isso considerado “Serra Abaixo”. A serra em referência se 
trata dos grandes paredões rochosos que demarcam a topografia da região - a 
serra da Chapada, ou seja, “Serra Acima”. Esta se constitui de um elevado 
planalto (com variações de 300 a 800m de altitude) que se distancia cerca 
de 40 quilômetros lineares da depressão cuiabana, também conhecida como 
Baixada Cuiabana. Conforme Seu Tatu, seus ancestrais viviam nessa região 
desde os “tempos da escravidão”.

A partir deste momento da entrevista ele se recorda de diversos episódios 
relacionados ao período escravista em Chapada dos Guimarães.

Então, o pai do meu avô chegou a trabalhar na escravidão. Do 
lado da mãe, meu bisavô, chegou de trabalhar na escravidão 
que teve aqui em Chapada.

Conforme Seu Tatu, a escravidão em Chapada ocorria através do 
garimpo de ouro e diamantes. Ele complementa:

É que eles colocavam os escravos para pegar o ouro. No 
entanto, que meu avô, nesse tempo, vinha de Cuiabá. Aí 
ele abriu a alforria, quebrou a escravidão, né.

Em outras palavras, Seu Tatu relatou que seu avô materno conseguiu 
comprar sua própria alforria através do trabalho com o garimpo.

Ele trabalhava. Teve a alforria e aí ficou livre, né. Morava 
em Cuiabá e vinha pegar ouro aqui. Ele sabia onde tinha 



muito ouro aqui, porque ele foi escravo daí [referindo-se a 
Chapada]. Então, ele vinha pegar ouro para dar sustento a 
família. Então, nesse tempo, meu avô contava que ele era 
menino e vinha junto para companhia dele, então é isso que 
está no meu conhecimento que eu posso dizer. O que não está 
no meu conhecimento eu não posso dizer, né.

O avô materno do Seu Tatu é Veríssimo Máximo da Silva5, negro, 
escravo forro, garimpeiro, trazido à região de Cachoeira Rica [Peba] para 
desbravar as minas de diamantes da região. Conforme relatos do Seu Tatu, os 
pais de Veríssimo eram africanos escravizados no Brasil. Além do Seu Tatu, 
outras pessoas da comunidade se referiam ao senhor Veríssimo como “tronco 
velho” dos quilombos de Chapada dos Guimarães. Foi ele quem ensinou o pai 
do Seu Tatu, Sr. Jacinto, as técnicas do garimpo artesanal, sendo este passado 
aos homens da família de geração em geração.

Seu Tatu afirma que, em Chapada, havia muitos senhores de fazenda 
que possuíam escravos. Ele relatou sobre um engenho específico, considerado 
por muitos como o lugar no qual “os negros escravos trabalhavam”. Este engenho 
é, usualmente, chamado pelas pessoas da comunidade de “Bilonga” – também 
conhecido como Engenho Abrilongo ou Fazenda Abrilongo –, tendo como 
referência a proximidade com as comunidades quilombolas de Lagoinha de 
Cima e Lagoinha de Baixo. Foi no engenho do Abrilongo onde senhor Jacinto 
trabalhou por muitos anos e que, mais tarde, Seu Tatu também trabalharia. 
Ainda hoje, há vestígios deste antigo engenho.

Ali em cima mesmo tem a Bilonga, né. Lá tinha engenho, 
esse aí eu não sei, acho que fabricava açúcar. Eu cheguei a 
trabalhar lá, cheguei a dormir lá no prédio da escravidão, 
dentro da senzala.

5 Essas informações foram coletadas além dos relatos orais, a partir da pesquisa junto ao Car-
tório de Ofício de Registro Civil de Chapada dos Guimarães, Registro de Batismo e Óbito 
da Igreja de Santa do Santíssimo Sacramento, da cidade de Chapada dos Guimarães e ao 
Arquivo Público do Estado de Mato Grosso (APMT).



O prédio da escravidão no qual Seu Tatu se refere é a casa grande e a 
senzala do Abrilongo. Ele descreve:

Tinha a casa grande, né. Um prédio lá em cima. Eu armei 
minha rede lá em cima, num prédio lá em cima, e lá eu dormi! 
(...) eu vi pessoas que trabalhavam lá né. E aqui [no Peba] 
também teve escravidão, mas aqui eu não sei o que tocava, 
se era só moradia, se saíam para trabalhar em outros lugares 
né. Aí tinha o taperão da escravidão, é uma casa dos escravos. 
Quando eu cheguei aqui ainda tinha muita madeira das casas, 
porque foram cortando tudo, o fazendeiro vendeu para firma 
e eles foram acabando com tudo.

A tal “firma” a que o Seu Tatu se refere é a Mineradora Brasil Mineração 
Chapada, uma empresa de exploração de minérios que explorou diamantes na 
região do Peba do ano de 1982 até aproximadamente 2009. Em seguida, ele relata 
o modo como os primeiros habitantes do Peba foram reconstruindo a paisagem 
local, territorializados neste novo espaço, sendo constitutivo de diferentes 
processos sociais que conduziram às “terras de preto” (ALMEIDA, 2006).

Aqui antigamente, quando eu entrei aqui era cerrado. Aí com 
o tempo o povo foi progredindo, trabalhando, planta uma 
coisa e outra, aí foi virando uma terra mais mista né. Foi 
fortificando a terra, porque cerrado é terra fraca. Aí com isso 
o povo foi estruturando aqui, foi plantando alguma coisa e 
adubando a terra (Seu Tatu).

Na sequência, ele e Sabino retomam a questão das madeiras, enfatizando 
como eram utilizadas.

Sabino: Hein Seu Tatu, a madeira que o senhor falou, 
que as pessoas...que os fazendeiros foram cortando tudo, 
era das casas, né?

Seu Tatu: É das casas, do armamento das casas né! Pois olha, 
tinha cerne de aroeira que uma pessoa não abraçava, então por 
aí a gente vê o tanto que os escravos sofreram né! Eles tinham 
muita força, e eles eram obrigados a fazer força as vezes sem ter. 
Meu avô [Veríssimo] mesmo contava que eles [os fazendeiros] 



colocavam oito pessoas para arrastar a madeira. Não estava 
aguentando, tirava quatro, só de malvadeza! Falava “aqueles 
quatro dá conta”. Eles judiavam demais dos negros.

Com a ajuda de Maria, Seu Tatu se recorda dos antigos moradores do 
Peba, de pessoas que viviam em situações análogas à escravidão.

Maria: Padrinho, e a escrava lá que o senhor conheceu, que 
era vizinha do senhor, que o senhor falava...

Seu Tatu: Dona Batica, né. Eu não sei a história dela, porque 
ela morou muito tempo perto de nós, que quando eu cheguei 
aqui no Peba ela morava aqui e já era velhinha. Eu casei, 
fiz meu barraco encostado do dela. Passei a ser vizinho dela. 
Ela era bem preta, ela era negra né, mais muito boa! Viveu 
muito, eu não sei com quantos anos ela faleceu. Mas ela 
viveu muito mesmo!

Seu Tatu diz que também chegou a conviver com as “netaiadas” 
dela, e relata:

Moravam aqui, mas faleceram todos! Um mudou para Cuiabá, 
outro para Chapada, e foram morrendo. Resta uma filha, 
uma neta, mora na Chapada. O apelido dela é Rola, o nome 
mesmo eu não sei, mas o apelido é Rola.

Maria acrescenta, “ela é mãe de Xinho. Eu conheço ela. Mora na Chapada!” 
Sabino logo se recorda de quem estão falando e diz que a dona Rola já esteve 
em uma das reuniões da associação. Em seguida, Maria complementa:

Tinha aquele filho dela que também está vindo na reunião, 
[Ele] tem o apelido de Carretel. É esse que vende pequi 
ralado lá em cima.

Já familiarizados sobre qual família se tratava, Seu Tatu seguiu, então, 
ressaltando: “Parece que o patrão dela batia nela, alguma coisa assim”. Bastante 
fatigado, Seu Tatu pede uma pausa na entrevista.



Foto 1 - Seu Tatu e sua filha Maria (CRQ Ribeirão Itambé)

Acervo Pessoal: Cassiana Silva, 2015.



PREFÁCIO

O livro que o leitor agora tem em mãos é fruto do trabalho de, pelo 
menos, seis anos de Cassiana Oliveira da Silva Kamikiawa junto aos quilombolas 
de Chapada dos Guimarães (MT). Participando de projetos de pesquisa e de 
extensão, realizados a partir do Departamento de Antropologia da UFMT, a 
autora foi construindo um caminho etnográfico próprio e traz, nas páginas 
desta obra, o fruto amadurecido desses anos, produzido em seu Mestrado no 
Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFMT. Tendo como foco 
inicial a Comunidade Quilombola Ribeirão Itambé, a etnografia de Cassiana 
nos leva a uma viagem no tempo e no espaço: de memórias que remontam o 
período da escravidão às desterritorializações que fazem com que a ideia de 
território quilombola seja constantemente desafiada, ao unir campo e cidade.

Ao demonstrar a assunção de uma identidade quilombola desta que 
é uma entre as mais de oitenta comunidades negras rurais do Estado de Mato 
Grosso, o trabalho de Cassiana trata da luta de homens e mulheres por um 
território que seus ancestrais ocupam há, pelo menos, 250 anos. Neste período, 
formaram irmandades, produziram festas e religiosidades, construíram relações 
de parentesco, compadrio e consideração, ao mesmo tempo em que tiveram 
de lidar com a escravidão até o século XIX, a expulsão de seus territórios e o 
trabalho análogo à escravidão, muitas vezes, nas terras das quais são os donos, 
já no século XX. A etnografia de Cassiana alia as memórias, as percepções e 
as experiências desses sujeitos aos caminhos que percorrem na justiça e nas 
instâncias que lidam com a demarcação de terras.

Percorrendo os itinerários desses sujeitos, a pesquisa se expande do 
território tradicional do Peba, como também é conhecida a área em questão, 
e chega até a cidade, no encontro de famílias que foram expulsas de suas 
terras, mas ainda guardam o desejo de voltar. Das muitas contribuições do 



trabalho de Cassiana, talvez, uma das mais importantes seja esse olhar para 
as territorialidades quilombolas para além do território tradicional. Muitos 
não conseguiram permanecer na região e vivem hoje em periferias de cidades 
como Cuiabá e Várzea Grande. Mesmo assim, esses homens e mulheres fazem 
de suas casas uma extensão dos territórios quilombolas, através das reuniões 
familiares – muitas delas numerosas – que produzem e reavivam memórias que 
constituem uma identidade quilombola nas festas, nas comidas, nos quintais 
e suas plantas.

Assim, os quilombolas da Chapada dos Guimarães, através do trabalho de 
Cassiana, contribuem para a construção de um pensamento sobre as experiências 
quilombolas no Brasil, que guardam muitas semelhanças, mas também suas 
especificidades. Algumas dessas famílias contam com mais de cinquenta anos 
de diáspora e só nas últimas décadas, possibilitados pela redemocratização e 
pela Constituição cidadã, puderam começar a voltar ou a sonhar com a volta. 

O trabalho de Cassiana traz os conflitos e tensões dessa história que 
vibra em cada corpo de homens e mulheres quilombolas, nos ensinando que 
a luta pelo território não é sinônimo de terra, ou melhor, não se trata da terra 
pela terra. Para personagens como Dona Chica, Seu Tatu, Dona Manoelina 
– entre tantos que habitam esse texto –, ter o direito ao território é a prova de 
um pertencimento que foi – e ainda é – negado, omitido, apagado. É honrar a 
memória daquelas e daqueles que morreram sem poder voltar ou que morreram 
trabalhando para seus algozes. É ter a certeza de que a luta não foi em vão.

Cuiabá, 3 de setembro de 2021.

Marcos Aurélio da Silva
Professor da UFMT, orientador
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APRESENTAÇÃO 

Em “Caminhos, trilhas e cartografias quilombolas de Chapada dos 
Guimarães”, Cassiana Oliveira da Silva Kamikiawa nos brinda com uma 
refinada descrição etnográfica sobre a Comunidade Quilombola de Ribeirão 
Itambé, localizada em Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso, 
Centro-Oeste brasileiro.

Pesquisadora cuidadosa e atenta, Cassiana vai aos poucos revelando 
as conexões que se formam a partir do acionamento da memória como um 
elemento constituidor das relações, sobretudo as de parentesco. Por entre as 
redes de relações, além dos laços de solidariedade, formam-se também os laços 
políticos e desses o território. O território de um povo esparramado (expressão 
nativa) à força e que se constitui não apenas nas dimensões físicas e geográficas, 
mas também no fluxo, no caminho, no trajeto. Se o caminho se faz ao caminhar, 
como disse o poeta espanhol Antônio Machado, é também caminhando que 
se faz quilombola. 

Além da qualidade teórica e de narrativa, o trabalho de Cassiana 
igualmente se destaca pela inovação: assim como seus interlocutores, a dissertação 
e este livro são frutos dos percursos da autora em se constituir uma pesquisadora 
do e no Centro-Oeste. A publicação deste livro é, portanto, o reconhecimento 
da produção de uma ciência refinada e de importância na região, que desvela o 
direito das tantas comunidades que, a exemplo de Ribeirão Itambé, por aqui 
resistem, e se afirma como expressão autêntica da pluralidade da produção 
científica deste país. 

Flávia Carolina da Costa
Professora Colaboradora do PPGAS/UFMT
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NOTA EXPLICATIVA

Ao longo do texto são apresentados discursos nativos, que estão grafados 
em itálico, sendo utilizadas aspas duplas para circunscrever as falas diretas dos 
interlocutores. Também se      aplica este recurso para destacar palavras, locuções 
ou expressões que funcionam como dispositivos/operadores conceituais. Reti-
cências se referem a uma pausa ou descontinuidade nas falas. Parte das trans-
crições dos discursos nativos se refere às entrevistas gravadas e aos registros do 
diário de campo durante o desenvolver do texto. Essas gravações e anotações 
foram autorizadas pelos interlocutores. Foram utilizados nomes próprios e/ou 
apelidos das pessoas da comunidade que aceitaram contribuir para elaboração 
deste texto, porém em ocasiões que exigem maior discrição, alguns nomes 
foram modificados ou suprimidos.
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INTRODUÇÃO

A obra segue uma exposição peculiar, em função dos registros que 
apresenta, uma vez que a autora, apesar de possuir certa familiaridade com a 
comunidade, no desenvolvimento dos registros vivenciou várias recusas, por 
parte das pessoas quanto à autorização e aceitação para interlocução, e se acredita 
que os possíveis motivos podem se encaixar em um destes três segmentos que 
são apresentados a seguir.

De início, é preciso observar a conjuntura política de perda de direitos 
sociais (historicamente conquistados) e a morosidade no processo de identificação, 
delimitação e titulação dos territórios quilombolas. Os quilombolas do Ribeirão 
Itambé estão há mais de quinze anos lutando pelos direitos territoriais. Apesar 
da luta pela terra anteceder o reconhecimento jurídico como “remanescentes 
de quilombos”, observa-se nas últimas décadas, uma inviabilidade dos projetos 
políticos voltados para as populações tradicionais. Medidas de expropriações 
de territórios e recursos naturais de uso comum tentam neutralizar a agência 
política destes grupos, muitas vezes, com ações voltadas para a supressão 
da liberdade de expressão. Isso representa uma negação da existência das 
coletividades quilombolas, de seus direitos territoriais, sociais e culturais. Essa 
atual conjuntura política de “retrocessos” tem desmotivado grande parte das 
pessoas da comunidade, enfraquecendo a luta por direitos.

O segundo se refere às tensões internas, sobretudo, estimuladas pelo 
segmento privado, que busca desarticular os movimentos sociais organizados. 
Já o terceiro segmento trata das forças repressivas e das expropriações de 
recursos, aos estão submetidas grande parte das comunidades quilombolas. O 
processo de invisibilidades e exclusão da população negra perpassa por relações 
hierárquicas de poder, no qual estes indivíduos são submetidos às situações de 
dependência dos patrões. São inúmeros os casos de quilombolas que exercem 
as funções como empregados das fazendas, diaristas, empregadas domésticas, 
entre outras, e acabam trabalhando para os mesmos agentes que grilaram e 
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invadiram as terras de quilombo e que passam a ser os controladores do comércio 
e das ofertas de emprego local.

A luta do povo quilombola está, em grande parte, pautada na construção 
de fronteira identitária que busca superar as concepções baseadas em estereótipos 
e sinais diacríticos. A comunidade Ribeirão Itambé é composta por pessoas 
que estão em constantes reformulações de suas identidades. Certo de que as 
fronteiras entre grupos são socialmente demarcadas, isto pressupõe relações 
de interações entre os que se entendem como distintos. Ao pensar a noção de 
pertencimento étnico e territorial, as pessoas da comunidade constantemente 
questionam “quem são” ou “quem não são” quilombolas. Termo que se buscará 
retratar com mais peculiaridade nos próximos capítulos.

A associação Comunitária Remanescentes Quilombolas do Ribeirão 
Itambé (ACOREQUIRI) é, constantemente, denunciada pelos remanescestes 
quilombolas de cadastrar pessoas não quilombolas no seu rol de associados. 
Eles são apontados como pessoas oportunistas que “só estão de olho nas terras”. 
A associação tem enfrentado diversos problemas como, por exemplo, o alto 
índice de remanescentes quilombolas inativos. As causas mais recorrentes são 
a ausência consecutiva às reuniões de assembleias e/ou falta de pagamentos das 
mensalidades6. Situações como as relatadas têm gerado cisões na comunidade, 
o que ocasionou uma ação pública contra o atual presidente, Luís Alves Neto7, 
junto ao Ministério Público Federal. Parte da comunidade tem demonstrado 

6 Conforme o regulamento do Estatuto da Associação Comunitária Remanescente Quilombola 
do Ribeirão Itambé, o associado que faltar a três assembleias consecutivas, sem justificativa, 
é desativado. Aquele que, porventura, deixar de pagar a três mensalidades também será 
desativado do rol de associados. Para serem reativados, estes associados devem efetuar o 
pagamento retroativo dos meses inadimplentes.

7 Luís Alves Neto é presidente da associação desde 2014. Natural da cidade de Rosário Catete, 
no Estado do Sergipe, foi criado no Paraná desde seus cinco anos. Veio para Mato Grosso na 
década 1990. Casado com Durvalina Dias Rodrigues (Dona Chica), remanescente quilom-
bola do Ribeirão Itambé, engajou-se em movimentos de reforma agrária e, posteriormente, 
à causa quilombola. Desde então tem representado a comunidade em suas reivindicações 
pelos pleitos territoriais.
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grande descontentamento referente à gestão administrada por Luís e reclama 
da ausência de uma gestão efetivamente participativa e democrática.

Na tentativa de atenuar os conflitos gerados e, consequentemente, 
buscar maior credibilidade para o trabalho que se estava desenvolvendo, foram 
adotadas algumas medidas, entre essas: a) uma postura proativa, prontificando, 
sempre que possível, em auxiliá-los e a esclarecer possíveis dúvidas quanto aos 
registros coletados, bem como no que se se refere às questões do âmbito jurídico 
do processo de elaboração do estudo antropológico e, consequentemente, às 
reivindicações de direitos territoriais. Assim como também, na medida do possível, 
fazendo os devidos encaminhamentos direcionando-os, quando necessário, aos 
órgãos/pessoas responsáveis às demandas apresentadas; b) houve a participação 
em inúmeras reuniões de famílias, bem como visitas e manutenção de contato 
com os interlocutores (seja pessoalmente, por telefone ou mensagens), buscando 
criar maior proximidade e, portanto, maior confiabilidade ao desenvolvimento 
dos registros. Por vezes, foi esboçada a importância e o comprometimento da 
antropologia na defesa das comunidades tradicionais.

Para além dos apontamentos apresentados, cabe ressaltar o episódio da 
mudança de status da pesquisa. Essa, por sua vez, começou por meio do projeto 
de extensão, mas, depois, enveredou em um trabalho técnico específico (laudo), 
trazendo mudanças na relação entre o pesquisador e as pessoas da comunidade. 
Se antes, havia a consideração de ser o “povo da universidade”, de repente, passa-
se a ser os porta-vozes do Estado na construção de um Relatório Técnico de 
Identificação e Delimitação (RTID), visando o reconhecimento territorial que 
caracterizaria a comunidade.

Esse “processo de caracterização”, de certa forma, corrobora para a 
fixação das identidades quilombolas, imbuídas em uma teia de burocracias 
que objetivam a categorização jurídica, por vezes, frigorificada, limitando a 
fluidez desses sujeitos. Assim, acredita-se que essa mudança de posição tenha 
influenciado, de certa forma, na consolidação de novos interlocutores.

Outro aspecto relevante ocorreu em função de certas dificuldades em 
redefinir o trabalho, diante da aparente continuidade entre o desenvolvimento 
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da dissertação, que gera esta obra e a pesquisa do laudo, em que os dados se 
cruzavam e os temas se desdobravam em muitos outros e todos esses com 
bastante relevância ao estudo antropológico. Portanto, sentiu-se a necessidade 
de redefinir o objeto/objetivos da pesquisa, de modo a selecionar quais narrativas 
corresponderiam ao foco da análise. Esse redimensionamento influenciou, 
efetivamente, no processo de escrita para demarcação do ponto de vista teórico/
histórico/geográfico/temporal.

Nesse sentido, a abordagem que se apresenta nesta obra segue estruturada 
em capítulos, nos quais se faz a exposição da etnografia sobre a Comunidade 
Quilombola do Ribeirão Itambé. O fazer antropológico se desenhou por 
meio de alguns caminhos percorridos, abarcadas as experiências de campo às 
reflexões teóricas.

Nesse sentido, apresentam-se as implicações antropológicas em torno 
da questão quilombola, como se estivesse compondo os caminhos que estes 
sujeitos concebem, percebem e produzem em seus territórios, bem como as 
tensões que envolvem os processos temporais, socioculturais e políticos.

Em seguida se faz uma apreciação sobre o processo expansionista 
do território de Mato Grosso, na tentativa de demonstrar que o processo de 
formação mato-grossense ocorreu (e tem se dado) primeiramente, por meio 
da expropriação dos territórios tradicionalmente ocupados, a priori, pelos 
povos indígenas e, posteriormente, trata-se como recorte a expropriação dos 
remanescentes de quilombos.

Assim, versa-se sobre a formação histórica e social do município de 
Chapada dos Guimarães. Buscando demonstrar como ocorreu o processo de 
formação das comunidades quilombolas em Chapada, em especial, a comunidade 
Ribeirão Itambé.

Após essa exposição são trazidas para a discussão as políticas de direito 
quilombolas e suas nuances, no processo de reivindicações às “Terras de 
Quilombo”. Objetiva-se problematizar as implicações diretas e indiretas sobre o 
universo das ações políticas do Estado nacional brasileiro na vida das referidas 
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comunidades quilombolas, que se propuseram a reconquistar a autonomia. 
por meio das relações sociais, políticas e econômicas como sujeitos de direito.

Como capítulo final são apresentadas as redes de pertencimento da 
Comunidade Quilombola do Ribeirão Itambé, o processo de formação de 
alguns núcleos familiares. Versa-se sobre as experiências de pessoas quilombolas 
do Ribeirão Itambé e as reuniões de famílias, marcadas pelos “cheiros, sabores 
e sociabilidades”. Leva-se em consideração as realidades e os processos sociais 
locais e suas interações, na medida em que esses sujeitos vão estabelecendo redes 
de sociabilidades, afeto e parentesco e, assim, ressignificando seus ambientes, 
conectando a cidade ao território tradicionalmente ocupado.
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Capítulo 1

COMPONDO CAMINHOS

Esta obra surge como registro decorrente de pesquisa desenvolvida 
junto ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS) 
da Universidade Federal de Mato Grosso e busca mapear a Comunidade 
Quilombola Ribeirão do Itambé por meio das redes de parentesco e outras 
relações sociais. Considerando a antropologia de Tim Ingold (2005, p. 94-95), 
que analisa os processos de mapeamento como uma reconstrução, por meio de 
gestos narrativos da experiência de ir de um lugar para outro dentro de uma 
região, compreende-se que o fazer antropológico ocorre nas percepções dos fluxos 
constitutivos de uma territorialidade quilombola, que extrapola os domínios dos 
territórios de ocupação histórica e tradicional conectando-se a outros lugares 
da área urbana, no qual estes sujeitos descrevem seus ambientes – para eles e 
para outros. Assim sendo, objetiva-se “descobrir caminhos” (INGOLD, 2005) 
que se constituem em visibilidades para o reconhecimento oficial dos direitos 
territoriais deste grupo étnico.

A comunidade quilombola Ribeirão Itambé pleiteia, junto ao Estado, 
o reconhecimento como sujeitos de direitos, conforme o dispositivo da 
Constituição Federal Brasileira de 1988, no artigo 68 dos Atos das Disposições 
Constitucionais Transitórias (ADCT), que prevê: “aos remanescentes das 
comunidades quilombolas que estejam ocupando suas terras o reconhecimento 
da propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”.

O contato com a comunidade tem ocorrido desde 2015, entretanto, 
as explorações etnográficas se intensificaram em 2019 e têm apontado para 
a formação de uma “territorialidade negra” (BANDEIRA, 1991) pautada no 
agenciamento quilombola. Logo, o texto busca expor os fluxos que atravessam e 
que ligam esses sujeitos de direito (característicos das reorganizações sociais do 
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grupo), focalizando nos elementos constitutivos da identidade dos quilombolas 
de Ribeirão Itambé.

1.1 RIBEIRÃO ITAMBÉ

Localizada no município de Chapada dos Guimarães, região Centro-
sul do Estado do Mato Grosso, a comunidade quilombola Ribeirão Itambé 
se constitui por meio de famílias extensas, que se identificam como “nascidas 
e criadas” nas proximidades do rio Quilombo, mais especificadamente, às 
margens de seus afluentes – Rio Cachoeira Rica e Rio Lagoinha8.

Mapa 1 - Comunidade Remanescente de Quilombo Ribeirão Itambé

Elaboração: SILVA, C.O., 2019.

8 Os afluentes são também chamados de rio Cachoeirinha e ribeirão Lagoinha, respectivamente.
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Conhecido por sua imponência natural, advinda das enormes formações 
rochosas, mirantes, cachoeiras e belos rios, grutas e paredões de arenito que 
formam grandes vales, bem como os encantos do Cerrado brasileiro, encontra-se 
o município de Chapada dos Guimarães, situado aproximadamente a setenta 
quilômetros da capital de Mato Grosso, Cuiabá.

Foto 2 - Paredão de Chapada dos Guimarães

Acervo Pessoal: Cassiana Silva, 2018.

Conforme os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), a população de Chapada dos Guimarães é estimada em 19.588 
habitantes9, distribuídos em uma área de 6.207 km², sendo que 59,9% vivem 
na área urbana e 40,1% vivem na área rural10.

Não muito distante do centro urbano de Chapada, a cerca de trinta 
quilômetros de distância se encontra a comunidade Ribeirão Itambé. Para 
chegar à comunidade o trajeto parte de Cuiabá, via BR-251, de acesso ao 

9 População estimada em 2018. Dados disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/
brasil/mt/chapada-dos-guimaraes/panorama>. Acessado em: 11 de julho de 2019.

10 Fonte: IBGE, CENSO 2010.

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/chapada-dos-guimaraes/panorama
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/chapada-dos-guimaraes/panorama
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Parque Nacional de Chapada dos Guimarães11. Já em Chapada, tomando 
como referência a praça Dom Wunibaldo, principal praça da cidade e local 
no qual se encontra a Matriz de Sant’Anna (Igreja Nossa Senhora de Santana 
do Sacramento)12, segue-se para o Cemitério Lago da Piedade13, em direção à 
rodovia MT403. É o início de uma estradinha de terra que conduz à região 
da Cachoeira Rica.

O acesso à comunidade ocorre por meio da estrada da Cachoeira Rica, 
cujo riozinho, que segue em paralelo à estrada, também leva seu nome (SILVA, 
2017, p. 77). Pertencente ao distrito Chapada dos Guimarães, a região da 
Cachoeira Rica se situa a Noroeste da cidade, também conhecido como vilarejo 
do Peba (denominações com que a comunidade também se autoidentifica), e 
traz este nome em referência ao Rio Cachoeira Rica, que surge da confluência 
das cachoeiras do Jamacá e Geladeira e do Córrego Vassoral. O rio Cachoeira 
Rica é reconhecido pela comunidade como a rota de circulação de escravos e 
seus ancestrais. A estrada que liga Chapada a Cachoeira Rica passa pelo Fecho 
do Morro. Trata-se de uma estradinha de terra sinuosa, que conduz a um lugar 
no qual a estrada se junta a uma fenda entre montanhas, proporcionando uma 
paisagem exuberante. Alguns dizem que se trata de um portal. Algo como 

11 O Parque Nacional de Chapada dos Guimarães corresponde a uma área total de cerca 
de 33.000 hectares. Criado em 12 de abril de 1989, por meio do Decreto Nº 97.656, o 
Parque localiza-se em área de rochas paleomesozoicas da Bacia do Paraná, que formam a 
Chapada dos Guimarães e rochas pré-colombianas, que afloram na Depressão Cuiabana. 
Os rios que cortam o PARNA Chapada dos Guimarães integram a Bacia do Alto Paraguai 
e seus tributários do rio Cuiabá, um dos principais formadores da Planície Pantaneira. Ao 
Norte se destacam: Ribeirão do Forte e córregos Água Fria e Estiva (ambos afluentes do 
rio Quilombo). Há também alguns rios que nascem dentro do Parque, como Aricá e seus 
afluentes. E as nascentes do Rio Paciência, Claro e Mutuca são afloramentos do Aquífero 
Guarani. Todos esses rios, córregos e seus afluentes por mim destacados são marcos memo-
riais das comunidades quilombolas de Chapada, sendo recorrentes nas narrativas das pessoas 
das comunidades como referência à ocupação histórica e territorial. Fonte: Unidade de 
Conservação no Brasil. <https://uc.socioambiental.org/arp/599>. Acesso em: 08/07/2019.

12 Tombada como patrimônio histórico e cultural, em 1957, pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) – processo nº 553-T-1957.

13 Rua Vereador José Souza, 576. Chapada dos Guimarães.

https://uc.socioambiental.org/arp/599
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reduto místico. Depois de certa vivência nestas localidades, compreende-se que 
se trata de espaço cosmológico, imbuído uma “territorialidade afro-indígena”14.

Foto 3 - O “Fecho do Morro” e a Estrada Cachoeira Rica

Acervo pessoal: Cassiana Silva, 2015.

Após a passagem pelo Fecho do Morro existe uma bifurcação, na 
qual o viajante deverá virar à direita, em direção ao Peba. O vilarejo do 
Peba é parte de uma localidade mais ampla (Cachoeira Rica) formada em 
decorrência dos antigos garimpos de diamantes da região, que contribuíram, 
significativamente, para a caracterização da área rural e suas espacializações. 
As ricas minas às margens do rio da Casca e do rio Quilombo, assim como 
as grandes lavouras, a pecuária e a produção dos engenhos fundamentavam 
a economia local.

Cabe ressaltar que, no Estado do Mato Grosso, o município de 
Chapada dos Guimarães, especialmente, se constitui como grande epicentro 
do sistema escravista colonial (MESQUITA, 1932, 1940; CRIVELENTE, 
2003) cujo objetivo era dominar e colonizar a população africana escravizada 
e indígena existentes nessas terras, bem como, posteriormente, a população 

14 A questão da territorialidade afro-indígena será mais bem desenvolvida ao longo do texto.
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afrodescendente, afro-indígena e indígena, que juntos correspondiam ao 
maior percentual da população do território nacional.

As narrativas quilombolas acerca da ocupação histórica e territorial 
remetem ao século XVIII, quando ex-escravos e seus descendentes passaram 
a ocupar e a viver em várias localidades próximas e às margens dos rios e seus 
afluentes, formando pequenos núcleos com seus respectivos nomes.

A comunidade Ribeirão Itambé é constituída por famílias que possuem 
estreitas relações de parentesco entre si, que cultivavam “terra de uso comum” 
nas localidades do Buritizinho, Varjão, Mamão, Mutuca, Ribeirãozinho, 
Barreirinho, Cocho Velho, habitantes às margens do rio Quilombo, Ribeirão 
Itambé, rio Camundá, rio Aricá, rio Acorá, rio Cachoeira Rica, rio Lagoinha, 
rio Lajinha e outros.

Diversos núcleos familiares emprestavam o nome dos rios, córregos e 
morros nos quais estavam situados, constituindo-se em comunidades. Trata-se 
da população de escravizados e descendentes, oriundos, em sua maioria, dos 
engenhos Itambé, Quilombo, Buritizinho e Abrilongo. Esses se estabeleceram 
na região atualmente conhecida como Cachoeira Rica, ocupando-se das 
lavouras, garimpos e dos serviços domésticos das fazendas da região.

A composição atual da comunidade é sustentada por alianças 
matrimoniais e outros tipos de relações forjadas ao longo do tempo. Por se 
tratar de uma relação histórica e sociocultural, essas famílias reivindicam suas 
terras tradicionalmente ocupadas, cujo território aponta para uma extensa 
rede de sociabilidade de uso comuns e coletivos da terra entre as comunidades 
quilombolas de Chapada – Ribeirão Itambé, Morro do Cambambi, Lagoinha 
de Cima e Lagoinha de Baixo. Os territórios desses quilombos estão em uma 
relação de contiguidade.

No que concerne aos quilombolas do Ribeirão Itambé, grande parte 
das famílias foi desterritorializada de sua área de ocupação histórica e 
tradicional. Diante de um contexto de expropriações e invisibilidades, apenas 
33 famílias se encontram dentro do território tradicionalmente ocupado, nas 
proximidades dos rios Cachoeira Rica, Acorá, Lagoinha e Lajinha (afluentes 
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do rio Quilombo), abrangendo cerca de 120 pessoas, sendo aproximadamente: 
67 adultos e 33 crianças (entre 0 e 11 anos).

Cabe ressaltar que o agenciamento dessas famílias na luta pelos pleitos 
territoriais antecede à ascensão quilombola. Atualmente, a comunidade é 
representada pela Associação Comunitária Remanescentes de Quilombolas 
do Ribeirão Itambé (ACOREQUIRI), fundada em 23 de abril de 2014, que 
possui em seu rol de membros 618 associados15, totalizando aproximadamente 
3.200 pessoas, entre apoiadores e remanescentes. Porém, ainda há diversas 
famílias quilombolas não associadas.

Atualmente, a maior parte das famílias quilombolas do Ribeirão Itambé 
vive fora do território tradicional, em áreas urbanas periféricas, ou seja, em 
bairros de baixa renda e em loteamentos que ainda não foram regularizados 
pela prefeitura16. Em outras palavras, as pessoas da comunidade Ribeirão 
Itambé estão “esparramadas”17 à margem do centro urbano de Chapada dos 
Guimarães, sobretudo nas periferias das cidades de Cuiabá e Várzea Grande, 
bem como em outros municípios do Mato Grosso.

O antropólogo José Maurício Arruti (1988, p. 247), tomando “o 
campo e a cidade como um eixo de variação”, analisa questões pertinentes 
aos “quilombos urbanos”, destacando que um dos vetores de urbanidade 
advém da “ocupação das bordas por agrupamentos sociais”, que seriam 

“resquícios de minúsculas capoeiras, quintais, criatórios e casas de pau a 
pique que, antes de serem ressignificados como quilombos, teriam sido vistos 
como uma modalidade particular de favela”. Em outras palavras, ao serem 
territorializados na cidade, as famílias quilombolas compõem o cenário 
excludente de famílias de baixa renda, majoritariamente negras, que vivem 
em áreas que carecem de serviços básicos, em geral, sem infraestrutura (como 

15 Dados atualizados conforme última visita em campo a sede da associação, em 9 de setem-
bro de 2019.

16 Cf. SILVA, 2017, p. 86-87.
17 “Esparramado” é uma expressão nativa que significa dizer que o povo está espalhado, 

vivendo em diferentes lugares, distantes, em função do processo de expropriação da terra 
tradicionalmente ocupada.
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saneamento, abastecimento de água potável, eletricidade, por exemplo), 
regularização fundiária e outros problemas sociais.

1.2 O ENCONTRO COM OS QUILOMBOLAS

O apagamento histórico e o processo de homogeneização (estereotipação 
e a folclorização)18 da cultura africana se constituem em invisibilidades e fatores 
que impossibilitavam de compreender os mecanismos em repressão e possíveis 
reivindicações de luta do povo negro no Brasil. Nota-se que as narrativas e 
as memórias destes grupos são constantemente subalternizadas em relação à 

“história oficial”, constitutiva de uma política excludente do Estado-Nação.
Apesar de ser uma mulher negra e afrodescendente, achava que os 

“quilombos” eram algo referente às histórias relatadas nos livros didáticos, 
sobre os tempos antigos, algo remoto dos séculos passados. Particularmente, 
só foi possível obter contato com as “comunidades quilombolas” e tomar 
conhecimento de sua existência, atualmente, durante a Graduação em Ciências 
Sociais da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), por meio do Projeto 
de Extensão Relações de gênero, memórias e patrimônio imaterial de comunidades 
negras em Mato Grosso (PBEXT/AF/UFMT/2014), coordenado pela professora 
Sonia Lourenço, do Departamento de Antropologia da UFMT, que realizava 
pesquisa com as comunidades quilombolas de Chapada dos Guimarães.

18 No imaginário social brasileiro, as práticas sociais da população quilombola perpassa o 
pano de fundo da escravidão. Logo, a estereotipação e a folclorização são mecanismos utili-
zados no processo de socialização, a fim de construir a “identidade do negro”. Dessa forma, 
a folclorização que incide sobre a população negra brasileira trouxe aspectos negativos às 
significativas representações culturais, ridicularizando-as. Pode-se dizer que o “processo 
de folclorização” das identidades negras no Brasil se legitimou como “violência simbólica” 
(BOURDIEU, 1996), como mecanismo de desqualificação do negro como categoria social, 
atingindo-o enquanto agente social e suas práticas culturais. Por vezes, os livros didáticos 
apresentam o agenciamento social do negro como sujeito histórico adaptado à escravidão 
e subalterno na cultura nacional. Conforme Silva (2017, p. 59): “a folclorização (das práti-
cas religiosas, artísticas e de lazer) produz e reproduz a identidade estigmatizada, reforça a 
violência simbólica, promovendo a expropriação gradativa dos espaços negros, em que seus 
antepassados foram escravizados”.
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1.3 RELATOS DE EXPERIÊNCIAS PROPORCIONADOS PELOS 
PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO

No final de 2014, a pesquisadora passou a participar das reuniões do 
projeto, do qual posteriormente se tornou bolsista. A partir de então houve a 
aproximação com bibliografias referentes à temática quilombola, já que a proposta 
do projeto era construir diálogos com as comunidades quilombolas de Mato 
Grosso, buscando dar visibilidade à luta por políticas públicas nacionais, que a 
priori é uma política de diretos constitucionais de povos indígenas e comunidades 
quilombolas, e o reconhecimento de bens culturais de sustentabilidade social, 
cultural, ambiental e econômica.

Em outras palavras, a articulação da antropologia com as políticas 
públicas, ou seja, a produção de conhecimento para alimentar as políticas 
públicas é um caminho possível para que, além da compreensão da formação 
sociocultural das comunidades quilombolas de Chapada dos Guimarães, possa 
contribuir para o reconhecimento dessas como sujeitos de direitos, conforme 
estabelecido nos Atos de Disposições Constitucionais Transitórios (ADCT) 
68 da Carta Constitucional brasileira. Desde então, a alteridade para qual se 
volta se conecta às “comunidades quilombolas”.

Como integrante do projeto, foi possível participar das atividades do I 
e II Fórum de Políticas de Ações Afirmativas para Estudantes Quilombolas na 
UFMT. Estes fóruns são decorrentes de uma série de ações resultantes da pesquisa 
de extensão. Primeiramente, com o “Seminário Comunidades Quilombolas de 
Mato Grosso: território, educação e patrimônio cultural”, realizado em 07 de 
dezembro de 2013, que tinha por objetivo realizar a devolutiva dos resultados das 
pesquisas e ações de extensão desenvolvidas com as comunidades de Lagoinha 
de Baixo e Lagoinha de Cima, que vem construindo há mais de 200 anos, sua 
história de pertencimento ao território tradicional. Os dois quilombos foram 
reconhecidos e certificados pela Fundação Cultural Palmares (FCP) no ano 
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de 2005. Entretanto, Lagoinha de Baixo possui Relatório Antropológico19 

publicado desde 2007.
Estavam presentes no evento várias lideranças quilombolas dos municípios 

de Chapada dos Guimarães, Poconé, Vila Bela da Santíssima Trindade, Várzea 
Grande e Nossa Senhora do Livramento. Além das lideranças e moradores das 
respectivas comunidades, estavam presentes representantes da Superintendência 
Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA/
MT) e da Coordenação de Políticas Acadêmicas e Ações Afirmativas da Pró-
Reitoria de Assistência Estudantil (PRAE/UFMT).

Segundo relatos da antropóloga Sonia Lourenço (2016, p. 38), a dinâmica 
de planejamento que se tinha, a priori, foi ressignificada quando as lideranças 
das comunidades, ao tomarem a palavra, narravam suas histórias, enfatizando os 
processos históricos de exclusão, tais como: os episódios de violências, racismo, 
confinamento territorial, diversas ameaças e desapropriação e de resistência aos 
dispositivos de exclusão do Estado brasileiro dos dois últimos séculos (XIX e 
XX). As memórias narradas estabeleciam conexões históricas e simbólicas com 
a África e o processo colonial. Tais narrativas convergiam para o processo de 
desterritorialização – ou seja, as expropriações das terras de quilombos –, assim 
como os conflitos, as ações e as reivindicações, que têm empreendido na luta 
política por direitos.

É importante ressaltar que ao longo dessas narrativas, muitas vezes 
foram descritas conexões e relações fundamentais entre populações negras 
escravizadas e populações indígenas, que guardavam entre si não apenas 
as memórias compartilhadas do uso da terra, como também o histórico de 
violências vivenciadas.

Diante disto, é possível verificar que tais narrativas agenciam “memória” 
e “história”. Sendo objetivada pelo discurso do saber e apresentadas em suas 
perspectivas sobre como essas comunidades pensam, como formulam e elaboram 
a sua versão sobre a “história”. Ao narrar suas próprias histórias e as relações que 

19 SILVA & GIONATTI, 2007.
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perpassam tais eventos, esses sujeitos se recolocam nos espaços (in)visibilizados 
da “história oficial” – a história “patrimonializada” pelo Estado-Nação.

Deliberado por este seminário, os quilombolas reivindicaram (em 
unanimidade) maior visibilidade para ingresso dos jovens quilombolas ao Ensino 
Superior. Foi elaborada uma carta à Reitoria da UFMT, solicitando um fórum 
para discussão de uma política pública de acesso ao Ensino Superior na UFMT. 
Para os quilombolas, a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012) não contempla a 
pluralidade étnico-cultural das comunidades quilombolas do Mato Grosso. Em 
decorrência destas reivindicações, a UFMT e suas instâncias representativas 

– PRAE, CONSEPE, Reitoria –, iniciaram o processo de discussões em 
parceria com as comunidades para realização dos fóruns e outras reuniões, o 
que posteriormente se concretizou na criação e implementação do Programa 
de Inclusão de Estudantes Quilombolas (PROINQ)20, em setembro de 2016.

As experiências vivenciadas por meio do projeto de pesquisa21 e extensão22 
possibilitaram conhecer as pessoas da comunidade quilombola de Chapada 
dos Guimarães, Comunidade Ribeirão Itambé, Lagoinha de Cima e Morro do 
Cambambi, e estabelecer interlocução e autorização para o desenvolvimento 
de pesquisa com eles e, assim, produzir conhecimento que possa subsidiar o 
entendimento dos modos de existência dos quilombos.

Além disso, é importante dizer que a diversidade étnica e cultural dos 
participantes da equipe de pesquisa da qual a pesquisadora fazia parte permitiu 
construir trocas intelectuais e reflexões valiosas ao trabalho. Essa equipe de 
pesquisa contava com um pesquisador indígena e, a partir dele houve o contato 
com outros pesquisadores indígenas, advindos de etnias distintas, e foi a partir 
do contato com eles e da experiência de campo compartilhada que se constatou 
que o território atualmente requerido pela comunidade quilombola guardava 

20 Para maiores informações: LOURENÇO, 2016.
21 Refere-se ao projeto de pesquisa Cosmopolíticas, territórios, memórias e performances de 

comunidades negras de Chapada dos Guimarães - MT, 168/2015/PROPEQ.
22 Refere-se ao projeto de extensão Relações de gênero, memória e patrimônio imaterial de 

comunidades negras em Mato Grosso (PBEXTAFUFMT2014).
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também um histórico de trocas, de parentesco e de relações econômicas e 
políticas com populações indígenas que antigamente ocuparam aquela região23.

Foi no diálogo com esses pesquisadores indígenas que se descobriu que, 
para eles e para as cosmologias das quais descendem, o território de Chapada 
se trata de um portal de conexão entre o sagrado e o terreno, entre humanos 
e não-humanos, o que justificava não apenas a consideração corrente no senso 
comum de que a região do Fecho do Morro era uma área mística, como também 
esclarecia os relatos que ouvi em campo sobre os encantos que mesclavam 
tradições indígenas e africanas.

Por tudo isso, o registro que se faz nesta obra tomará desde o princípio 
a noção de “afro-indígena” – no sentido desenvolvido por Márcio Goldman 

– para pensar as questões referentes à existência dos quilombolas de Chapada 
dos Guimarães. Menos do que fixar identidades, ao adotar a ideia e o conceito 
de afro-indígena, o que se espera é recuperar a mistura, o sincretismo e a 
mestiçagem à luz do que se transforma, conservando, como pode, a memória 
do que se foi24.

Nesse sentido, o enfoque etnográfico exposto versa sobre a comunidade 
quilombola Ribeirão Itambé, entretanto, acompanham-se as demais comunidades 
de Chapada dos Guimarães como integrante do Núcleo de Pesquisa em 
Antropologia Social: Arte, Performance e Simbolismos (NAPAS)25 e o Núcleo 
de Antropologia e Saberes Plurais (NAPLUS/UFMT)26.

23 Agradeço aos pesquisadores Eric Kamikiawa, indígena da etnia Kurâ-Bakairi, mestrando no 
Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de Mato Grosso 
(PPGAS UFMT), cientista social pela UFMT (Bacharelado 2018); Libério Uiagomeareu, 
indígena Boe-bororo, mestrando em Direito, Bacharel em Direito pela UFMT; Adriano 
Makuda, indígena Boe-Bororo, mestre em Antropologia Social pelo PPGAS UFMT, Bacharel 
em Direito (UFMT); Maria Elizandra Lopes Torekureuda, indígena Boe-Bororo, mestranda 
no PPGAS UFMT, Psicóloga pela UFMT (Bacharelado 2018); Alessandra Alves de Arruda, 
indígena Guató, mestranda no PPGAS UFMT, psicóloga pela UFMT (Bacharelado 2018).

24 Mello (2003, p. 95 [apud] Goldman, 2017, p.12.
25 O NAPAS é um grupo de pesquisa dedicado aos estudos de antropologia das populações 

afro-brasileiras e de etnologia indígena, que se propõe a articular experiências etnográficas 
distintas situadas entre grupos afro-brasileiros e ameríndios. Atuei como pesquisadora/
colaboradora de janeiro de 2015 a setembro de 2019.Para maiores informações: < https://
www.napasufmt.com/>.

26 O NAPLUS está associado ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Brasil Plural 
(IBP), um INCT vinculado ao CNPq, com apoio e financiamento da FAPESC, CAPES 

https://www.napasufmt.com/
https://www.napasufmt.com/
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Cabe ressaltar que o contato e registros coletados junto a estas 
comunidades permitiu identificar a existência de uma rede de parentesco e 
outras relações sociais, que apontam para a existência de uma identidade política 
fundada na “territorialidade negra” (BANDEIRA, 1991).

1.4 INSERÇÕES EM CAMPO: MEMÓRIA E NARRATIVAS COMO 
PERSPECTIVA DE ANÁLISE ANTROPOLÓGICA

Foi no contato mais direto com a comunidade que se tornou possível o 
acesso e coleta de registros que agora se apresentam nesta obra, pois como explica 
o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro (2002, p. 113): “o conhecimento 
antropológico é imediatamente uma relação social”, visto que este decorre 
da interação entre o antropólogo e o nativo, causando a ressignificação na 
constituição relacional de ambas. Desde então, focaliza-se o trabalho etnográfico 
nas narrativas das pessoas da comunidade, abordando-as no sentido proposto por 
Pierre Bourdieu (1974), quando enfatiza que a “fala é expressão das condições 
de existência”, em que a “palavra é símbolo de comunicação por excelência, por 
representar o pensamento”. Sendo também reveladora das condições estruturais, 
de sistemas de valores, de normas e de símbolos, transmite (através de uma 
porta-voz) as representações sociais de um grupo social, sua condição histórica, 
socioeconômica e cultural. A palavra é considerada um fenômeno social, ao se 
tratar da comunicação da vida cotidiana.

Para compreender o conceito de narrativa, toma-se como referência a 
análise de Maluf (1999) ao ressaltar que, em uma abordagem antropológica se 
deve entender a narrativa “como forma de interpretação da experiência individual 
e coletiva e como veículo de sentido”. Assim, ao considerar as narrativas das 
pessoas da comunidade procura-se articular com a análise de Pollak (1989) que, 
para além de lidar com os fatos sociais como “coisas”, busca analisar como os 
fatos se tornam coisas, como e por quem esses são solidificados e dotados de 
duração e de estabilidade.

e CNPQ, que reúne pesquisadores diversas instituições universitárias brasileiras, entre elas 
UFSC, UFAM, UFMT, UFFS, UnB e FIOCRUZ/AM. Maiores informações: <http://www.
naplusufmt.com/>

http://www.naplusufmt.com
http://www.naplusufmt.com
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Assim sendo, este texto busca retratar aquilo que as pessoas da 
comunidade priorizavam contar, o que era significativo para elas. Dessa forma, 
são explorados os conflitos contados nas narrativas, as reminiscências das 
memórias. Compreende-se que as narrativas são as expressões de reminiscências, 
a interpretação da experiência coletiva e, portanto, permitem observar como 
as pessoas, inscritas na rede social quilombola, definem quem era comum ao 
grupo e o que os diferenciava dos “outros”, fundamentando e reforçando os 
sentimentos de pertencimento e suas fronteiras étnico-culturais.

A pesquisa etnográfica, junto às comunidades quilombolas de 
Chapada, por mais que busque criar visibilidades à conquista por direitos 
constitucionalmente garantidos, enaltecendo assim as “vozes silenciadas” 
socialmente, culturalmente e historicamente destes sujeitos, não conseguirá 
abarcar da pluralidade das “reminiscências quilombolas”. As identidades 
quilombolas reconhecidas como sujeitos de direto posicionam estas pessoas, 
em um constante devir, pelo reconhecimento de seus territórios tradicionais.

O reconhecimento pelo “Estado de Direto”, que se procura alcançar, 
é o direito sobre o “lugar de memória”, considerando a concepção de Pierre 
Nora (1993) sobre o duplo sentido dos lugares de memória. Contrapondo 
esta concepção à perspectiva quilombola se pode dizer que o primeiro sentido 
remete ao reconhecimento como sujeitos de direito, que só ganha sentido no 
espaço deixado pela memória territorial, compartilhada pelo grupo, contida 
nos processos de territorialização e de desterritorialização.

Em outras palavras, a autoidentificação (conjunto de reconhecimento 
das transformações relativas à identidade, à representação, à unificação política 
e adaptação cultural) das comunidades quilombolas cria os lugares de memória, 
na medida em que as pessoas da comunidade (re)vivenciam, por meio de seus 
corpos e dos discursos narrados, as memórias de experiências do território 
tradicional, reelaborando-as. No segundo sentido, os lugares de memória estão 
constantemente abertos sobre a extensão de suas significações. Assim, os lugares 
de memória são aquilo que escapa da “história” e evoca o “simbólico”, são espaços 
que abrem sentido de pertencimento ancestral dos quilombos contemporâneos.
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Capítulo 2

O PERCURSO ETNOGRÁFICO

O texto que se apresenta busca evidenciar, a partir da etnografia sobre a 
Comunidade Quilombola do Ribeirão Itambé, as inter-relações que perpassam 
a construção do território. Ao longo do desenvolvimento dos registros se recorre 
à realização de oficinas de mapeamento visando descortinar os saberes e lógicas 
dos quilombolas na percepção do espaço que ocupam.

Muitas vezes, tal percepção fugia da que constava nos discursos, 
documentos e narrativas oficiais. Assim, os registros que são expostos procuram 
conectar duas perspectivas: uma que desenha e redesenha o emaranhado de 
relações e envolvimentos entre pessoas e ambiente, advindo dos fluxos que 
atravessam e interligam o território tradicionalmente ocupado; e outra que 
mapeia o território, a partir dos dados inscritos sobre uma estrutura totalizante, 
por meio das combinações de dados, de ângulos, de coordenadas, de escalas 
e de resoluções.

Ao longo do contato que se estabeleceu junto à comunidade se percebeu 
a necessidade do desenvolvimento de um trabalho cartográfico que pudesse 
transpor as espacialidades da memória territorial ao processo de formação 
sociocultural da comunidade, tendo em vista a questão da emergência étnica, 
que se materializava nas reivindicações sobre identidade e território.

Em função da experiência que se tinha com o georreferenciamento, 
advindo do trabalho como Agente de Pesquisa e Mapeamento (APM), no 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no setor de Supervisão de 
Base Territorial (SBT), houve o interesse em desenvolver um projeto de cunho 
cartográfico, que estivesse de acordo com as compreensões que a comunidade 
tinha sobre seu território e que resultasse em mapas que lhes servissem como 
dispositivos de ação política. O propósito da elaboração dessa cartografia era o 
de destacar os fluxos que atravessam e ligam agentes e fenômenos distribuídos 
em diferentes locais, escalas e tempo27.

27 Cf. SILVA, 2017, p. 70.
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O estudo cartográfico sobre a comunidade Ribeirão Itambé teve sua 
origem no trabalho de conclusão de curso em Ciências Sociais (2017), intitulado 
Etnografia do território quilombola Ribeirão Itambé: território e etnicidade em 
Chapada dos Guimarães, MT, no qual inicialmente são trazidas as primeiras 
cartografias desenvolvidas junto à comunidade. Trata-se de um conjunto de 
dados elaborados a partir da pesquisa de campo, com a finalidade de demonstrar, 
de maneira geral, como esses sujeitos se colocam em novas relações espaço-
temporais, admitindo uma variedade tanto nas formas quanto nas intenções 
de seus usos do espaço geográfico. Naquela ocasião, buscou-se representar, 
através das cartografias, os “marcos memoriais” significativos para as pessoas 
da comunidade e que, de tal maneira, expressassem o sentido de pertencimento 
deste grupo étnico.

De agosto de 2015 a novembro de 2016 foi realizada a pesquisa de campo 
na comunidade, quinzenalmente, geralmente, aos sábados e/ou domingos. No 
primeiro momento, foram entrevistadas as pessoas mais velhas da comunidade. 
Depois, foram feitas entrevistas coletivas abrangendo várias pessoas de uma 
mesma família. Além das observações do cotidiano da comunidade, foram 
desenvolvidas visitas, em suas casas, estabelecendo diálogos, realizando 
entrevistas abertas, elaboração de genealogias, enquetes socioeconômicas, 
oficinas, pesquisa bibliográfica e documental, registros fotográficos e elaboração 
do diário de campo.

Entretanto, as reuniões de planejamento e de debates voltados às questões 
quilombolas antecediam as pesquisas in loco. Houve a participação em inúmeras 
reuniões com o conselho deliberativo da associação, como também se esteve 
presente em várias assembleias com a comunidade, seja para apresentação do 
plano de trabalho, de cronogramas e de prazos no desenvolvimento da pesquisa.

Isto permitiu que se pudesse estabelecer interlocução e a autorização 
para desenvolvimento de trabalho com objetivo compreender os sentidos e 
os significados do território quilombola Ribeirão Itambé, focalizando como 
principais interlocutores três famílias: Rondon, Alves da Guia e Sacramento. 
De março a julho de 2017, a pesquisa de campo abarcou a visita às casas dos 
interlocutores para observação e atividades de elaboração do mapeamento 
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genealógico. Paralelamente, entre fevereiro e abril de 2017 foi realizada a 
pesquisa aos acervos históricos do Arquivo Público de Mato Grosso (APMT). 
Dos interlocutores estabelecidos para o trabalho de graduação, apenas a família 
Rondon, cuja principal interlocutora era Durvalina Dias Rodrigues, residia 
no território tradicionalmente ocupado. Local em que hoje se encontra a sede 
da associação – ACOREQUIRI. Os demais residiam em Cuiabá, nos bairros 
Pedregal e São Roque, tratando-se, respectivamente, da família Alves da Guia – 
cujas principais interlocutoras são as irmãs Clarice, Manoelina e Petronília – e 
da família Sacramento, com a dona Olivia e seus filhos Saul, Ananias e Edson.

Fora da região na qual são “nascidas e criadas”, essas famílias vivenciaram 
inúmeros processos violentos de expropriação de seus territórios. Dessa forma, 
para a pesquisa do mestrado em Antropologia Social (2018) foi direcionada a 
observação para as famílias remanescentes do quilombo Ribeirão Itambé que 
vivem nos centros urbanos de Chapada dos Guimarães e Cuiabá28.

Foto 4 - Família Sacramento, Dona Olívia e seus filhos. 

Da esquerda para direita: Edinho, dona Olívia [matriarca], Saul
Acervo Pessoal: Cassiana Silva, 2017.

28 No final de 2017 passou-se a integrar a equipe do Projeto Territórios Negros – Quilombos em 
Chapada dos Guimarães – Laudos Antropológico (TED INCRA/UFMT) realizando pesquisa 
de campo paralelamente ao mestrado em Antropologia Social.
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No ano de 201829, de março a novembro, houve vinte encontros, 
distribuídos entre observações nas casas dos interlocutores, entrevistas e oficinas. 
Em janeiro de 2019, houve uma intensificação no trabalho de campo, no 
qual houve a estadia na cidade de Chapada por vinte dias. O objetivo era 
fazer reconhecimento do cotidiano da cidade; realizar pesquisa bibliográfica 
e documental no Museu de Santana e cartório local; mapear os bairros com 
famílias quilombolas e realizar entrevistas, retornando nos meses subsequentes 
para dar continuidade à pesquisa de campo.

De janeiro a setembro (2019) houve nove encontros, geralmente, aos 
finais de semana. A última visita para a comunidade ocorreu em 9 de setembro de 
2019. Na ocasião foi realizada a conferências dos pontos (GPS) para fechamento 
do perímetro do território, bem como levantamento dos dados educacionais 
na Escola Estadual Quilombola Reunidas da Cachoeira Rica e da Unidade 
de Saúde (PSF Cachoeira Rica)30. Contudo, periodicamente, a pesquisadora 
realiza incursões em campo, seja em Chapada ou Cuiabá, sendo constantemente 
interpelada pelas pessoas da comunidade para participar das reuniões de 
famílias, assim como para esclarecer dúvidas via WhatsApp, telefonemas, e 
outros meios, sobre os estudos antropológicos e o processo de identificação 
das terras de quilombo.

No período que abarca os anos de 2015 a 2019, foram empregadas 
várias técnicas para composição dos dados etnográficos: encontros, reuniões 
e oficinas, realizadas dentro e fora do território tradicional. Foi realizada 

29 Desde 31/07/2018, a pesquisadora tem exercido o cargo de professora da Educação Básica/
Sociologia, no município de Primavera do Leste - a distância de 244 km de Cuiabá – em 
função da aprovação no concurso público Edital n° 01/2017 da Secretaria da Educação, Es-
porte e Lazer do Estado de Mato Grosso. Atualmente, a pesquisadora reside em Primavera do 
Leste, porém de sábado a terça estava em Cuiabá, para o devido cumprimento dos créditos 
no PPGAS (às segundas e terças), como também, para a pesquisa de campo em Cuiabá e 
Chapada, geralmente, aos finais de semana.

30 A participação como colaboradora da equipe do laudo antropológico, um convênio entre 
UFMT e INCRA, ocorreu até 18 de setembro de 2019. A partir de então, atem-se ao de-
senvolvimento da pesquisa de dissertação do mestrado em Antropologia Social.
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observação participante na comunidade e nas casas dos interlocutores, que 
vivem “esparramados”31 na área periférica de Cuiabá e Chapada.

Por meio do trabalho de campo foi realizado um levantamento prévio 
(amostral) sobre as famílias quilombolas do Ribeirão Itambé, sendo possível 
mensurar que grande parte dessas famílias vive fora do território tradicional. 
Em relação à amostragem, é possível verificar que os quilombolas vivem em 
áreas urbanas periféricas, com acesso precário aos serviços básicos (saneamento 
básico, água encanada, coleta de lixo, pavimentação das ruas e serviço de saúde), 
em bairros e loteamentos não regularizados pelas prefeituras.

 Conforme os dados catalogados32, 75% dessas famílias moram fora do 
território tradicionalmente ocupado. Desses foram considerados os que moram 
em Cuiabá e Chapada dos Guimarães, compreendendo um universo de 49%, 
ou seja, quase a metade das famílias que vive fora do território tradicional, 
sendo que, 36 famílias vivem na cidade de Chapada e 20 famílias em Cuiabá.

Em Chapada dos Guimarães há maior concentração de famílias 
quilombolas nos bairros São Sebastião e Assentamento Sol Nascente. Porém, 
existem famílias também nos bairros Aldeia Velha, COHAB Véu de Noiva, 
Bom Clima, Pôr do Sol, Olho de Água, Nova Chapada, Santa Cruz, Lagoa 
Azul, Centro, Altos do Mirante, Bela Vista e loteamento Santa Elvira.

31 Termo constantemente empregado pelos quilombolas para dizer que as famílias estão es-
palhadas, vivendo em diferentes lugares, distantes, em função do processo de expropriação 
da terra tradicionalmente ocupada.

32 Para catalogação desses dados foi utilizada como base a relação de contato que possuía 
através dos registros de campo e, também, da lista de presença das Oficinas realizadas pelo 
projeto Laudo Antropológico, em 2018. A amostra corresponde ao total de 122 famílias, 
representando aproximadamente 22% dos associados.
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Mapa 2 - Quilombolas da comunidade Ribeirão Itambé na cidade de Chapada 
dos Guimarães-MT.

Elaboração: KAMIKIAWA, C.O.S.; SILVA, R. B., 2021.
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As famílias que residem em Cuiabá se encontram, em sua maioria, nos 
bairros Pedra 90, Jardim Vitória, Pedregal, Planalto e São João Del Rei. Há 
também famílias em loteamentos não regularizados pela prefeitura, como: 
Novo Paraíso e Santa Amália. Todos os bairros citados (de Cuiabá e Chapada) 
são bairros de periferias, cujos moradores são economicamente pertencentes 
à classe baixa.

Mapa 3 – Quilombolas oriundos da comunidade Ribeirão Itambé morando na 
cidade de Cuiabá

Elaboração: KAMIKIAWA, C.O.S.; SILVA, R.B., 2021.
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As pesquisas bibliográficas e documentais foram realizadas no Arquivo 
Público de Mato Grosso (APMT), no Núcleo de Documentação e Informação 
Histórica Regional (NDHIR), no Museu de Santana (na Igreja de Nossa Senhora 
de Santana em Chapada) e no acervo digitalizado do Instituto Histórico e 
Geográfico de Mato Grosso (IHGMT). As informações estatísticas foram 
coletadas por meio do banco de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) pelo Sistema de IBGE de Recuperação Automática (SIDRA). 
Foi realizada a revisão bibliográfica, leitura de livros, artigos e periódicos voltados 
para a temática quilombola.

A coleta de dados para mapeamento do “território tradicionalmente 
ocupado” foi realizada com uso de tecnologia de georreferenciamento, por meio 
de Sistema de Posicionamento Global (GPS), que permitiu o registro de diversos 
marcos territoriais que constituem a memória coletiva da comunidade, tais como: 
cemitério, antigas habitações, antigas roças, antigos garimpos, locais de produção 
de farinha, criação de portos e galinhas, estradas, trilhas, rios, córregos, nascentes 
e outros. As ferramentas utilizadas para elaboração cartográfica foram o software 
GeoMedia Profissional e Qgis, bem como o Google Earth.

As genealogias da comunidade foram elaboradas com o software GenoPro, 
programa usado, exclusivamente, para elaboração de mapas genealógicos. Ressalta-
se que a genealogia apresentada nesta pesquisa incorpora apenas as famílias dos 
interlocutores, que possuem vínculo de consanguinidade, afinidade e compadrio, 
e eles se autoidentificam como remanescentes quilombolas do Ribeirão Itambé.

Os dados etnográficos incluem aspectos relacionados à economia, à 
organização territorial relacionada à produção, aos fatores socioambientais 
envolvidos, à organização sociopolítica da comunidade, às relações de parentesco 
e compadrio, bem como se vinculam com as reuniões comunitárias e a ocupação 
histórica e territorial da região, fatores atuantes no processo de territorialização e 
desterritorialização. As narrativas dos quilombolas sobre o território correspondem 
não somente as áreas destinadas à moradia, as antigas “taperas”, mas também as 
roças e áreas de subsistência, aos sítios e edificações históricas e trilhas.
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Esses registros apontam para uma rede de relações entre pessoas que 
constitui e configura o pertencimento à comunidade quilombola do Ribeirão Itambé. 
Dessa forma, mapear as terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades 
de quilombos não corresponde, portanto, a definir pontos previamente dados e 
já estabelecidos geograficamente, pois sua relevância se centra na sociabilidade 
e na constituição do grupo de remanescentes em relação ao aspecto territorial. 
As relações, as práticas sociais, as representações simbólicas coletivas, os usos 
e os costumes tradicionais e históricos são preponderantes para a definição 
deste mapeamento.

A partir disso foi possível concluir que a etnografia é uma prática e, a partir 
dessa, é possível “entender o que representa a análise antropológica como forma de 
conhecimento” (GEERTZ, 2008, p. 15). Para este autor, a etnografia não é apenas 
uma questão de método, mas sim um esforço intelectual do pesquisador. Logo, 

“praticar a etnografia é estabelecer relações, selecionar informantes, transcrever 
textos, levantar genealogias, mapear campos, manter um diário e assim por diante”.

A experiência da oficina de mapeamento deixou ver que a concepção de 
território para a comunidade era fluida e instável, o que denotava todo o processo 
de expropriação vivenciado ao longo dos anos. Compreende-se, então, que em 
vez de adotar a perspectiva do “território”, como conceito físico e geograficamente 
delimitado, para o caso das famílias quilombolas de Ribeirão Itambé, mais 
acertado seria assumir a perspectiva de “territorialidade”, essa sim coerente 
com os agenciamentos e as diferentes redes de sociabilidade que as perpassam 
e as constituem.

Como foi possível constatar, os processos de expropriação territorial 
fizeram com que tais famílias, muitas vezes, se vissem obrigadas a migrarem para 
as bordas dos centros urbanos de diferentes cidades do Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, compreende-se que se estava diante de uma concepção de 
quilombo, cuja territorialidade ocorria a partir de um constante movimento, de 
fluxos e de agenciamentos simbólicos variados.
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2.1 CARTOGRAFIA

Os dados cartográficos que estão sendo expostos nesta obra foram coletados 
durante o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso em Ciências 
Sociais, em 2017, tendo sido publicado um esboço no texto intitulado Etnografia 
do território quilombola Ribeirão Itambé: território e etnicidade em Chapada dos 
Guimarães (MT ) e indicava a sobreposição da área urbana mapeada com a área 
delimitada pelo INCRA, no documento Território da Comunidade Negra Itambé, 
referente ao processo de reconhecimento da Fundação Palmares. Entretanto, a 
análise, a sistematização de dados e a elaboração cartográfica foi finalizada em 
2021, com o auxílio do geógrafo Rosinaldo Barbosa da Silva33.

 Em 18 de março de 2017 se foi a campo, a fim de realizar um mapeamento 
urbano participativo na comunidade Ribeirão Itambé. O objetivo era registrar 
com o GPS os pontos significativos da parte urbanizada da comunidade. Assim, 
saindo de Cuiabá em direção à Chapada em companhia do pesquisador Eric 
Kamikiawa se chegou à rodoviária por volta das 9h da manhã e o senhor Cizino 
já estava à espera. Cizino Rodrigues de Souza é um dos anciões da comunidade, 
associado da ACOREQUIRI, incumbido de acompanhar nessa empreitada. 
De Chapada fomos direto para a sede da associação, local no qual também se 
encontra a residência de Dona Chica, que prontamente nos recebeu com um 
cafezinho e bolo de fubá.

Durante o café, Sr. Luiz contou sobre o processo de reconhecimento 
da comunidade pela Fundação Palmares e começou a descrever a área que 
compreenderia seus limites. Para o Sr. Luiz, “toda a Chapada é quilombola”, 
remetendo-se à ocupação histórica e social, compreendendo uma área do “Fecho 
do Morro até o Rio da Casca”. Depois de serem preparados os equipamentos, a 
equipe composta pela pesquisadora, Eric, Luiz e Cizino partiu para a realização 
do mapeamento, que transcorreu por dois dias. Durante o percurso, várias 
localidades foram visitadas e foi possível identificar diferentes lugares, sendo 
essas demonstradas no mapa a seguir.

33 Doutor (UNB, 2019), mestre (UFMT, 2015), licenciado e bacharel em geografia (UFMT, 
2013). Técnico em Topografia e Geoprocessamento (IFMT, 2008).
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Mapa 4 – Mapeamento Urbano da Comunidade Quilombola Ribeirão Itambé

Elaboração: KAMIKIAWA, C.O.S.; SILVA, R.B., 2021.
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Segue o descritivo dos pontos coletados.

1. Nessa localidade há um “rego” [pequeno córrego] feito pelos escravos. 
Havia uma extensa plantação de banana, abacaxi e melancia. Atualmente, 
a região é conhecida como Chácara do Antônio Claré.

2. Início da área urbana da Comunidade Cachoeira Rica (também 
denominada Vilarejo do Peba).

3. Casa da Dona Preta e Seu Joaquim, remanescentes quilombolas, anciões 
da comunidade. Aos fundos dessa localidade se encontra a nascente do 
rio Cocho Velho (também denominado Ribeirão Itambé).

4. Casa de remanescente quilombola pertencente à Comunidade Madeira.

5. Local no qual se encontra o córrego da Lontra. Possui uma área de 
grande vestígio do uso da terra, “onde se fazia o roçado”.

6. Escola Quilombola Reunidas da Cachoeira Rica. Criada em 1939, 
passou a ser quilombola em 2017. Possui grade curricular diferenciada 
com práticas sociais para valorização da cultura local. Atende 230 
estudantes da comunidade Cachoeira Rica, abarcando também as 
salas anexas em Jangada Roncador e Rio da Casca.

7. Igreja da Imaculada Conceição. Nossa Senhora da Imaculada Conceição 
de Maria é padroeira do Vilarejo do Peba e, nesse local ocorre a segunda 
maior festa religiosa tradicional da comunidade. Estima-se que cerca 
de 5 mil pessoas participem dessa festividade, que costuma ocorrer no 
final do mês de dezembro, iniciando no sábado com um grande baile e 
terminado no domingo com um almoço. Toda organização é feita pelos 
moradores. Assim como na festa de São Benedito, todas as comidas, 
desde o café da manhã, almoço e janta são servidos gratuitamente a 
todos os participantes.
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8. Localidade em que se encontra um “riozinho”, que “vai até a barra da 
Lagoinha com a Cachoeira Rica, onde nasce o Rio Quilombo”. Ao lado, 
há um canal de água construído pelos escravos. Lugar onde se fazia a 

“lavagem de santo”, também utilizado na lavagem de roupas e vasilhas, 
assim como para banho. Aos fundos “tinham as roças” e foi também 
área de garimpo artesanal.

9. Nessas proximidades existia as residências das pessoas mais antigas da 
comunidade: dona Antônia, dona Rola, dona Adelaide Barbosa, Seu 
Getúlio, Seu Nino, Dona Bugra e Seu Nacário, Seu Quintino, Dona 
Ezenil, Dona Fiuta e Seu Nino, Dona Eulália, Zé Carrapicho, Dona Zefa.

10. Localidade de referência da comunidade negra Camundá, em que se 
encontra o Córrego Camundá.

11. Casa centenária construída por Vicente Rondon, remanescente quilombola.

12. Antigo cemitério da comunidade. Localidade onde foram enterrados 
vários ancestrais de pessoas da comunidade.

13. Túmulo de Benícia Felipa (23/08/1915 - 21/07/1957) pertencente à 
comunidade Camundá, cuja família é nascida e criada na comunidade. 
Dona Benícia é sogra de Dona Chica.

14. Local do antigo acampamento de reforma agrária.

15. Presença de vegetação nativa. Região em que existia 60 pés de caju e 
60 pés de pequi.

16. Localidade de garimpo artesanal. Existe tanque de peixe.

17. Local do antigo acampamento de reforma agrária.
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18. Sede da Mineradora Brasil Chapada – Empresa de exploração de minérios. 
Área de aproximadamente 155 hectares. Local de sítio arqueológico onde 
foram achados “vestígios da escravidão”: correntes, tronco de aroeira, 
utensílios domésticos como tacho e vasilhas, fósseis humanos.

19. Sede da Associação ACOREQUIRI. Nessa localidade também se 
encontra a residência da Dona Chica e sua família, remanescentes 
quilombolas do Ribeirão Itambé.

Para elaboração dos mapas aqui expostos foram utilizados recursos 
computacionais - software de Sistema de Informação Geográfica (SIG), ArcGis 
10.5, para obtenção, georreferenciamento, análise, síntese e representação 
dos fenômenos geográficos. Em todos os mapas foram utilizadas as bases 
cartográficas (shapefiles) disponibilizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) no ano de 2019 (limites do Brasil, unidades da federação, 
municípios, entre outros). Empregou-se o sistema de referência geodésico para 
o Sistema Geodésico Brasileiro (SGB), o Sistema de Referência Geocêntrico 
para as Américas - SIRGAS 2000 (Resolução nº 1/2005 do IBGE), exceto 
no mapa 4, elaborado no programa Corel Draw, sem escala e sistema de 
referência, com intuito de representar aproximadamente a localização dos 
elementos geográficos.

Foram usados dados de pesquisa de campo para elaboração de todos 
os mapas, sendo que as coordenadas de cada ponto foram registradas com os 
seus respectivos descritores. Os dados foram armazenados em formato KLM, 
sendo necessário transformá-los para o formato shapefile. Para efetivação 
do procedimento foi empregado o site zonums, sendo seguidos os seguintes 
passos: upload do arquivo KLM; process KLM, Export SHP e Download. 
Em seguida, efetuou-se a transformação da projeção da base cartográfica, de 
WGS 84 para Sirgas 2000.

Os mapas apresentados são recursos de comunicação e linguagem, 
tal como evidencia Simielli (2014). Estabelece-se a intrínseca relação entre 
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pesquisador, mapa e o nativo. Foram realizados alguns testes para melhorar 
a escolha das escalas, cores e/ou métodos de representação. Desse modo, 
os mapas são utilizados para indicar os elementos espaciais e territoriais, a 
fim de permitir a cognição, a análise, a interação e a comunicação. Assim, 
a cartografia colocou no papel o que os quilombolas sentem em relação as 
suas vivências no território tradicionalmente ocupado.



55

Capítulo 3

CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA

No presente capítulo são analisadas as transformações sociais decorrentes 
da formação histórica do Mato Grosso, sobretudo, do município de Chapada dos 
Guimarães, tendo como premissa a noção de território que remete à construção 
e à vivência, culturalmente variável, da relação entre uma sociedade específica 
e sua base territorial. Para isso são apresentados alguns dados etnográficos, 
documentos oficiais da província de Mato Grosso, historiografias, bibliografias e 
documentação cartográfica, bem como as narrativas das pessoas da Comunidade 
Quilombola do Ribeirão Itambé. Abordam-se alguns eventos e mudanças mais 
significativas que permitem compreender como ocorreu a formação sociocultural 
dos quilombos locais.

O levantamento das fontes primárias e secundárias foram coletados 
no Arquivo Público de Mato Grosso, na Casa Barão e Melgaço e no Museu 
Santana de Sacramento, selecionando e lendo os requerimentos, cartas, tratados, 
relatórios, mapas, cadernos de juramento, testamentos e inventários do século 
XVIII e XIX. Concomitantemente, foram realizadas pesquisas de referências 
bibliográficas, entrevistas com pessoas da comunidade, oficinas (dentro e fora 
do território tradicional), adquirindo um conjunto documental de aparato 
etnográfico, que possibilitava analisar e refletir sobre os diferentes aspectos da 
formação social e a consolidação do município.

Contudo, estes registros não propiciam retratar, em sua totalidade, a 
consolidação da região, mas fazem apenas um recorte temático na tentativa de 
demonstrar as nuances da formação das “Terras de quilombos” em Chapada e, 
consequentemente, da comunidade quilombola Ribeirão do Itambé.
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3.1 DA ALDEIA VELHA A CHAPADA DOS GUIMARÃES

O povoado de Chapada dos Guimarães34 deve sua origem à missão 
jesuíta de Santana35 do Sacramento, também conhecida como Sant’Anna da 
Chapada, que propôs criar um aldeamento indígena. Faz referência a Aldeia 
Velha36, do distrito de Serra Acima, fundado pelo primeiro governador da 
província de Mato Grosso, Dom Antônio Rolim de Moura Tavares, em 1750, 
sob a direção do padre jesuíta Estevão de Castro.

Conta-se entre os mais velhos da comunidade de Ribeirão Itambé que, 
nos primórdios dos tempos, havia vários povos que transitavam na região Serra. 
Em entrevista com o senhor Manoel Francisco Rodrigues, ele relata:

Eu sei que existia uma grande etnia na região de Diamantino[...] 
existia uma etnia lá, de lá eles vieram povoando aqui, eles 
diziam que tiraram uma estrada por cima da serra. Assim 
dizem né, porque eu não vi, mas é o que os mais velhos contam. 
Diz que veio habitar aqui nesse tal de Portão do Inferno e do 
Portão do Inferno vieram e habitaram tudo aqui em Chapada. 
[...] inclusive eles chamavam essa área toda aqui se chamava 
aldeia. Essa área toda aqui é aldeia! Então, segundo a história, 
eles vieram de outros lugares e como acharam aqui um lugar 
bom para caçar, eles habitaram aqui. Daqui eu não sei para 
onde eles seguiram ou se acharam de acabarem por aqui 
mesmo... então, esses indígenas é que tomava conta de toda 
essas áreas tudinho aqui. 37

O Portão do Inferno, também conhecido como Bocaina do Inferno, 
remete à região do atual Parque Nacional de Chapada, que compreende parte 

34 Também conhecida pelos nomes de Serra Acima, Chapada cuiabana e Santana de Chapada.
35 Também conhecida como “Santa Ana” ou “Sant’Ana”.
36 Atualmente, a localidade envolve o bairro residencial denominado Aldeia Velha, também 

conhecido como comunidade aldeia velha.
37 Entrevista concedida em 15 de janeiro de 2019. Rodrigues é funcionário público federal da 

FUNASA – Fundação Nacional de Saúde, desde 1987, e hoje trabalha na SESAI – Secretaria 
Especial de Saúde Indígena, responsável pela comarca de Canarana-MT dando assistência 
a 14 etnias indígenas.
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da Serra do Quebra-Gamela e as cabeceiras do rio Claro, Paciência e Salgadeira. 
O caminho da Bocaina do Inferno, atual MT-251, foi asfaltado em 1974 pelo 
governador Garcia Neto. Até então, era uma trilha, para além da Salgadeira, que 
subia a serra passando pelo Portão do Inferno (a então bocaina), atual cachoeira 
Véu-de-Noiva. Segundo os chapadenses mais velhos, a Salgadeira se refere ao 
antigo saladeiro, “local de abete de gado, manteamento e salgador de carne”.

Contam que havia várias trilhas entre a Serra do Quebra-Gamela, que 
descia a Mata Fria, córrego Congonhas, ao Sul havia a Trilha mãe do vento. 
Essas trilhas eram usadas pelos antigos moradores para fazer roça e caçar. Há 
nessas proximidades diversos sítios arqueológicos com linguagem que lembram 
culturas mais recentes, a exemplo dos Bororo e Bakairi38.

Etnografias recentes (SILVA, 2014: 74, SILVA, 2017: 29-32) evidenciam 
a presença dos Kurâ-Bakairi39 e Boe-Bororo40 em Chapada dos Guimarães, por 
meio das narrativas de pessoas das comunidades quilombolas, recorrente tanto 
no convívio social como na ancestralidade.

Nas narrativas das irmãs Manoelina, Clarice e Petronília, da família 
Alves da Guia, pertencentes à comunidade quilombola do Ribeirão Itambé, elas 
se auto reconhecem como descendentes dos indígenas Bakairi. “A minha avó 
contava que eles eram escravos, inclusive o meu avô foi casado com a minha avó 
que era índia, a minha avó que é mãe do meu pai”, relata dona Manoelina. Ao 
ser indagada de como sabiam que a avó era índia, ela respondeu: “(...) porque 

38 Cf. SALZIEN, 2017. Disponível em: < http://carcara.org/artigos/serra-acima-serra-abaixo.
html>. Acessado em: 20 de abril de 2019.

39 Os Bakairi se autodenominam Kurâ, que quer dizer gente, ser humano. Pertencem a 
família linguística Karib e vivem no Estado de Mato Grosso, nas Terras Indígenas Bakairi 
(município de Paranatinga e Planalto da Serra) e Santana (município de Nobres). Disponível 
em: < https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Bakairi>. Acessado em: 16 junho de 2019.

40 Os Bororo se autodenominam Boe. Pertencem à família linguística bororo e ocupam atual-
mente seis Terras Indígenas no Estado de Mato Grosso: Meruri, Perigara, Sangradouro/Volta 
Grande, Tadarimana, Jarudori e Teresa Cristina. Disponível em: <https://pib.socioambiental.
org/pt/Povo:Bororo>. Acessado em: 16 junho de 2019.

http://carcara.org/artigos/serra-acima-serra-abaixo.html
http://carcara.org/artigos/serra-acima-serra-abaixo.html


58

pegaram ela ainda menina, ela era selvagem mesmo! Quem a pegou ainda criança 
foi a família do lado do meu pai”41,

A dona Vanilde, anciã da comunidade Lagoinha de Cima, costuma 
enfatizar “eu sou raça de índio”, referindo-se a avó materna Maria Damásia, 
indígena Bakairi.

O senhor Carmo André Siqueira42 relata: “Meu avô, pai do meu pai, 
casou com Isabel Onça, índia Bakairi, muito braba ela [...] minha avó foi pega a 
laço! Minha mãe Eugenia também era índia pura”.

Conforme relata o senhor Melquesedec43:

Miseu: [...] minha avó era indígena, chamava Rita de 
Cássia Santana [...] mamãe contava para nós que a avó dela 
[Joaninha] era índia daquelas que para domar tinha que ser 
no laço, índio brabo mesmo.

Pesquisadora: O senhor sabe qual etnia ela pertencia?

Miseu: Olha, não sei informar direito, mas que estamos 
sabendo pelas histórias do irmão dela, é que me parece que eles 
eram índios bakairi, que viviam naquela região de Rancharia, 
lá para lado de Paranatinga. Tinha uma tribo lá e esse meu 
tio, que era irmão da minha avó [Rita de Cássia], ele se 
chamava Inocêncio, ele era solteiro sem filhos e eu não sei se 
ficou descendência dele por lá. [...] mamãe falava, quando 
éramos criança, desse meu tio Inocêncio que era da tribo 
Bakairi, da Rancharia.

Durvalina Dias Rodrigues, liderança quilombola do Ribeirão Itambé, 
em diversas narrativas ressalta que sua bisavó Eulália era “índia pega a laço”, mas 

41 Entrevista concedida por Manoelina da Silva Fernandes e seu esposo Renaldo Fernandes, 
juntamente com sua irmã Clarice Alves da Silva Pe droso, em 03 de outubro de 2016.

42 Entrevista concedida em 21 de agosnto de 2016.
43 Entrevista concedida por Melquesedenc Lechener, conhecido como Miseu, em 31 de 

março de 2019.
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não sabe dizer a qual etnia pertencia. A ênfase na expressão “pega a laço” está 
diretamente relacionada à ancestralidade indígena. Por vezes, ouve-se dizer que 
a bisavó e/ou avó foram “pega a laço” retratando a marca histórica de profunda 
violência contra os povos indígenas, sobretudo, contra as mulheres indígenas.

A presença jesuíta entre os povos indígenas tinha, muitas vezes, por 
objetivo “domesticar” e “amansar” os indígenas, tornando-os propensos ao 
processo civilizatório de expansão territorial (SILVA, 2017, p. 29). Segundo 
Canova (2012, p. 150), o aldeamento construído em Serra Acima fazia parte de 
um projeto colonial, pois garantiria a conversão44, a ocupação do território, sua 
defesa e constantes reservas de mão de obra para o desenvolvimento econômico 
da frente colonizadora frente ao mercantilismo. As aldeias foram “construídas 
para atender interesses diversos”.

Conforme Canova (2012, p. 151):

Os grupos indígenas nas aldeias eram variados e estabeleciam, 
como também influenciavam, diferentes relações com 
as sociedades envolventes. Nelas, ocorriam processos de 
reelaborações identitárias, pois a política do aldeamento 
indígena tinha por intuito transformar os índios em súditos 
cristãos. Representavam também novas territorializações, 
visto que as aldeias constituíam espaços demarcados 
por elementos de fora, cuja experiência interativa entre 
índios de distintas nações e missionários possibilitavam 
novas elaborações culturais e, portanto, assimilacionistas, 
tanto dos que projetavam a política quanto daqueles que 
as negociavam, ou a ela eram submetidos (no caso dos 
índios). Nesse processo, os índios se transformavam ou 
eram transformados, necessariamente, conforme os padrões 
jesuítas, por meio de proibições de seus cultos e das suas 
tradições, que poderiam ser milenares.

44 A conversão a fé católica é evidenciada por meio do sacramento do batismo, ato fundamen-
tal para que o indivíduo fosse inserido no mundo “civilizado”, ou seja, no mundo cristão, 
para que “deixasse para trás” suas convicções e cosmologias, consideradas bárbaras para os 
europeus, que tinham como premissa libertá-los do paganismo. Desde o período colonial, 
os povos indígenas foram submetidos à manipulação e, consequentemente, estratégias de 
imposição de costumes e padrões culturais da sociedade não-indígena.
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Canova acrescenta que “a política missionária nas aldeias atuava de 
modo a cumprir discriminações e preconceitos, propondo sobretudo a ideia 
de catequisar com intenções de promover benefícios de dominação colonial e 
religiosa” (CANOVA 2012, p. 151).

Segundo o antropólogo João Pacheco de Oliveira (1996, p. 9):

não é da natureza das sociedades indígenas estabelecerem 
limites territoriais precisos para o exercício de sua 
sociabilidade. Tal necessidade advém exclusivamente da 
situação colonial a que essas sociedades são submetidas.

Cabe ressaltar que, desde o processo de colonização, os povos indígenas 
têm perdido grande parte de seus territórios, fragmentados em parcelas que 
são reivindicadas por eles com base no direito constitucional que, a partir da 
Constituição Federal de 1988, enfatiza os “direitos originários” dos indígenas 
sobre suas terras, independente da demarcação.

Entretanto, as invisibilidades, os apagamentos históricos e os processos 
de homogeneização, aos quais foram submetidos, se constituem como verdadeiro 
genocídio dos povos indígenas do Brasil. Este, por sua vez, também opera 
através do uso abusivo da máquina estatal, leis, bens públicos, forças repressivas 
e expropriação dos recursos que seriam de toda a coletividade.

Dessa forma, as políticas de aldeamento eram destinadas aos “índios 
amigos” e “aliados”. Porém, com os “inimigos”, aqueles resistentes à colonização 
com práticas de enfrentamento, essas políticas ocorriam por meio do uso de 
armas de fogo45, cujo objetivo era “eliminar os índios considerados inimigos, 
pestilentos, infiéis, traiçoeiros, bichos” (CANOVA, 2012, p.151). Em ambos 
os casos, nota-se um jogo de forças sociopolíticas, a fim de reduzir a presença 
indígena em Serra Acima.

45 Alguns textos fazem referência a “guerra justa”, ou seja, a luta armada. O Conde da Sarzedas, 
em 15 de agosto de 1732, publicou um bando aprovado a “guerra justa” aos Paiaguás e a 
outros grupos ameríndios tidos como inimigos, “através do qual abria alistamento e prometia 
aos participantes da luta a repartição de cativos, além de patente de oficial aos mais capazes” 
(CANOVA, 2012, p. 153).
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Conforme relatos históricos, Rolim de Moura foi instruído46 pela rainha 
Maria Ana da Áustria (esposa do rei D. João V) para tratar da fundação da 
aldeia jesuíta, na região do distrito do Cuiabá. As instruções da fundação da 
aldeia destinada aos “índios amigos47, dóceis e passíveis da fé cristã”.

Os motivos que o levaram à escolha do lugar da missão serão tratados 
mais adiante. Entretanto, quando o novo Governador da capitania, Luís Pinto 
de Souza Coutinho, assumiu o Governo, em 1769, ele alterou a denominação da 
Missão Santana do Sacramento para “Lugar de Guimarães” (CRIVELENTE, 
2014, p. 135), com o intuito de “lusitanizar” o Brasil. Conforme o mandato de 
Pombal (1758), os lugares recebiam nomes para que oficializassem o domínio 
da coroa portuguesa sobre as terras da colônia.

3.2 A ECONOMIA DE SERRA ACIMA E AS RELAÇÕES COM A 
BAIXADA CUIABANA

A atual Chapada dos Guimarães48 era conhecida por Serra Acima 
por conta das relações entre a “serra” da Chapada49 e a “baixada” cuiabana50. 

46 “Instruções dadas pela Rainha Mariana d’Áustria”, esposa do adoentado rei D. João V, contendo 
uma série de orientações que serviram a Antônio Rolim de Moura no encaminhamento da política 
relativa às questões regionais. Essas instruções foram divididas em 32 capítulos, era precedida 
de Considerados, dos quais se destaca para este conteúdo o item que trata da fundação de uma 
aldeia para os índios mansos” (CANOVA, 2012, p. 177).

47 Os índios amigos ou índios mansos foram estrategicamente escolhidos para engrenar a 
política de colonização.

48 Em função das características topográficas e geomorfológicas distintas, é possível reconhecer 
que a região da Chapada dos Guimarães possui três compartimentos de relevo, definidos 
como: a) subunidade geomorfológicas Chapada dos Guimarães, que desenvolve predomi-
nantemente sobre rochas das Formações Furnas, Botucatu e Ponta Grossa e possui cotas que 
variam de 600 a 800m; b) Planalto do Casca com cotas que vão de 300 a 600m, Planaltos 
dos Alcantilados com cotas que oscilam entre 300 a 600m de altitude (RADAMBRASIL, 
1982 apud ICMBIO, 2009); c) Depressão cuiabana. Fonte: <https://pt.slideshare.net/ga-
brielalpp/geoparque-chapada-dos-guimares-mt-55543939>. Acessado em: 22 de julho 2019.

49 Geograficamente, a Chapada se constitui do elevando planalto que, distante da capital ma-
to-grossense cerca de 8 léguas (40 quilômetros linear), é, por assim dizer, o primeiro grande 
degrau maciço central brasileiro visto do vale cuiabano. Cf. MESQUITA, 1940, p. 5-6.

50 Também conhecida como “depressão cuiabana” é uma área rebaixada com altitude de 200 
a 450m com formas de relevo variadas e apresenta três unidades morfológicas: depressão 

https://pt.slideshare.net/gabrielalpp/geoparque-chapada-dos-guimares-mt-55543939
https://pt.slideshare.net/gabrielalpp/geoparque-chapada-dos-guimares-mt-55543939
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Segundo Carlos Alberto Rosa (1994, p. 5), citado por Loiva Canova (2012, p. 
179), essas relações são “milenares”, “fenômenos naturais e culturais” e, portanto, 
de “longuíssima duração”.

Constata-se em Mato Grosso a existência milenar de “homo sapiens 
sapiens” na Serra e na Chapada, comprovada “pelas gravuras e pinturas rupestres” 
em vários sitos arqueológicos: Bicho Morto, Morro Só, Letreiro dos Bugres, 
Pedra Preta, Frei Kanuto, Abrigo da Sede, Corda Sem Fim, Gruta da Lagoa e 
Xavier. Representam, segundo Rosa, a ocupação de grupos humanos, “há cerca 
de 11 mil anos”, no Vale do Rio São Lourenço ao Rio Cuiabá e Rio Coxipó. 
Em tempos mais recentes, em torno de três séculos, as relações humanas são 
mais bem documentadas. (CANOVA, 2012, p. 179)51.

Segundo Canova (2012, p. 179), os primeiros registros sobre a passagem 
de bandeirantes pela região datam de 1672 a 1673, quando Manoel de Campos 
Bicudo e seu filho, Antônio Pires de Campos, fizeram incursões pelo Planalto 
Central. Entretanto, documentos mais remotos mencionam a ocupação da 
região pelos bandeirantes, em 1718-1719, época em que era disputada pelos 
índios Bororos ou Caiapós. Neste período, a região da Baixada Cuiabana 
era povoada pelos guerreiros Paiaguás (VIERA JÚNIOR, MORAES & 
PAULA, 2012, p. 290).

dissecada, constituída por formas dissecadas em colinas e morros; depressão pediplanada. 
Fonte: <https://pt.slideshare.net/gabrielalpp/geoparque-chapada-dos-guimares-mt-55543939>. 
Acessado em: 22 de julho 2019.

51 Segundo o IPHAN, o município de Chapada dos Guimarães tem em seus registros cerca 
de 45 sítios arqueológicos registrados. Cf. VIEIRA JÚNIOR, MORAES & PAULA (2012, 
p. 290).

https://pt.slideshare.net/gabrielalpp/geoparque-chapada-dos-guimares-mt-55543939
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Croqui 1 - Chapada e regiões circunvizinhas

Fonte: MESQUITA (1940, p. 7).

José Mesquita (1940), em seu ensaio A Chapada Cuiabana, elenca 
catorze caminhos que ligam Serra Abaixo (Baixada Cuiabana) a Serra Acima 
(Serra da Chapada), sendo esses: Portão (Bocaina) do Inferno, Quebra-Gamela, 
Carretão, Magessi, Russa (Ruça), Bocaina (Tope de Fita), Xavier (Farinheiros), 
Assentado, Manuel Antônio, Serrinha, Capitão Agostinho, Ranchão, São 
Vicente e Cupim. Alguns destes caminhos não foram localizados, entretanto, 
hoje se tem conhecimento de outros caminhos.

Conforme a historiografia de Mato Grosso (SILVA, 2014, 2015, 2017; 
OLIVEIRA, 2015; MESQUITA, 1940; CRIVELENTE, 2003; ARAÚJO, 
2012, 2015; KOK, 2009; VOLPATO, 1993; MACHADO, 2006), a ocupação 
da capitania mato-grossense iniciou com a descoberta de ouro, em 1719, na 
região do Coxipó. O eixo de ocupação tinha como marco a saída de Cuiabá, 
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ao longo do Córrego da Prainha, no qual haviam sido descobertas as “Lavras 
do Sutil” (no atual centro). O caminho para Goiás possuía duas rotas: saindo 
para o Leste, atravessando o Coxipó e subindo a Serra de São Vicente; outro, 
seguindo para as “Lavras do Jacé” (atual bairro CPA), subindo para Chapada 
e seguindo pelo topo do planalto ao Leste possuía uma topografia mais amena.

A partir de 1726, com a presença do Governador e capitão-general 
Rodrigo César Meneses, o aparato administrativo português passou a ser 
implantado nesta região. Entre as medidas tomadas, a legalização das terras já 
ocupadas foi feita através de doação de Carta de Sesmaria52. Cabe ressaltar que 
o processo de ocupação das terras brasileiras, bem como do território mato-
grossense, se constituiu por meio da exploração e de expropriações das terras 
indígenas, no qual os povos originários do Brasil, perderam (e ainda têm perdido) 
grandes proporções de seus territórios. Da mesma forma, o monopólio das terras 
de Serra Acima se centrava em mãos de grupos específicos, economicamente 
poderosos, que exerciam seu violento poder de dominação através de múltiplas 
formas de expropriação.

3.3 AS CONCESSÕES DE SESMARIAS

Ao analisar o desenvolvimento da “ruralidade colonial”53, na primeira 
metade do século XVIII, o historiador Tiago Kramer de Oliveira (2014, 2015) 
apresenta algumas informações relevantes a respeito das cartas de sesmarias, 
quanto à localização, extensão, atividades produtivas e o fato das terras serem ou 
não devolutas, ou seja, inexploradas, buscando demonstrar as espacializações das 
conquistas de colônias, por meio da formação dos ambientes rurais (OLIVEIRA, 
2015, p. 232). Segundo Oliveira (2015, p. 230), Rodrigues César de Meneses 
concedeu entre 1726 e 1728, 36 cartas de sesmarias a 38 requerentes. Isso será 
demonstrado no croqui das sesmarias nas Minas do Cuiabá, logo a seguir.

52 A lei de sesmarias, criada em 28 de novembro de 1375, por D. Fernando I, de Portugal, 
instituía o regime de distribuição de terras em sesmarias. Em terras brasileiras, D. Joao II, 
por meio da Carta-Régia, implantou esse regime em novembro de 1535, garantindo, assim, 
a instalação da plantation açucareira na colônia. (Cf. SILVA, 2017, p. 34)

53 Para maior aprofundamento: OLIVEIRA, T.K. 2014, 2015.
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Croqui 2 - Sesmarias nas Minas do Cuiabá (1726 a 1728)

Mapa base: IBGE. Mapa físico do Estado de Mato Grosso (modificado, 
editado, adaptado)54

54 Cf. OLIVEIRA, 2015, p. 233.
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Referindo-se as concessões, Otávio Canavarros (2004, p. 95 apud 
OLIVEIRA, 2015, p. 230-1) faz uma comparação entre os nomes dos 
beneficiados com “patentes de ordenanças e provisões de nomeações”, constando 
uma “certa reincidência de nomes”, cujo proprietário, ao expandir suas posses, 
se consolidava como poder local. Estas sesmarias ocupavam, basicamente, a 
região da baixada cuiabana e seus caminhos fluviais, com direção à Chapada. 
De acordo com Vanda Silva (2015, p. 13), além dessas concessões, há mais sete 
sesmarias concedidas pelos governos posteriores, oficializando 45 sesmarias 
concedidas ainda na primeira metade do século XVIII. Cabe ressaltar que, 
possivelmente, havia um número maior de pessoas cultivando a terra.

Apesar do croqui 2 apresentar as referências cartográficas de diferentes 
localidades da região mato-grossense, o estudo se atém ao território de Chapada 
dos Guimarães. Conforme demonstrado, o capitão-general da capitania de 
São Paulo, Rodrigo César de Meneses dividiu o território das Minas do 
Cuiabá em quatro55 concessões56. A primeira dessas foi concedida ao tenente 
coronel Antônio de Almeida Lara (n. 1 no mapa)57, paulista de Sorocaba, em 
1726. A justificativa apresentada por Almeida de Lara ao governador de São 
Paulo para a obtenção da concessão da Carta de Sesmarias era de que já estava 

“[…] afazendado na Chapada havia já seis anos com fazenda de gado, roças, 
canaviais e criação, com engenho em que empregava mais de trinta escravos” 
(CRIVELENTE, 2003, p. 131; OLIVEIRA, 2015, p. 241; SILVA, 2017, p. 30).

Essa fazenda “tinha lhe custado o cabedal naquele sertão a fabricá-la” 
e, ainda, justifica que “tudo era em utilidade das mesmas minas por estar 
socorrendo com mantimentos e porque se acha sem títulos e para a conservação 
da dita fazenda e para poder aumentá-la lhe era necessária uma légua de terra 

55 Correspondem as localidades de números 1, 3, 4 e 5 conforme descrita na legenda do Croqui.
56 Conforme Mesquita (1931-32, p. 14), houve apenas três concessões de sesmarias em Cha-

pada, em 1726, sendo a primeira concedida ao ouvidor Antônio Alvares Lanhas Peixoto, 
em 27 de novembro, a segunda para Gervásio Leite Rabelo, em 9 de dezembro, e a terceira 
para Plácido Moraes, em 12 de dezembro.

57 Cf. Livro de sesmarias patentes e provisões. Livro 2. Apesp, f. 75-76 (apud OLIVEIRA, 
2015, p. 241).
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em quadra” (OLIVEIRA, 2015, p. 241-242). Portanto, as terras de Chapada 
se transformaram, desde 1721, em um local de produção para o abastecimento 
do mercado da Vila de Cuiabá.

Em 1720, Almeida de Lara já havia se estabelecido na região de Serra 
Acima, criando a primeira fazenda de cana de açúcar de Mato Grosso, a fazenda 
Burity Monjolinho58, em que hoje se encontra a antiga Escola Evangélica do 
Buriti, atualmente denominada Missão Evangélica Presbiteriana do Brasil 
Central (SILVA, 2017, p. 30).

Os demais beneficiados que receberam sesmarias na Chapada foram 
o superintendente geral das minas, Antônio Álvares Lanhas Peixoto (5)59, o 
secretário do governo de Rodrigues César Meneses, Gervásio Leite Rabelo 
(3)60, este último jamais exploraria efetivamente as terras. As terras concedidas 
a ambos não tinham qualquer atividade produtiva, por isso foram consideradas 
devolutas. O último a receber a carta de concessão foi Plácido de Moraes (4)61, 
sendo o único que recebeu terras na Chapada com menos de uma légua de 
quadra (OLIVEIRA, 2015, p. 242). Além destes, havia outros homens que 
também exploravam a região.

Em síntese, conforme apresentado por Oliveira (2015), o croqui 
das sesmarias demonstra certa espacialização regional da produção agrária, 
compondo: áreas voltadas para o plantio de mantimentos para os “viandantes”62 

(nos caminhos fluviais e terrestres); terras para o plantio de cana-de-açúcar e 
edificação de engenhos (na Chapada dos Guimarães); terras para produção 
de mantimentos e para expansão das atividades sertanistas (a Oeste da Vila 

58 Também conhecido como Buritizinho do Monjolo (CRIVELENTE, 2003, p. 131; SILVA, 
2017, p. 33).

59 Cf. Livro de sesmarias patentes e provisões. Livro 2. Apesp, f. 105 (apud OLIVEIRA, 
2015, p. 242).

60 Cf. Livro de sesmarias patentes e provisões. Livro 2. Apesp, f. 102-103 (apud OLIVEIRA, 
2015, p. 241).

61 Cf. Livro de sesmarias patentes e provisões. Livro 2. Apesp, f. 104 (apud OLIVEIRA, 
2015, p, 242).

62 São viajantes que trabalhavam levando alimentos. Em algumas referências diz que esses 
viandantes tinham por hábito escrever sobre suas experiências de viagem.
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do Cuiabá); e áreas destinadas à criação de gado (na parte Norte do Pantanal 
mato-grossense).

Assim, reafirmando que “a formação de ambientes rurais ocorreu em 
concomitância aos descobrimentos auríferos”, “a produção de alimentos utilizava 
trabalho escravo em escala considerável para os padrões demográficos locais” 
(OLIVEIRA, 2015, p. 243). Foi por meio das concessões das cartas de sesmarias 
que o governo criou um mecanismo capaz de garantir a ocupação, aumento e 
fixação da população, bem como o desenvolvimento da produção local.

Segundo Oliveira (2015, p. 238), “as terras concedidas eram exploradas 
e disputadas por homens que possuíam escravos, muitos índios administrados e 
posses”. No qual, o governador Rodrigues César Meneses investiu no envio de 

“muitos moradores” de São Paulo para as terras mato-grossenses, cujo objetivo 
primordial era de produzir mantimentos. Na monção63 de 1726, em que viajou 
Meneses, chegaram ao porto do rio Cuiabá cerca de três mil pessoas, entre 
negros e brancos, em um comboio de mais de 300 canoas (CANOVA, 2008, 
p. 76-77). Conforme Canova (2012, p. 138), entraram na freguesia de Cuiabá 
373 pessoas escravizadas.

A presença africana evoca intensas relações entre a América e a África, 
reforçando os elos do tráfico, do litoral atlântico, articulando África Ocidental, 
Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais à região de Cuiabá. Sérgio 
Buarque de Holanda (2000), ao relatar sobre as expedições bandeirantes 
feitas pelos rios do Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, nos séculos XVIII e 
XIX, revela que “havia ali [em Cuiabá] dois mil e seiscentos negros e índios 
labutando nas lavras de ouro” (HOLANDA, 2000, p. 55; CANOVA, 2008, 
p. 77; CANOVA, 2012, p. 137).

63 As Monções são expedições fluviais, ou seja, caravanas com centenas de barcos e canoas 
que transportavam pessoas, mercadorias e insumos, em demanda da extração do ouro no 
século XVIII. Os monçoeiros eram os participantes dessas monções. Entre os inúmeros 
obstáculos enfrentados pelos monçoeiros, o considerado mais terrível era o enfrentamento 
com os guerreiros Paiaguás, cujos ataques tiveram início em 1725. Cf. HOLANDA, 2000, 
p. 64; CANOVA, 2012, p. 151.
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O primeiro censo populacional dos arraiais das minas de Mato Grosso 
data 1752. Neste ano, a população correspondia a 2.227 habitantes, dos quais 
52,7% eram escravos e 47,2% eram livres, considerando respectivamente 1.175 
e 1.052 pessoas. A categoria “livre” era composta por mulatos, bastardos e 
forros, além de índios e brancos. A população branca não chegava a 70 pessoas 
e, destes, sete eram casados (BANDEIRA, 1988, p. 51).

Para a concessão, o pretendente deveria evidenciar que possuía condições 
para cultivar a terra solicitada. Era preciso ter poder econômico para receber 
incentivos em cultura e criação, além dos escravos. Essas informações deveriam 
ser declaradas no ato da solicitação, pois estavam condicionadas à aprovação do 
pedido (SILVA, 2017, p. 33). Em um relatório64, datado em 1798, o comandante 
José Paes Falcão das Neves encaminha ao governador e capitão geral da capitania 
de Mato Grosso, Caetano Pinto de Miranda e Monteiro, inúmeras declarações 
dos proprietários de terra concernentes às atividades desenvolvidas em Mato 
Grosso (SILVA, 2017, p. 25). A declaração apresentada abaixo se refere às 
atividades econômicas desempenhadas por Maria Domingos Dias de Abreu, 
proprietária de engenho de aguardente e farinha, na região de Serra Acima, 
que empregava mão de obra escrava.

O quartel Maria Domingos Dias de Abreu possui um engenho de 
fazer cachaça e farinha na parage denominada Rio da Casca Serra Acima 
distante desta Villa o melhor de dez afeiz léguas, e relle faz anual mª pouco 
mais ou menos 300 canadas de farinha havendo milho, mil algrª, eg ocupa 
nesta fábrica 32 escravos, egº com elly na mineração, ep ⁿ veial ª da referida 
aferição. Cuiabá, 30 julho 1798.

A obrigatoriedade de se declarar a quantidade de escravos nos 
requerimentos passou a ser uma prerrogativa a partir de 1803. Entretanto, 
durante os processos de concessões foi possível notar que ter posses era um 
dos requisitos para obter terras. Assim, ter certa quantidade de escravos, em 
sua posse, denotava certo prestígio social. Além da concessão havia outras 

64 Registrado no Arquivo Público de Mato Grosso (APMT) sob o código - BR MTAPMT 
QM. TM. CA. 2254 CX-033./
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práticas de ocupar a terra: por posse, compra, dote, herança e doação. O quadro 
abaixo foi elaborado por Vanda Silva (2015, p. 18-19) e demonstra as formas 
de aquisição da terra na capitania de Mato Grosso.

Quadro 1 - Formas de aquisição de terras na capitania de Maro Grosso (1748-1823)

Formas de Aquisição N° %
Concessão 795 62,4
Posse 140 11,5
Compra/Arrematação 146 11,9
Posse/Concessão 88 7,5
Herança 33 2,8
Cedidas 13 1,0
Doação 05 0,8
Dívida/Pagamento 04 0,5
Dote 01 0,08
Total 1225

Fonte: Acervos: Fundo: Sesmaria/ APMT, ACBM/IPDAC e AHU.

Com base no quadro elaborado, nota-se que as formas de aquisições 
das terras mato-grossenses são expressivamente advindas das concessões das 
cartas de sesmarias, representando 62,4% das formas apresentadas. Entretanto, 
cerca de 37,6% das aquisições perpassam outras formas de apropriação da 
terra, como por exemplo: posse (11,5%), compra/arrematação (11,9%), posse/
concessão (7,5%), herança (2,8%), cedidas (1,0%), doação (0,8%), dívida/
pagamento (0,5%) e dote (0,08%).

Quanto às posses, quantificada em 140 concessões, possibilitariam 
a aquisição de terras para aqueles que não dispunham de prestígios e nem 
de escravos. Por meio da Lei de Boa Razão, editada em 1769 e que concedia 
direitos à terra para aqueles que a cultivassem, esta prática se tornou uma das 
formas de ocupação da terra reconhecida pela Coroa Portuguesa. Em relação 
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aos dotes, acredita-se que este percentual poderia ser muito maior se analisados 
os inventários e testamentos (SILVA, 2015, p. 19).

A concessão das cartas de sesmarias era uma das mais importantes 
atribuições dos governadores locais. Assim, por interesses políticos e econômicos, 
com intuito de assegurar o domínio da região, a Coroa Portuguesa criou a 
capitania de Mato Grosso, cuja posição geográfica permitia aos portugueses 
conter o avanço espanhol e ocupar as áreas ainda não ocupadas. Isto agregava 
espaço de fronteira e áreas de mineração (SILVA, 2015, p. 13). Dessa forma, o 
interesse em Serra Acima era justamente por apresentar uma posição estratégica, 
bem como características relevantes para o cultivo e desenvolvimento da 
produção local.

Conforme, Maria Amélia A. Alves Crivelente (2003, p. 131), o lugar 
da Serra Acima, “distanciava 9 léguas da Vila Real do Senhor Bom Jesus do 
Cuiabá”. Era um “lugar de agradável temperatura, de solo rico e próspero pela 
produção de engenhos de cana de açúcar e pelo número de escravaria negra 
africana, [que] parece ter se destacado em toda capitania”.

Segundo Canova (2012), nas décadas iniciais da colonização, os engenhos 
de Serra Acima serviam como unidades produtivas para o abastecimento da Vila 
do Cuiabá, sobretudo, com produtos produzidos nas sesmarias, tais como açúcar 
e farinha. O primeiro engenho de cana de açúcar do Mato Grosso, de 1729, 
localizava-se em Serra da Chapada, denominado de Alambique do Brigadeiro, 
propriedade de Almeida de Lara, contando com cerca de 30 escravos negros 
africanos. Os estudos históricos (CANOVA, 2012, p. 179-180; CRIVELENTE, 
2003, p. 131; SILVA, 2017, p. 30) têm evidenciado que, possivelmente, este foi 
o primeiro quartel de africanos levados para o trabalho escravo em Serra Acima.

Segundo José de Mesquita (1931-32, p. 4), a referência mais antiga de 
Chapada é datada em 1727, quando o capitão João Antônio Cabral Camello 
escreveu ao reverendo padre Diego Soares, fazendo referência a um “único 
engenho do sítio onde chama Chapada”.
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Entre 1736 e 1737, a economia de Cuiabá e da Serra Acima foi intensificada 
com a abertura oficial da ligação terrestre entre a Vila do Cuiabá à Vila Boa 
dos Goiazes, isso gerou certos conflitos internos entre os colonos e indígenas.

De 1731 a 1737 os índios Paiaguás, exímios guerreiros, confederam-se 
com os Guaicurus, índios cavaleiros que habitavam o sul do Pantanal, e fecharam 
a passagem do rio Paraguai para os brancos, impedindo o abastecimento feito 
pelas monções, e submetendo a população sitiada a ter que sobreviver de caça e 
dos produtos produzidos pelas fazendas clandestinas. O isolamento e monopólio 
teve posto fim quando da abertura da nova estrada ligando Cuiabá até a cidade 
de Goiás Velho, passando pela Chapada dos Guimarães, possibilitando a 
chegada do primeiro gado vacum na região (VIERA JÚNIOR, MORAES & 
PAULA, 2012, p. 290).

Conforme Canova (2012, p. 180), esta nova estrada era um caminho 
antigo feito pelos indígenas Caiapó:

Para ir aos Caiapó, em 1607, os paulistas não careciam de 
viajar por rio, e isso independentemente do fato de sabermos 
que uma infinidade de trilhas de índios cruzava as várias 
direções o interior de São Paulo desde época passadas: não 
careciam de viajar por rios porque existia então um caminho 
que levava direta e precisamente aos Caiapó ou Bilreiros. 
(NEME, 1969, p. 15 apud CANOVA, 2012, p. 180).

Assim, com intuito de estabelecer o mercado local, os colonizadores se 
apropriavam dos espaços produzidos pelos indígenas, como referido no relato 
acima em relação aos Caiapó. Conforme Canova (2012), em 1740, existiam 

“mais de dois mil índios administrados” na Vila do Cuiabá, o que correspondia 
a 35% da população total, que se aproximava de seis mil pessoas. Porém, 
não há dados precisos de quantos viviam na vila. Os índios “trabalharam na 
construção do espaço edificado em seu território invadido, moraram nele, 
percorreram-no de ponta a ponta” (CANOVA, 2012, p. 145). Em 1759, começou 
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a vigorar um Diretório65 cujo objetivo fundamental era a “civilização” dos índios, 
transformando-os em vassalos da Coroa Portuguesa (CANOVA, 2012, p. 192).

Resumidamente, buscou-se apresentar um breve panorama da economia 
mato-grossense do século XVIII e XIX. Em sua estada na Vila do Cuiabá, Rolim 
de Moura teve a oportunidade de conhecer os problemas da região e deliberar 
providências necessárias - das quais tinha anteriormente sido instruído pela 
rainha de Portugal -, entre essas a fundação de um aldeamento que estivesse 
sob a administração de um missionário da Companhia de Jesus.

3.4 A POLÍTICA E AS MISSÕES RELIGIOSAS

Pelo que toca aos índios das nações mansas, que se acham dispersos servindo aos moradores 
a título de administração, escolhereis sítios nas mesmas terras donde foram tirados, 
nas quais se possam conservar aldeados e os fareis recolher todos às aldeias, tirando-os 
aos chamados administradores, e pedireis ao provincial da Companhia de Jesus do 
Brasil vos mande missionários para lhes administrarem a doutrina e sacramento. 
Igualmente lhe os pedirei para a administração de qualquer aldeia ou nação que 
novamente se descubra, não consentindo que se dissipem os índios ou se tirem das 
suas naturalidades, ou se lhes faça dano ou violência alguma, antes n’e apliquem 
todos os meios de suavidade e indústria para os civilizar, doutrinar em tudo como 
pede a caridade cristã.

(INSTRUÇÕES dadas pela Rainha ao Governador da capitania de Mato Grosso, 
D. Antônio Rolim de Moura, em 19 de janeiro de 1749; cf. CANOVA, 2012, p. 181).

As missões religiosas atuavam em conjunto com o poder administrativo 
colonial através da expansão da doutrinação cristã. Dessa forma, desempenhava 
um papel importante no contexto de formação de uma história Ocidental 

65 Diretório dos índios foi uma lei elaborada em 1755, por D. José I, rei de Portugal, através 
de seu ministro, o Marquês de Pombal, que dispunha sobre os aldeamentos indígenas, ele-
vando estes à condição de vilas ou aldeias, administrada por um diretor.
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marcada pela conquista do europeu em relação às nações indígenas. Coube 
ao Governador Rolim de Moura cuidar da fundação da aldeia indígena, “que 
serviria aos nativos que viviam sob a administração dos moradores da Vila, ou 
para aqueles “índios amigos que estivessem em suas aldeias no mais interior 
do sertão”. Essa conduta objetivava induzi-los na vida cristã, no trabalho, 
nas experiências culturais trazidas e impostas pelos europeus (CANOVA, 
2012, p. 180-181).

Conforme as Instruções dadas pela Rainha ao Governador da capitania 
de Mato Grosso, D. Antônio Rolim de Moura, em 19 de janeiro de 1749, faziam 
parte da comitiva de Rolim de Moura, padres jesuítas com clara intenção de 
criar uma missão, estabelecendo no povoado um aldeamento para congregar 
índios das diversas nações que habitavam a região. Neste período, os indígenas 
eram importante fonte de renda dos Bandeirantes, fazendo concorrência aos 
negócios portugueses de compra e venda de escravos africanos.

Em 1751, o povoado de Serra Acima recebeu o nome de Chapada Nossa 
Senhora Sant’Anna Aldeia Velha (VIEIRA JÚNIOR, MORAES & PAULA, 
2012, p. 290). Segundo o Barão de Melgaço, havia na missão Aldeia Velha66 
“aldeados selvagens de várias nações”67 (MESQUITA, 1940, p. 6). Dos povos 
presentes na região se destacam os Kurâ-Bakairi, Boe-Bororo, Kayapó, Machos 
(grupo sem identificação) e Chiquitos68.

66 A missão também foi chamada de Santana, Santa Ana ou Sant’Anna. Documento históricos 
dos anos de 1750 e 1760 referem-se à Aldeia de Santana, Aldeia de Santana de Chapada, 
Missão Santana (CANOVA, 2012), Missão Santana do Sacramento (CRIVELENTE, 2003), 
Missão Aldeia Velha (MESQUITA, 1940). Entretanto, verifica-se uma mudança de toponímia 
para até então apenas “Chapada”.

67 Canova traz a referência do documento - REQUERIMENTO do padre José dos Anjos, 
religioso da reforma de São Francisco da província da Conceição do Rio de Janeiro, ao rei 
[D. João V] em que pede licença para fundar uma missão no campo dos Pareci ou no rio 
Aporê. Lisboa, em 29 de abril de 1750. Arquivo Histórico Ultramarino, Mato Grosso. Projeto 
Resgate. Caixa 5, doc, n. 320.-, que descreve outros aldeamentos, sendo mais específico o 
aldeamento no Campo dos Paressís que tinham aldeados quatro nações chamadas: Maborês, 
Paritacâs, Matacarês e Cabexis. Cf. CANOVA, 2012, p. 182.

68 Cf. VIEIRA JÚNIOR, MORAES & PAULA, 2012, p. 290. Também disponível em: <http://
www.chapadadosguimaraes.com.br/historia.htm>. Acessado em 24/02/2017;
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Conclui-se que o projeto colonial implementado no Mato Grosso se 
pautava em duas vertentes: primeiro, na arregimentação de mão de obra nativa, 
ou seja, a persistente perseguição e caçada dos indígenas por parte dos Sertanistas, 
com a intenção de escravizá-los. Segundo, nos interesses dos agentes missionários 
e do governo, que objetivava reduzir os indígenas ao sistema de aldeamento.

3.5 A MISSÃO ALDEIA VELHA

O estabelecimento da missão e a escolha do lugar do aldeamento 
ocorrem por meio de um acordo entre o padre Estevão Castro, o governador 
Rolim de Moura e as demais autoridades civis e eclesiásticas, tendo o governador 
comunicado à Corte oficialmente que:

[...] é a terra mais fiel para mantimento, arvoredos e 
hortaliças que tenho visto [...] sendo necessário recolher 
já estes miseráveis, só neste sítio se acha que lhe dar logo a 
comer, em mil e quinhentos alqueires de milho já seguros 
e sés alqueires de feijão [...] o que em qualquer outra parte 
se não haveria [...] nessa paragem acham já ranços e casas 
feitas, ainda que não para todos e assim como engenhos 
de fazer farinha (CRIVELENTE, 2014, p. 134).

Segundo Canova (2012, p. 186-189), os argumentos apresentados pelo 
padre Estevão de Castro foram determinantes para a definição do melhor 
lugar para a instalação da missão. A defesa do padre elucidava como principais 
motivos: o primeiro, pelo local estar livre de doenças e ser de fácil acesso, estando 
próximo à Vila do Cuiabá; o segundo, em função da fertilidade da terra, a 
existência de matas “dizem continuar por três dias de viagem, circunstância 
muito elogiável para roçarias”; terceiro, ainda que não navegáveis, os rios possuem 
abundância de peixes, ótimos para pescaria; quarto, riqueza de fauna e flora; 
quinto se refere ao clima, pois é característico do local as baixas temperaturas; 
sexto, considera a importância dos pastos de antigos currais; sétimo e último, 
reforça a fertilidade da terra, possibilitando a produção de hortaliças e árvores 
frutíferas, diversificando os alimentos nas propriedades.



76

O cuidado na escolha da fundação da missão atendia aos objetivos 
de conversão, evangelização e formação de mão de obra indígena. Sendo 
amplamente discutido pela Junta Governista, a decisão política foi tomada 
com o fim de instaurar a missão jesuíta que, “sob o comando de Estevão de 
Castro, desenvolveu-se uma economia voltada para produção de cana-de-açúcar, 
farinha de mandioca, milho, feijão, arroz e criação de aves” (CANOVA, 2012, 
p. 191), fazendo de Serra Acima a maior fornecedora de produtos alimentícios 
à população da Vila do Cuiabá.

A correspondência69 enviada por Rolim de Moura ao Rei D. José, em 
11 de julho de 1751, relata que o governador “comprou por oitocentas oitavas 
as benfeitorias de um sítio que estava sem carta de sesmarias, cuja terra tinha 
bons matos para plantar” (CANOVA, 2012, p. 185). Neste mesmo ano, na 
localidade da missão aldeia velha, o jesuíta Estevão de Castro ergueu uma capela 
coberta de palha, com três altares, para abrigar as imagens de Sant’Anna com 
a Virgem no meio e nos lados Santo Inácio de Loyola e São Francisco Xavier.

Contudo, a missão indígena aldeia velha, “experiência inédita da atuação 
jesuíta em solo mato-grossense, não resistiu por muito tempo”. Em 1758, por 
determinação da Corte, os jesuítas foram expulsos da américa portuguesa e 
as aldeias missionárias se elevaram a paróquias. Assim, a capela de Sant’Anna 
passou a ser matriz (SILVA, 2017, p. 36).

Conforme Canova (2012, p. 192), essa determinação atendia às 
deliberações pombalinas que, além de expulsar os missionários, traziam 
especificações de que os índios seriam vassalos do rei. Segundo Silva (2017, p. 
36), quando o novo governador da capitania, Luís Pinto de Souza Coutinho, 

69 CORRESPONDÊNCIA enviada pelo Governador e Capitão-General da capitania de 
Mato Grosso Antônio Rolim de Moura para o Rei D. José. Vila Real do Senhor Bom Jesus 
do Cuiabá, 11 de julho de 1751. Arquivo Histórico Ultramarino, Mato Grosso. Projeto 
Resgate. Caixa 6, doc. n. 355. Este documento também é lido na: CÓPIA da carta de 
Antônio Rolim de Moura para Sua Majestade D. José I. Vila Real do Senhor Bom Jesus do 
Cuiabá, 11 de julho de 1751. Arquivo Público do Estado de Mato Grosso. Livro de Registro 
de Provisões Reais, Patentes, Cartas e Bandos. Governo de Antônio Rolim de Moura e Luiz 
Pinto de Souza Coutinho. Manuscrito, Livro C-04, Estante 1, Doc. 193, [f. 13-13v]. (Cf. 
CANOVA, 2012, p. 185).
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assumiu o governo, em 1769, ele alterou a denominação Missão Santana do 
Sacramento para Lugar de Guimarães. Segundo Mesquita (1940, p. 9), neste 
período, havia cerca de 1.454 índios e mestiços dispersos pelo distrito e 2.650 
aldeados. Coutinho serviu por três anos, deixando a capitania em 1772, sendo 
substituído por Luiz Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres.

O senhor Melquesedec Lechener, mais conhecido como Miseu, 
funcionário da Igreja de Santana há dezoito anos, conta:

Bom, o que a gente sabe é que a igreja foi fundada em 1779 
pelos portugueses, primeiro fundaram a capela, vieram os 
bandeirantes e fundaram na aldeia velha e dedicaram a 
Santana. Como a capela estava em ruína, ao passar por aqui o 
doutor José Carlos Pereira, em visitação à Chapada, ele resolve 
construir essa igreja e dedicou a Santana, por ele era devoto 
de Sant’Anna. E aí, em 1 de julho 1779 fizeram o translado 
das imagens de Santana, Sto. Inácio de Loiola e São Francisco 
Xavier. Então a igreja foi dedicada a essas imagens.70

José Carlos Pereira, a quem o senhor Miseu se refere, é juiz e na ocasião 
estava em diligência à Chapada visitando a Missão de Santana do Sacramento. 
Em 1779, a “primeira palhoça” foi substituída por uma igreja coberta de telha, 
rebocada e caiada, com capela-mor revestida de azulejos até a altura de 80 cm. 
Seus azulejos são do período pombalino, pintados à mão e foram fabricados 
até o final do século XVIII em Lisboa. A igreja tinha ainda sacristia e casa 
para os párocos (SILVA, 2017, p. 30). Em 31 de junho daquele mesmo ano foi 
realizada a primeira missa. Segue abaixo a planta original da Igreja de Santana 
datada em 1977.

70 Entrevista concedida em 31 de março de 2019.
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Foto 5 - Planta Original da Igreja de Santana (1779).

Fonte: MUSEU SANTANA, 1779.

Em 1780, a igreja teve sua frontaria destruída por tempestade, sendo 
mais tarde refeita, com o acréscimo das duas torres na fachada, corredores ao 
lado da nave e forrada com madeira no teto e no piso. Atualmente, a Igreja 
de Santana é considerada o último remanescente do Barroco no Estado do 
Mato Grosso, conservando seu aspecto original, embora sem as duas torres de 
origem. A construção de taipa de pilão e telhas do tipo canal ou colonial de 
barro é relativamente grande, pois além da nave e capela-mor, existem salas 
laterais e salas atrás do altar-mor71.

O desenhista Hercules Florence, da Expedição Langsdorff, registrada 
em 1827, ao visitar o centro urbano de Chapada faz referência à igreja:

A acanhada igreja nada apresenta de notável no exterior, 
interiormente, porém, se bem decadente, é guardada as 
proporções, a mais rica de toda a província em ornamentos 

71 Conforme dados apresentados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacio-
nal (IPHAN). Disponível em: http://www.infopatrimonio.org/?p=20260#!/map=1460&l
oc=-15.458992000000002,-55.747343999999984,17. Acessado em 12 de setembro de 2017.
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e baixos relevos dourados. Ninguém pensa, por certo, 
encontrar tais restos de riqueza numa decadente aldeia da 
província de Mato Grosso.72

Em setembro de 1814, foi criada a freguesia nomeada Santana de 
Chapada do Sacramento (MESQUITA, 1940, p. 9). O estabelecimento de uma 
nova Matriz servia de incentivo e valorização do local, criando uma dinâmica 
que viabilizasse maior a permanência dos novos habitantes. Acreditava-se que 
isso possibilitaria receberem os sacramentos, de nascimentos, casamentos e 
mortes, das famílias dos senhores de engenho, bem como seus escravos.

Em 18 de janeiro de 1957, a Matriz foi restaurada e tombada73, 
conservando sua singela beleza da arquitetura barroca, tornando o maior e 
mais belo dos legados arquitetônicos locais.

Foto 6 - Igreja Nossa Sra. de Santana do Sacramento (Chapada dos 
Guimarães, MT)

Acervo Pessoal: Cassiana Silva, 2015.

72 SALZSTEIN, Noam. Serra Acima, Serra Abaixo: Caminhos históricos que ligam Cuiabá à 
Chapada de Guimarães. Chapada dos Guimarães. abr. 2017 Disponível em: http://carcara.
org/artigos/serra-acima-serra-abaixo.html. Acessado em 20 de abril de 2019.

73 Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Número do processo: 553-T-1957.

http://carcara.org/artigos/serra-acima-serra-abaixo.html
http://carcara.org/artigos/serra-acima-serra-abaixo.html
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Conforme Mesquita (1940), a construção da bela Matriz foi realizada 
por meio da mão de obra indígena.

Lá então, entretanto, no cruzeiro solitário da Aldeia Velha, naquele ermo 
planaltino donde emanam águas do Coxipó-Mirim, e na Igreja de Chapada, 
com seu adro pitoresco, de pedrinhas que tradição diz haverem sido carregadas 
pelos índios, sob direção do P. Estevão – os vestígios indeléveis de sua passagem 
pela nossa história (MESQUITA, 1940, p. 7).

O adro (pátio da frente) é todo empedrado de seixos roliços feitos 
de “pedras trazidas do rio Coxipó em lombo de burro”, para Serra Acima por 
seis léguas (cerca de 35 km). O “principal artesão pintor e dourador veio de 
Goiás”, “pesados balaústres de jacarandá vieram da Bahia no lombo de burros” 
(SALZSTEIN, 2017)74.

Sobre a questão litúrgica da igreja, senhor Miseu ressalta, referindo-se 
à fundação da igreja:

Daí para cá ela era comandada pelos capelães, aqueles tiradores 
de reza onde entrava esse pessoal dos quilombolas, que eles 
também tinham tiradores de reza, reza caseira, reza antiga.75

A menção aos quilombolas traz como referência as “redes de irmandades” 
estabelecidas entre núcleos familiares das comunidades negras de Chapada 
dos Guimarães. Falarei um pouco mais sobre essas redes de irmandades nos 
capítulos seguintes.

Miseu é neto do padre José Maria Sacramento, vigário encomendado 
pelo arcebispo D. Francisco de Aquino Correa à Paróquia de Sant’Anna 
(Chapada dos Guimarães), que chegou em Cuiabá por volta da década de 20 
do século XX, oriundo de Mariana, Minas Gerais, refugiado em Mato Grosso 
por divergências políticas. José Maria é comumente conhecido como “padre 
preto” e foi um dos responsáveis pela reforma da Igreja de Santana, entre 1923 

74 Disponível em: <http://carcara.org/artigos/serra-acima-serra-abaixo.html>. Acessado em: 
06 julho de 2019.

75 Entrevista concedida em 31 de março de 2019.

http://carcara.org/artigos/serra-acima-serra-abaixo.html
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e 1929, período após o desmoronamento. Foi deposto de seu cargo em 19 de 
março de 1930 e substituído pelo salesiano Pe. Cástulo Sterger76.

Foto 7 – Pe. José Maria do Sacramento

Reprodução: Cassiana Silva, 2019.

 Pe. José Maria é uma personalidade emblemática na história da Igreja 
de Santana, além dos cuidados eclesiásticos, ele também lecionava na missão 
jesuíta Aldeia Velha. Possivelmente, neste contexto, ele tenha conhecido Rita 
de Cássia Santana, indígena bakairi, filha de Joaninha, “nascida e criada” em 
Chapada, como afirma o sr. Miseu: “Minha avó que era índia, era filha de 
índia”. Da união de José Maria e Rita de Cássia nasceram nove filhos: Maria 
Dimpina, Anjo Benedito, Itamar, Benedito, Zezito, Osvaldina, Helena, Mires 
e Joaquim Rogério. Miseu é filho de Osvaldina, a quarta filha do casal, que 
mais tarde desempenhará o ofício de parteira de cidade.

76 Cf. SILVA, 2017, p. 108.
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Genealogia 1 - Genealogia Pe. José Maria

Elaboração: SILVA, C.O, 2019.

Bastante entusiasmado, Miseu fala sobre a importância e a relação com 
a Igreja de Santana em sua vida: “Sempre fui devoto de Santana, aqui me batizei, 
casei, tudo aqui. Meus filhos foram batizados aqui, tem três que já se casaram 
aqui. A gente sempre este por aqui”.

Outro importante legado da igreja foi sua consolidação como reduto 
do centro urbano, que até então era apenas uma passagem ao caminho para 
Goiás. A igreja compõe o cenário da Praça Dom Wunibaldo, com suas árvores 
frondosas e uma ampla área de lazer, com diversas barraquinhas de lanches, 
artesanatos e produtos das comunidades tradicionais. No entorno, encontram-
se as construções mais antigas de Chapada, compostas pelos antigos casarões, 
que hoje abrigam inúmeras lojas de artesanato, de roupas, de banco, de cartório, 
de barzinhos e de lanchonetes.
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3.6 A ESCRAVIDÃO EM SERRA ACIMA

Estudos antropológicos (CRIVELENTE, 2001, 2003, 2007, 2014; 
MACHADO, 2006; VOLPATO, 1993) e a historiografia de Mato Grosso 
(MESQUITA, 1931-32, 1940; SILVA, 2008, 2015; OLIVEIRA, 2015) destacam 
que o trabalho compulsório no período colonial não se limitava à escravização de 
negros africanos e seus descendentes, mas também aos indígenas, denominados 

“negros da terra”77. O historiador John Manuel Monteiro (1994), ao abordar as 
relações estabelecidas entre as populações indígenas com os colonos e jesuítas, 
redimensiona o papel do índio no sistema produtivo colonial do século XVIII 
e XIX. Estes deveriam servir aos bandeirantes como mão de obra escrava, 
sustentando o tráfico interno na manutenção da província.

Os estudos de Luiza Rios R. Volpato (1993, p. 110) sobre os “requerimentos 
apresentados pelos senhores de terras” mensurava que “os engenhos de açúcar, 
produção de aguardente, engenhos de farinha, lavras ou fábricas de mineração” 
eram as principais atividades econômicas apresentadas pelos proprietários de 
terra. Cabe ressaltar que a posse de engenhos era um dos elementos de maior 
prestígio aos proprietários de terras no Mato Grosso.

Conforme Oliveira (2015, p. 241), as sesmarias concedidas no Rio 
Cuiabá e no Coxipó-açu – demonstrado no Croqui 2 das Sesmarias em 
Minas do Cuiabá (1726-1728) – procederam da “expansão das atividades 
sertanistas que passaram a articular o trabalho de livres cativos indígenas 
ao trabalho de africanos e articular, também, atividades agrícolas e o poder 
edificado nos ambientes urbanos”. O reconhecimento do poderio econômico e, 
consequentemente, social, vinha da quantidade de “peças”78 que os proprietários 

77 Para maior aprofundamento ver: MONTEIRO, John Manuel. Negros da terra – índios e 
bandeirantes nas origens de São Paulo. São Paulo, Cia. Das Letras, 1994, 300p.

78 Termo utilizado para designar os escravos. Thiago Kramer de Oliveira (2015) retrata o 
processo de concessões de sesmarias na Vila do Cuiabá, na primeira metade do século XVIII, 
registra a presença da população ameríndia e africana escravizada nas roças cultivadas e nas 
lavras de ouro, sendo estes considerados como “peças”, cujo valor variavam entre “12 vinténs”, 

“meia oitava por dia”, “meia pataca” e outros não valiam nada, sendo anexados como posse 
da terra. Cf. OLIVEIRA, 2015, p. 238-248.
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de terras possuíam. A declaração dos plantéis79 de escravos era uma exigência 
da política provincial para a concessões das cartas de sesmarias.

No que diz respeito à posse de escravos, o documento “Declaração 
proprietários de terras quanto à posse de escravos”80 apresenta a declaração de 
234 sesmeiros quanto a seus plantéis de escravos. Destes, 117 declararam possuir 
entre um e 50 escravos, ou seja, 52,1% dos sesmeiros; 65 sesmeiros ou 27,7% 
possuíam de um a 10 escravos; 74 (31,7%) se declararam “com escravos”, apesar 
de não especificarem a quantidade que possuíam; dois sesmeiros (1,1%) possuíam 

“perto ou pouco mais de 100 escravos”; e 35 sesmeiros (15,4%) considerados 
“com grande escravatura”, também sem especificar a quantidade destes.

O crescimento do plantel de escravos estava paralelamente relacionado 
às atividades desenvolvidas por cada proprietário de terra. As declarações dos 
planteis faziam parte da averiguação feita pelas câmaras, que analisava se 
os requerentes das sesmarias tinham (ou não) a possibilidade de cultivar as 
terras solicitadas.

O registro da Provedora da Real Fazenda e Intendência do Ouro feito por 
Antônio José Carvalho Chaves, em 27 de julho de 1816, refere-se ao relatório das 
matrículas dos escravos da mineração, realizado por seus mineiros, e contempla 
especificações dos nomes, nações e idade dos escravos empregados. Entre as 
nações registradas constam: Benguella, Banto, Moumbe, Mina, Congo, Angola, 
Criolo, Comage, Momgeba, Guiné, Cabra, entre outras81.

Conforme Crivelente (2014, p. 132), em 1798, a população do Brasil 
era estimada em aproximadamente 3.250.000 habitantes. Destes, 61,2% eram 
africanos e afrodescendentes, correspondendo a 1.582.000 de pessoas escravizadas, 

“coisificadas” como “mercadorias”, “peças”, “escravos” (SILVA, 2017, p. 36). O 
contingente de escravos nos engenhos de Serra Acima, por volta de 1798, já 

79 Refere-se ao conjunto de escravos de um senhor.
80 Fonte: Acervos: Fundo: Sesmaria / APMT, ACBM/IPDAC e AHU. Cf. SILVA, 2017, p. 35.
81 Registrando no APMT sob o código - BR MTAPMT PREFIO STAM CD 1551 CX-028. 

Cf. SILVA, 2017, p. 36.
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correspondia a aproximadamente 1.360 indivíduos e 78% destes advinham dos 
engenhos de aguardente e monjolos de farinha (CRIVELENTE, 2014, p. 132).

A relevantíssima atuação de Serra Acima pelo seu papel de zona dos 
engenhos, rica em lavouras e produção de açúcar e de aguardente, se constituía 
como um grande centro de numerosa escravaria. Segundo Mesquita (1931-32)82, 
a região de Serra Acima se manteve altamente produtiva desde a segunda metade 
do século XVIII, liderando a economia agrícola da capital.

3.7 A PRODUÇÃO E OS ENGENHOS DE SERRA ACIMA

Com base no documento Relação dos engenhos de fazer açúcar, rapadura 
e melado do Distrito de Vila Maria, São Pedro del’ Rei, Cocais, Porto Geral para 
Acima, Porto Geral para Baixo, Coxipó-Mirim, Médico e Serra Acima83, de 1795, 
foram sistematizados os dados e elaborada a tabela 1 abaixo relacionando os 
engenhos dos distritos84 mato-grossenses, a fim de mensurar o contingente de 
escravos por engenhos.

82 Registrando no Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso (IHGMT) sob o código 
- IHGMT, nº XXVII a XVIII, 1931-1932.

83 Registrando no APMT sob o código - BR MTAPMT SG. RO. 1502 - CX030.
84 Os nomes das localidades têm como referência a grande escarpa que, com diferentes de-

nominações, conforme seu ponto de acesso, serve como linha divisória entre a “serra” da 
Chapada e a “baixada” cuiabana. Os termos “acima” e “abaixo” são reiterados nas narrativas 
coloquiais, bem como na historiografia regional, para distinguir as duas zonas, evidentemente 
distanciadas, embora limítrofes, pelas condições climáticas e mesológicas quase opostas. Para 
maiores informações, ver MESQUITA, 1940. Conforme o senhor Edevaldo do Olegário, da 
comunidade Quilombola de Abolição, município de Santo Antônio de Leverger, a grande 
linha divisória entre “Serra Acima” e “Serra Abaixo” é conhecida por seus ancestrais como 

“Serra de São José”, atualmente chamada de “Serra de São Vicente”, cujo nome foi alterado 
em decorrência divisão territorial entre os municípios por meio da política de Estado de 
demarcação dos limites municipais. (Notas do diário de campo: conversa com senhor Ede-
valdo de Olegário em 20 de julho de 2018)
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Tabela 1 - Engenho de açúcar, rapadura e melado (1795)

Distritos Fábricas 
Grandes

Fábricas  
Pequenas

Organiza-
ções não 
laborais

Escravos

Vila Maria (Cáceres) 01 02 - 09
São Pedro del’ Rei (Poconé) 02 09 01 49
Cocais (Livramento) 03 05 03 68
Porto Geral para Cima (Rosário 

Oeste)

03 06 02 68

Porto Geral para Baixo (Sto. An-

tônio do Leverger)

04 03 01 83

Coxipó-Mirim - 02 01 13
Médico - - 01 -
Serra Acima (Chapada) - 02 - 10
Totais 13 29 09 300

Fonte: elaborada pela pesquisadora, 2017.85

Em Grandeza e Decadência em Serra Acima, Mesquita (1931-1932) 
analisa a produção de aguardente e farinha da província de Mato Grosso. Os 
dados foram sistematizados, conforme a tabela abaixo.

Tabela 2 - Engenho de aguardente e monjolo de farinha (1796)

Distrito Engenhos Monjolos Canadas de 
aguardente

Alqueires de 
farinha Escravos

Vila Maria 02 - 150 600 50
São Pedro 
del’ Rei 02 02 175 280 42

Cocais 03 - 24 500 66
Rio Abaixo 05 - 240 1.100 95
Rio Acima 02 - 180 - 70
Serra Acima 20 06 4030 16.400 728

Totais 34 08 5015 18.800 1060
 
Fonte: elaborada pela pesquisadora, 2017. 86

85 Cf. SILVA, 2017, p. 37.
86 Cf. SILVA, 2017: 38. Tabela elaborada com base nos dados apresentado por MESQUITA, 



87

A tabela 2 evidencia que os engenhos pertencentes ao distrito de 
Serra Acima (Chapada) possuíam o maior contingente de escravos com 728 
indivíduos, representando 59% do total da produção da Província de Mato 
Grosso, correspondendo a 84% da produção de aguardente e 87% das estruturas 
para produção de farinha.

Em função da boa qualidade das terras, propícias à agricultura de 
cana-de-açúcar e cereais, o distrito de Serra Acima liderava a produção 
agrícola da província.

[…] tão próspera era a indústria que, em 1799, a Metrópole 
tributou os engenhos de aguardente com imposto de ½ 
oitava de ouro para ocorrer as despesas com os estudantes 
Mato-grossenses enviados a Portugal, a fim de continuar 
os seus estudos, os quais se fixou uma pensão anual de 110 
réis (MESQUITA, 1931-32, p. 7).

Conforme os dados extraídos do documento Engenho de Fazer Cachaças 
e Farinhas e Monjolos existentes desde Vila Maria do Paraguai até a Fazenda 
São Lourenço87, de 1796, a produção de aguardente e açúcar era medida em 
“canada”, o que corresponde a 2.662 litros. A alta produção de Serra Acima 
será evidenciada conforme a tabela abaixo.

Tabela 3 - Produção de aguardente (1796)

Localidade Produção

Vila Maria (Cáceres) 399.300 litros

São Pedro d’El Rei (Poconé) 465.850 litros

Cocais (Livramento) e Rio Acima (Rosário Oeste) 638.880 litros

Rio Abaixo (Santo Antônio do Leverger) 479.160 litros

Serra Acima (Chapada) 10.727.860 litros

Fonte: elaborada pela pesquisadora, 2017.88

1931-32, p. 6, refere-se a estatística de 1796.
87 APMT - Engenho de Fazer Cachaças e Farinhas e Monjolos existentes desde Vila Maria 

do Paraguai até a Fazenda São Lourenço. Lata 1798-B. 1796.
88 Cf. SILVA, 2017, p. 38.
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Os dados demonstram que Serra Acima liderava a economia agrícola 
da capitania, produzindo sozinha 87% da produção local, correspondendo 
a mais de 10 milhões de litros de aguardente, constituindo uma freguesia, 
embora sertaneja, periférica, de economia eminentemente de subsistência, 
bastante produtiva.

No final do século XVIII e início do século XIX, foi realizado um “censo 
dos engenhos de Serra Acima” (MESQUITA, 1931-1932, p. 7), caracterizado 
por sua alta produtividade, confirma a existência de doze engenhos em Serra 
Acima. Grande parte dos proprietários adquiria prestígio local ao expandirem 
suas posses por meio do acúmulo de terras vindo das concessões de sesmarias. 
O prestígio desta produção ocorre por meio da exploração da mão de obra 
da população indígena e negra escravizada. A partir da sistematização dos 
dados do censo dos engenhos de Serra Acima foi elaborado o quadro abaixo, 
relacionando os engenhos e seus respectivos proprietários.

Quadro 2 - Censo dos engenhos de Serra Acima (séc. XVIII e XIX)

Proprietário Engenho

Sargento-Mor Antônio da Silva Albu-

querque

Engenho São Francisco Xavier

José Álvares dos Santos Engenho Santo Antônio da Serra

Dom Maria Rodrigues Costa Engenho Bom Jardim

Paulo da Silva Coelho Engenho Santo Antônio das Palmeiras da 

Lagoinha de Baixo

Tomás Felix de Aquino Engenho Itambé

Capitão-Mor José Correia dos Anjos Engenho Quilombo

Capitão Antônio Leite do Amaral Cou-

tinho; Sargento-Mor Antônio Joaquim 

Moreira Serra

Engenho Santo Antônio da Serra

Valentim Martins da Cruz;

Manoel Rodrigues Tavares

Engenho São Romão

Domingos José de Azevedo Engenho Quilombo

Joaquim da Silva Prado Engenho do Buriti

Quadro 2 - Censo dos engenhos de Serra Acima (séc. XVIII e XIX) [continuação]
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São Batista Ribeiro Engenho Santa Barbara

José Soares de Barro Engenho Rio da Casca

José Sampaio Engenho Itacolomy

Jeronimo Gomes Monteiro

Maria Teresa Guimarães e Silva

Engenho Baguassú

Manoel Pereira da Silva Coelho Engenho Abrilongo

João Manoel Fernandes da Rocha

Victoriano José do Couto (do Bom Su-

cesso)

Francisco Vieira de Azevedo

Engenho Nossa Senhora do Carmo

Antônio Tavares Correa da Silva (da 

Água Fria)

José de Lara Pinto

Engenho Campo Alegre (da Bigorna)

Engenho do São José (de Santo Antônio do 

Monte Alegre)

Engenho da Ponte Alta
Joao Fernandes de Mello Engenho do Glória

Paulo Luis Barata Engenho Barroca

 
Fonte: elaborada pela pesquisadora, 202089.

A denominação dos engenhos ocorria pelo aparato religioso, ao congregar 
o nome do padroeiro ao nome do estabelecimento, como por exemplo o 
Engenho de São Romão e Santa Bárbara. No entanto, também a denominação 
poderia se relacionar com a designação local, como é o caso do Engenho de S. 
Antônio das Palmeiras e São João do Rio da Casca. Era comum existir mais 
de um engenho com a mesma denominação, pois seus nomes correspondiam 
às toponímias dos cursos de água existentes nas proximidades dos engenhos, 

89 A primeira versão da tabela foi elaborada em 2017 (Cf. SILVA, 2017, p. 39), porém dados 
foram atualizados em 2020.
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assim como também, poderiam corresponder ao nome das serras presentes em 
suas proximidades (SILVA, 2017, p. 40).

Mais tarde, conforme levantamento realizado nos livros de Registro de 
Batismo90 da Paróquia de Sant’Anna da Chapada, entre os anos de 1827-1868 
havia trinta engenhos em Serra Acima, sendo esses: Engenho do Quilombo, 
Engenho Rio da Casca do Jardim, Engenho e Sítio de Anna Maria da Lapa, 
Engenho do Tenente Victoriano José de Couto, Engenho do Capt. Antônio 
Correa da Costa, Engenho do Sgt. Mor Antônio Joaquim Moreira, Engenho 
do Bom Sucesso, Engenho de Antônio do Quilombo, Engenho de Romão, 
Engenho da Barroca do Roncador, Engenho da Barroca, Engenho de Nossa 
Senhora da Piedade, Engenho Sargento Max Antônio José da Cerqueira Caldas, 
Engenho do Rio da Casca, Engenho do Campo Alegre, Engenho do Bom 
Jardim, Engenho do Buriti, Engenho do Santo Antônio da Serra, Engenho do 
Senhor Bonfim, Engenho de Nossa Senhora do Carmo, Engenho de D. Anna 
Luiza da Silva, Engenho de Domingos José de Azevedo, Engenho de D. Luiza 
Maria de Jesus, Engenho do Capt. João Baptista, Engenho do Capt. Manoel 
Correa de Melo, Engenho da Água Fria, Engenho de S. João do Rio da Casca, 
Engenho de Lagoinha, Engenho do Abrilongo e Engenho do São Romão.

Os engenhos São Romão, Rio da Casca, Buriti, Abrilongo, Itambé e 
Quilombo são mencionados nas narrativas dos anciões das comunidades negras 
de Chapada como referência aos “tempos da escravidão” como lugares, em que 

“os negros trabalhavam”. A imagem abaixo retrata o Engenho do Abrilongo e 
demonstra o robusto sobrado do século XVIII e no fundo a maquinaria do 
engenho, inclusive, o monjolo.

90 Fonte: Núcleo de Documentação Histórica Regional (NDHIR)/UFMT, Arquivo: Livro 
de Registro de Batismo; Fundo: Arquidiocese/ Diocese Paróquia de Sant´Anna da Chapada 
1827-1868, Série: Registro de Batismo, Datas Limite: 1824 – 1868. Cf. NOTA TÉCNICA, 
2018, p. 22.
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Foto 8 - Engenho do Abrilongo (séc. XVIII)

Fonte: Costa, Lúcio; Costa, Maria Elisa & Jobim, Paulo. Chapada dos Guimarães: 30 
anos do Planto Diretor para o Turismo. Catálogo. Cuiabá: Casa dos Guimarães, 2008.

Segundo relatos do senhor Monitor Máximo de Araújo, conhecido como 
Seu Tatu, os engenhos de Chapada empregavam pessoas em situações análogas 
à escravidão até meados de 1970, entre esses o Engenho do Abrilongo. Foi no 
Abrilongo que o senhor Jacinto Araújo, pai do senhor Monitor, trabalhou por 
muitos anos e que, mais tarde, seu Monitor também trabalharia.
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Seu Tatu: Tinha, ali para cima mesmo tem a Bilonga 
[Engenho de Abrilongo], lá tinha engenho, esse aí eu não 
sei, acho que fabricava açúcar, eu cheguei de trabalhar lá, 
cheguei a dormir lá no prédio de escravidão, dentro da senzala. 
Tinha a casa grande, um prédio lá em cima. Eu armei a rede 
lá em cima, num prédio lá em cima, e lá eu dormi! Eu vi 
pessoas que trabalhava lá né. E aqui [no Peba] também teve 
essa escravidão, mas aqui eu não sei o que tocavam. Se era 
só moradia ou se saía pra trabalhar em outros lugares né. Aí 
tinha o taperão da escravidão.

Pesquisadora: Taperão? Taperão era uma espécie de casa 
grande? Senzala?

Segundo Seu Tatu, na região havia abundância de madeiras, como por 
exemplo a aroeira, essas eram utilizadas para a construção de casas. O trabalho 
de extração da aroeira era realizado pelos escravos.

Seu Tatu: É casa grande dos escravos. Quando cheguei aqui 
tinha muita madeira das casas. Porque foram cortando tudo. 
O fazendeiro vendeu para a firma [mineradora] e eles foram 
acabando com tudo (...)

Sabino: Hein seu Tatu, a madeira que o senhor falou, que as 
pessoas (...) que os fazendeiros foram cortando, era das casas, né!?

Seu Tatu: É das casas. Do armamento das casas né! Pois 
olha, tinha cerne de aroeira que uma pessoa não abraçava. 
Então por aí a gente vê o quanto que os escravos sofreram né! 
Eles tinham muita força e eles eram obrigados a fazer força 
as vezes sem ter. Meu avô [Veríssimo Máximo] mesmo me 
contava que eles colocavam oito pessoas para arrancar uma 
madeira, se não estava aguentando, tirava quatro, só de 
malvadeza! Falava “aqueles quatro dá conta”. Era malvadeza, 
eles judiavam demais dos negros.91

91 Entrevista concedida em 12 de setembro de 2015.
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Foto 9 - Casa centenária (Vicente Rondon)

Acervo Pessoal: Cassiana Silva, 2019.

O antropólogo e arqueólogo Luís Claudio Pereira Symanski, em sua 
pesquisa sobre as Práticas religiosas de origem africana nos engenhos de Chapada 
dos Guimarães (2007), elaborou um mapa localizando os principais engenhos 
da região. Os engenhos vieram, com sua produção econômica, substituir a 
mineração, essa atividade que absorveu o maior número de mão de obra de 
pessoas escravizadas.

 Havia, nestes locais, uma nítida estratificação social, na qual os 
senhores de engenhos ocupavam alto estrato, residindo nos engenhos apenas 
no período das secas (entre abril e novembro), supervisionando a produção de 
cana de açúcar e seus derivados. O médio estrato era composto pelos capatazes, 
trabalhadores livres, agregados e camaradas.

Conforme Volpato (1993, p. 201), os capatazes se ocupavam do controle 
do trabalho e vida cotidiana dos escravos; os agregados possuíam seu próprio 
espaço para plantio, devendo dar parte da produção aos senhores; e os camaradas 
compunham o baixo estrato entre os trabalhadores livres, trabalhando como 
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assalariados, muitas vezes, ao lado dos escravos, e sob as ordens dos capatazes 
se ocupavam de atividades como carpintaria, ferragem, condução de tropas e, 
principalmente, na agricultura.

Mapa 5 - Mapa da região de Chapada datada de 1800, com as indicações dos 
sítios históricos

Fonte: SYMANSKI, 2007, p. 14. (editado, adaptado)

A região apresentada por Symanski (2007) no mapa 5 demonstra a 
espacialização dos engenhos de Serra Acima, estando margeados pelos principais 
afluentes do rio Manso, que são o rio da Casca e rio Quilombo. Esses rios e seus 
afluentes se tornaram referências de sítios históricos das comunidades negras de 
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Chapada, imbuídos de uma representatividade simbólica, no qual agregando 
uma rede de solidariedade e parentesco, entre famílias extensas, constitutiva 
da territorialidade quilombola de Chapada dos Guimarães.

Foi no rio Quilombo, que se estabeleceram as modestas lavras 
diamantíferas. Conforme os registros de D’Alincourt92 sobre a análise da 
Expedição Langsdorff93, o desenhista Hercules Florence ao passar pela 
proximidade do rio relatou que:

Os diamantes se acham no Quilombo [rio de Chapada] 
distantes 14 léguas [de Cuiabá] (...) Estes dois artigos [ouro 
e diamantes], constituem a riqueza da província; nada mais 
se exporta a não ser diminuta porção de açúcar e tecido de 
algodão com destino ao Pará (D’ALINCOURT, 1832, p. 68).

Conforme Symanski (2007, p. 15), quando o naturalista Georg Heinrich 
Von Langsdorff passou por Chapada, visitou o Engenho do Quilombo, presenciou 
a subnutrição dos escravos e relatou que esses estavam aos trapos. Disse, ainda, 
que as mulheres se ocupavam exaustivamente da fiação de algodão e, à noite, 
eram trancadas no porão abaixo do quarto do senhor de engenho, o português 
Domingos José de Azevedo.

Seus escravos e escravas (alguns, parentes consanguíneos, 
brancos como ele) eram maltratados, mal alimentados, 
andavam quase despidos. Em outras épocas do ano, 
provavelmente eles andam nus, mas agora penduram, 
sobre os ombros e na cintura, alguns trapos que há meses 
não são lavados. As mulheres e meninas recebem, por dia, 
uma porção de algodão para fiar e a entregam pronta à 

92 D’ALINCOURT, Luiz. Resultados dos trabalhos e indagações estatísticas de Mato Grosso 
(1828-1829). In: Annais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, Vol. III, 1832, p. 68. Suas 
análises baseiam-se nas observações realizado pelo alemão Georg Heinrich von Langsdorff, 
entre os anos de 1824 e 1829.

93 A Expedição Langsdorff foi uma expedição russa organizada e chefiada pelo barão Georg 
Heinrich von Langsdorff, médico alemão naturalizado russo, que percorreu, entre os anos 
de 1824 e 1829, mais de dezesseis mil quilômetros pelo interior do Brasil, fazendo regis-
tros dos aspectos mais variados de sua natureza e sociedade constituindo o mais completo 
inventário do Brasil.
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noite. Quando não dão conta de sua quota, são obrigadas 
a compensar trabalhando aos domingos e feriados, quando 
normalmente não se trabalha. Se, enquanto trabalham 
na fiação, são chamadas para fazer outro serviço, elas têm 
que terminar, à noite, o que deixaram de fazer. [...]. Em 
nenhuma outra fazenda no Brasil vi escravos serem tratados 
tão como escravos como aqui. À noite, mulheres e meninas 
são trancadas atrás de duas portas; e quando já estão todas 
reunidas num mesmo quarto, que fica exatamente embaixo 
do quarto do dono, ele abre um alçapão e pega a chave que 
fica pendurada por um fio através dessa porta. Os filhos 
saíram da casa do pai, porque não aguentaram conviver 
com tanta violência; a filha é casada, e o genro não quer 
saber do sogro (LANGSDORFF, 1997, p. 111-112).

A seguir, trata-se do Engenho Itambé, construído às margens do rio 
Quilombo, ressaltando sua produção e as relações estabelecidas na formação das 
comunidades negras rurais de Chapada dos Guimarães. Traz-se para análise as 
narrativas dos remanescentes quilombolas, ressaltando as relações vivenciadas 
com os senhores de engenho em situação análogas à escravidão.

3.7.1 O Engenho Itambé

Maria: Escravidão tinha lá no Itambé. Tinha tia Xaninha, 
que tinha barbinha aqui oh, tinha Ana Passo Largo.

Pesquisadora: Ela tinha escravos?

Sabino: Não, ela era escrava.

Maria: Ana Passo Largo era escrava!

Pesquisadora: Lá no Itambé? e o que eles faziam lá?

Maria: Trabalhavam, tinha lá um que chamava 
Sebastião, que já morreu.

Pesquisadora: E a senhora chegou a conhecê-los?

Maria: Conheci! Tinha o seu Antônio que já morreu...
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Pesquisadora: Esses escravos trabalhavam em que?

Maria: Carregando madeira pesado [...] acho que tinha roça lá.

Sabino: Pegando esteio para fazer casa.

Maria: Moravam tudo numa casa só! Tinha Batica também 
(...) mas tudo esses aí eram escravos.94

A narrativa apresentada acima remete ao período escravista de Chapada 
dos Guimarães, mais especificadamente relacionado ao Engenho de Itambé. 
Também conhecido como Engenho Quilombo, foi possivelmente fundado 
em 1751 e seu primeiro proprietário, Manoel Pereira da Silva, teve sua carta 
de sesmaria concedida pelo Governador capitão-general Antônio Rolim de 
Moura, em 1753. Suas posses foram avaliadas em um “engenho de aguardente 
e uma fábrica com pilão de fazer farinha, que se ocupava da mão-de-obra de 
negros escravizados” (SILVA, 2015, p. 101). A comunidade local identifica-o 
como “engenho velho”, situado na paragem do Itambé, no sítio Quilombo, às 
margens do rio Quilombo.

A senhora Maria de Lima Reis, “nascida e criada” na comunidade 
Ribeirão Itambé, com aproximadamente 90 anos de idade, cita vários nomes 
de pessoas que trabalharam no Engenho Itambé, em condições análogas à 
escravidão, até meados de 1970, entre esses: Sebastião, Xaninha, Ana Passo 
Largo, Antônio e Afonso. Afirma que os conhecia e chegou a conviver com eles 
na infância e juventude. Conhecida como dona Mariinha, ela nos confidenciou: 

“Cheguei a trabalhar por um quilo de farinha”, “trabalhava de Sol a Sol por um 
pedaço de toucinho ou meio quilo de farinha, sem salário, sem nada”95.

A espacialidade dos engenhos contribuiu para a formação de diversas 
comunidades rurais – “terras de preto, terra de santo, terra de uso comum” 
(ALMEIDA, 2006) –, áreas de ocupação antiga, relacionadas ao processo 

94 Entrevista concedida por Maria de Lima Reis, conhecida como Mariinha, e sua filha Ade-
laide em 12 de setembro de 2015.

95 Registro do diário de campo, entrevista com dona Maria de Lima Reis em 12 de setembro 
de 2015.
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histórico de desagregação das grandes fazendas de monoculturas, dos engenhos e 
da mineração, predominantes em Chapada nos séculos XVIII e XIX. Dessa forma, 
o Engenho Itambé é um dos epicentros da constituição do quilombo do Itambé.

3.7.2 A Produção do Engenho Itambé

A historiadora Vanda Silva (2015), ao analisar a produção dos engenhos de 
Serra Acima, reconstrói a produção do Engenho Itambé por meio dos processos 
abertos no Juizado dos Órfãos, que retrataram certas divergências documentais 
concernentes à dominação do Engenho Itambé que, por vezes, é também 
referenciado como Engenho Quilombo. Contudo, trata-se do mesmo engenho.

Em 1778, após a morte de Manoel Pereira da Silva, sua esposa, Escolástica 
de Jesus Passanha, solicita ao governador da província, Luiz de Albuquerque 
de Melo Pereira e Cáceres, mais meia légua de sesmaria, além das terras que 
pertencia ao falecido marido, a fim de cultivar as plantações e para a conservação 
de suas fábricas (SILVA, 2017, p. 51)96.

Em 1792, José Gomes de Barros97, genro de Escolástica, acompanha 
José da Silva Coelho98, segundo esposo dela, para registrar uma escritura de 
sociedade do Engenho Itambé, sendo avaliada em 16 mil cruzados. Possuía 
uma casa de moradia, um engenho de aguardente e farinha, escravos, bestas 
e bois de carro.

96 Dados refere-se ao requerimento registrado no Arquivo Público de Mato Grosso sob o 
código BR MTAPMT SES RQ 0103 CX-002.

97 José Gomes de Barros possuía engenho no Rio da Casca. Sua sesmaria situava-se abaixo 
do Rio da Casca, próxima ao morro do Escalvado. Cf. BR MTAPMT. SES. RQ. 0107 CX 
2 – “REQUERIMENTO de José Gomes de Barros ao governador e capitão-general da capitania 
de Mato Grosso Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, 1779, setembro, 28”.

98 Possivelmente José da Silva Coelho era parente de Paulo Silva Coelho (genro de Escolástica). 
Este primeiro, era pecuarista da Vila do Cuiabá. Cf. BR MTAPMT CVC MR 0085 CX.2 

– “MAPA de rendas e despesas do ano de 1776 dada pelo procurador Antônio José de Oliveira 
para o juiz de fora Antônio Rodrigues Gaios e mais oficiais da Câmara, conferido pelo escrivão 
da Câmara da Vila do Cuiabá João da Silva Nogueira. 1777, setembro, 26”.



99

Conforme o documento Carta do mestre de campo e comandante José Pães 
Falção das Neves ao [Governador e capitão-general da capitania de Mato Grosso] 
Caetano Pinto de Miranda e Montenegro99, consta uma relação contendo cinco 
cartas anexas dos referidos proprietários de engenhos de Chapada, entre esses o 
do proprietário do engenho Itambé. Segue abaixo a transcrição do documento:

José da Silva Coelho, declara que possui um engenho de fazer cachaça 
e farinha, na passagem denominada Itambé, no rio Quilombo, distante destas 
14 léguas, e que ele faz anualmente: possui mais ou menos 150 camadas e de 
farinha seis centos alqueires, havendo milho, e que ocupa nesta fábrica 22 
escravos, entre grande e pequeno, de ambos os sexos, e que com eles [ocupam 
também] na mineração.

Por verdade do referido averiguou.

Cuiabá, 30 de julho de 1798.

Com base nos dados apresentados pela historiadora Vanda Silva (2015), 
pelos documentos oficiais dos registros de produção do Engenho Itambé, foi 
possível sistematizar os dados conforme apresentados nas tabelas 4 e 5, contendo 
as receitas e as despesas da produção do Engenho Itambé, de 1793 a 1799100.

99 BR MTAPMT QM TM CA 2254 CX-33 – “Carta do mestre de campo e comandante José 
Pães Falção das Neves ao [Governador e capitão-general da capitania de Mato Grosso] Caetano 
Pinto de Miranda e Montenegro”. 1787, Agosto, 11.

100 Estes dados correspondem às receitas e despesas da produção do Engenho Itambé, durante 
o período de setembro a dezembro de 1793 até outubro a novembro de 1799. Exceto ano 
de 1975 que não possui dados registrados. Cf. SILVA, 2017, p. 52-53. Fonte: Referente à 
receita: BR MT APMT DAC CO 0022. Referente às despesas: BR MTAPMT DAC CO 
030 CX.001.



100

Tabela 4 - Produção do Engenho Itambé (1793-1799)

Receita Medidas Total
Farinha de Milho Alqueires 1517,00
Aguardente Canadas 415,70
Aguardente Medida 106,00
Azeite de Mamona Medida 98,00
Feijão Alqueires 96,40
Rapadura Unidade 90,00
Milho Alqueires 36,50
Arroz Alqueires 17,00

Fonte: elaborada pela pesquisadora, 2017

Na tabela 4 se verifica que os principais produtos comercializados são 
a farinha de milho e aguardente. Considerando que a grande maioria dos 
engenhos produzia aguardente e rapadura, o diferencial do engenho de Itambé 
estava na produção de farinha de milho, em que se concentrava a maior parte 
de sua produção.

Assim, estocava-se boa parte do milho para fazer farinha. A outra parte 
era comercializada. Em seguida, verifica-se a produção de azeite de mamona, 
uma inovação para época, tendo boa receptividade no mercado. O engenho 
também comercializava produtos in natura, como arroz, feijão e milho. A 
comercialização dos produtos do engenho de Itambé era feita no Armazém 
Real e outra parte na vila (SILVA, 2017, p. 52-3).
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Tabela 5 - Despesas do Engenho Itambé (1793-1799)

Despesas Valor Porcentagem
Contribuições e Tributos  $ 793,791 37%
Compra de Animais  $ 520,050 24%
Mão de Obra especializada  $ 400,980 18%
Instrumentos e Manutenção  $ 256,230 12%
Mantimentos  $ 105,450 5%
Produtos  $ 91,170 4%
Total  $ 2.167,671 100%

Fonte: elaborada pela pesquisadora, 2017

Quanto aos gastos desse engenho, a tabela 5 apresenta que o maior 
gasto se refere ao pagamento de contribuições e tributos, comprometendo 
37% das despesas do engenho. Em seguida, encontram-se os gastos com 
compra de animais (24%), mão de obra especializada (18%), instrumentos e 
manutenção (12%).

Os gastos com mão de obra se referem à contratação de carpinteiros e 
ferreiros para reparos no engenho. Os animais comprados eram bois e bestas, 
utilizadas no escoamento da produção nas vilas e outras localidades. Os gastos 
com mantimentos (5%) e produtos (4%) foram pequenos (SILVA, 2017, p. 53).

Os registros de Luis D’Alincourt101 sobre a economia de Serra Acima e 
suas trocas comerciais identificou a existência de uma indústria de importação 
e exportação, no qual a Província de Mato Grosso, ao pagar seus excedentes, 
só exportava ouro. Conforme Crivelente (2014, p. 150), entre o início de 1825 
e o final de 1849, os habitantes de Cuiabá exportaram aproximadamente 250 
contos de réis em ouro. Constituindo o principal produto de exportação. Em 
contrapartida, importavam “escravos, algodão, louças, molhados (alimentos que 

101 DALINCOURT, Luis. Resultados dos trabalhos e indagações estatísticas de Mato Grosso. 
In: Annais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, Vol. III, p.68. Suas análises se baseiam 
nas observações dos anos de 1824 e 1828, realizada pelo alemão Gerog Heinrich Von Lan-
gsdorff. Cf. SILVA, 2017, p. 47.
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não eram produzidos nas fazendas), ceras, chumbos, pólvoras, arames, ferramentas, 
tecidos”. Somando um valor total de 195 contos de réis (SILVA, 2017, p. 33).

Outra atividade que emprega grande parte de mão de obra escrava era o 
garimpo. A mineração fazia parte das atividades dos proprietários de terras que 
alternadamente empregavam africanos e indígenas nas atividades de plantio e 
pecuária. No século XVIII, a mineração foi a atividade econômica responsável 
pela colonização desse território. Pode-se dizer que a Chapada estava para o 
diamante como Cuiabá estava para o ouro. Assim, a população ia se deslocando 
em busca de novas minas à medida em que as minas iam se esgotando.

A “ febre do garimpo” tomou conta de Chapada por pelo menos trinta 
anos. As antigas lavras no rio Quilombo formaram os grandes garimpos nas 
proximidades do rio da Casca, permitindo, na ocasião, que tanto a região da 
Água Fria como Cachoeira Rica tivessem um aumento populacional expressivo.

3. 8  A S  E S TAT ÍS T IC A S PÚ BL IC A S E  O R EC E NSE A-
MENTO POPULACIONAL

Conforme o Mapa da população de Chapada dos Guimarães102, elaborado 
por Caetano Pinto de Miranda Montenegro, em 1800, ao registrar a população 
de brancos, pretos e mulatos da denominada Santa Anna de Guimarães, em 
seu auge econômico, contava com uma população de 1.936 habitantes, sendo 
que 59,3% desses se referem aos africanos e seus descendentes, totalizando em 
1.148 indivíduos. Cabe ressaltar que a categoria “escravos” foi assim dividida 
por Montenegro: escravos pretos (referindo-se aos africanos) e escravos mulatos 
(tratando-se dos cativos, descendentes de negros com brancos).

O censo 1872, o primeiro censo demográfico brasileiro, realizado 16 
anos antes do fim da escravidão, apresenta o “Quadro geral da população da 
Freguesia de Nossa Sra. de Sant’Anna do Sacramento da Chapada por raça”103, 
tendo como variáveis: condição civil, população geral e raças. A primeira 

102 AHU – MAPA DA POPULAÇÃO CX 39, DOC. 1966.
103 Cf. SILVA, 2017: 41. Fonte: IBGE - CENSO 1872
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(condição civil) é categorizada em “livre” ou “escrava”; a segunda (população 
geral) correspondendo ao somatório numérico de cada categoria civil; a terceira 
(raças) é subdividida nas categorias “branco”, “preto”, “pardo” e “caboclo”.

Quadro 3 - Quadro geral da população da Freguesia de Nossa 
Sra. Sant’Anna do Sacramento da Chapada por raça (1872)

CONDIÇÃO 

CIVIL

POPULAÇÃO 

GERAL

RAÇAS

BRANCO PRETO PARDO CABOCLO

LIVRE 1.867 466 982 172 247

ESCRAVA 744 - 252 492 -

TOTAL 2.611 466 1.234 664 247

Fonte: elaborado pela pesquisadora, 2017104.

Conforme o quadro 3, a população geral de Chapada foi classificada 
quanto à condição civil, como: 72% livre e 28% escrava. Entretanto, os dados 
apontam para a existência de uma população majoritariamente negra, composta 
por “pretos” e “pardos”, ou seja, pelos africanos e seus descendentes, mesmo antes 
da Abolição da escravatura, abarcando um contingente de 1.234 indivíduos, 
representando 47% da população local.

Outro fator significativo é a população escravizada (pretos e pardos), que 
corresponde a 28,5% da população geral, totalizando em 744 indivíduos. Ressalta-
se, também, um alto índice da população parda escravizada, correspondendo 
a 66% dessa população. Com um maior índice de “negros livres” e “pardos 
escravos”, sendo constitutivo da população afrodescendente. Contudo, somados 
às raças de “preto”, “pardo” e “caboclo”, independentes da condição civil, a 
população da Freguesia de Nossa Senhora Sant’Anna do Sacramento da Chapada 
se constituiu de uma formação sociocultural afro-indígena, cujos habitantes, 
em 1872, correspondiam ao total de 2.142 habitantes.

Em 1814, o povoado de Chapada foi elevado à categoria de Freguesia. 
Por meio da Lei Provincial n°219, de 11 de dezembro de 1848, a localidade 
se transformou em Distrito Administrativo. O Distrito da Paz foi criado em 

104 Quadro elaborado com base nos dados do Censo 1872. Cf. SILVA, 2017, p. 41.
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1875 e denominado “Chapada dos Guimarães”. Na divisão administrativa, de 
1911, o distrito de Chapada ainda parece pertencente ao município de Cuiabá.

Em função do Decreto-lei estadual n°545, de 31 de dezembro de 
1943, o distrito de Chapada passou a chamar “Chapada dos Guimarães”. Sua 
emancipação ocorreu pela Lei Estadual n°701, de 15 de dezembro de 1953, 
modificando a Lei n° 370, de 31 de julho de 1954, anexando em sua área o 
Distrito de Praia Rica, anteriormente pertencente ao município de Rosário Oeste.

Considerado o maior município do mundo, Chapada dos Guimarães 
já possuiu uma área territorial que abrangia cerca de 269 mil km². O mapa a 
seguir demonstra os limites territoriais de Chapada, conforme a Lei n° 370/1954, 
que passa a ter a seguinte redação.

Artigo 1º - Fica criado o município de Chapada dos 
Guimarães com os seguintes limites: Começa no Salto 
Augusto ou 7 Quedas no limite do Estado do Pará, segue 
pela linha estabelecida no convênio de 7 de novembro de 
1889, até a margem esquerda do rio Xingú, por esta até 
a confluência dos rios que foram denominados Batovi, 
Ronuro e Culuene, subindo por este último (Culuene) até 
a sua mais alta cabeceira, deste ponto parte por uma linha 
reta, até a cabeceira do córrego Jardim pelo qual desce, 
margem direita, até a sua barra no rio da Casca, por este 
abaixo, margem direita, até foz do rio Quilombo, por este 
rio acima, margem esquerda, até sua cabeceira na Serra da 
Chapada, o qual passa a acompanhar até a cabeceira do 
ribeirão Engenho, prossegue por uma reta até a cabeceira do 
rio Mutum pelo qual desce, margem direita até a sua foz no 
rio Manso sobe por este rio, margem esquerda, até a barra 
do rio Saloba ou Canguinha, que passa a acompanhar até 
sua cabeceira, daí continua por uma reta, até a Cabeceira 
do ribeirão Genipapeiro pelo qual desce, margem direita 
até o rio da Piabas, cujo curso acompanhada pela margem 
direita, até o Salto das Sete Quedas ou Augusto.105

105 PREFEITURA DE CHAPADA, 2016 - Sala das Sessões, em 18 de julho de 1954.
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Mapa 6 -Mapa de Chapada dos Guimarães (1957)

Fonte: IBGE, 1957.

O município de Chapada passou por intensas fragmentações de seu 
território, dando origem a outros municípios, tais como: Alta Floresta, Colíder, 
Nova Brasilândia, Paranatinga e Sinop.
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3.9 A SITUAÇÃO ATUAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

De acordo com a divisão territorial vigente, datada em 14 de maio de 
2001, Chapada dos Guimarães possui 6.450,543 km² de unidade territorial106.. 
Conforme os dados do IBGE (2019), estima-se uma população de 19.752 
habitantes107, cuja densidade demográfica (IBGE, 2010) é de 2,85 hab./km². 
Sobre os municípios limítrofes, Chapada faz divisa com municípios de Nobres, 
Rosário Oeste, Campo Verde, Cuiabá, Santo Antônio do Leverger e Nova 
Brasilândia, conforme demonstrado a seguir.

Mapa 7 - Chapada dos Guimarães e os municípios limítrofes

Fonte: IBGE, 2010. Elaboração: SILVA, C.O., 2016.

Internamente, a Chapada é constituída por três distritos: Chapada 
dos Guimarães (roxo), Água Fria (laranja) e Rio da Casca (verde), conforme 
demostrado no mapa abaixo.

106 Fonte: IBGE,2019. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/mt/
chapada-dos-guimaraes.html?>. Acessado em: 08 de janeiro de 2019.

107 Fonte: IBGE, 2019. Idem.

https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/mt/chapada-dos-guimaraes.html?
https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/mt/chapada-dos-guimaraes.html?
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Mapa 8 - Distritos de Chapada dos Guimarães

Fonte: IBGE, 2010. Elaboração: SILVA, C.O., 2016.

A criação dos distritos depende de lei municipal e cabe às prefeituras 
dos municípios a delimitação de seus distritos, determinando em documento 
encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAN) e 
ao IBGE para transpor os recortes das malhas territoriais. Para fins estatísticos, 
o código do município de Chapada é 510007108.

Sobre os indicadores “Trabalho e Rendimento”, segundo dados do 
IBGE (2017), o salário médio mensal dos trabalhadores formais de Chapada 
é de 2,6 salários-mínimos, sendo que 38,6% da população possui rendimento 
nominal mensal per capita de até meio salário-mínimo.

108 Fonte: IBGE, 2019. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/chapada-dos-
-guimaraes/panorama>.

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/chapada-dos-guimaraes/panorama
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/chapada-dos-guimaraes/panorama
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Sobre a “Taxa de Escolaridade” entre crianças de 6 e 14 anos. Comparando 
aos 141 municípios do Estado mato-grossense, Chapada se encontra na 105° 
no ranking estadual109.

Quanto à questão étnico-racial, a tabela a seguir apresenta o índice 
populacional do município de Chapada dos Guimarães comparando os últimos 
três censos demográficos, tendo como variável de análise a “População residente, 
por cor ou raça”110.

Tabela 6 - População residente, por cor e raça111

Município = Chapada dos Guimarães – MT
Variável = População residente (Pessoas)

Cor ou raça
Ano

1991 2000 2010
Branca 2.991 4.823 3.387
Preta 715 542 1.340
Amarela 21 314 41
Parda 9.155 9.874 12.947
Indígena 6 45 105
Sem declaração - 156 -

Fonte: IBGE, 2016 – Censo Demográfico, 2010.

Conforme os dados sistematizados, na tabela 136, a população de 
Chapada obteve um aumento gradativo da população no ano de 2010, de 22%, 
e, posteriormente, 13% em 2010. De modo geral, a população em 1991 era 
estimada em 12.888 habitantes. Passando para 15.754 habitantes em 2000 e 
17.820 habitantes em 2010.

109 Fonte: IBGE, 2019. Idem.
110 O sistema de classificação por cor ou raça da população utilizada, atualmente, pelo IBGE 

em suas pesquisas domiciliares (PNAD, PME e Censo demográfico), consta categorias: branca, 
preta, amarela, parda e indígena, vêm contribuindo, significativamente, para o dimensio-
namento da questão étnico-racial na população brasileira. Para maior aprofundamento, ver 
PRETRUCCELLI & SABOIA, 2013.

111 Refere-se a Tabela 136, IBGE.
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Baseado na tabela 136, quanto a variável “cor” ou “raça”, em 1991 a 
população de Chapada era majoritariamente “parda”, representando 71% da 
população local. Em seguida, a população “branca” e “preta” correspondem, 
respectivamente, a 23% e 5%. A população “amarela” e “indígena” tinha pouca 
representatividade, correspondendo a menos de 1% da população local.

Em 2000, há uma diminuição significativa da categoria “preta”, com 
declínio de 23% em relação ao censo anterior. Paralelamente, a categoria “branca” 
houve um aumento de aproximadamente 60% em relação ao ano anterior.

Conforme o CENSO 2010, houve um aumento de população 
autodeclarada “parda” e “branca”, correspondendo a 63% e 30% respectivamente. 
Cerca de 156 pessoas não se declararam quanto à cor ou raça. A população 

“preta”, “amarela” e “sem declaração” abarcam juntas, aproximadamente, 7% 
dos habitantes de Chapada.

Os anos de 2005 a 2009 foram um marco para o município de 
Chapada, no qual, houve uma intensificação das políticas públicas voltadas ao 
reconhecimento das “comunidades quilombolas” do Mato Grosso. Conforme 
o CENSO 2010, há um considerável aumento de 3.792 pessoas, que se 
autodeclararam como “pardas”. Em conjunto com a população “preta”, eles 
correspondem a 72% da população local, ou seja, conclui-se que Chapada dos 
Guimarães é formada por uma população majoritariamente de afrodescendentes.
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Capítulo 4

O DIREITO QUILOMBOLA

O direito quilombola que a Constituição Brasileira visa 
alcançar é o direito sobre o lugar, o direito não exclusivamente 
à terra ou às condições de produção, mas sobretudo o seu 
reconhecimento na ordem jurídica que é, antes de tudo, 
uma política de direitos humanos (LEITE, 2010, p. 36).

Neste capítulo se aborda sobre o direito quilombola, retratando o 
redimensionamento do termo “quilombo” e suas ressemantizações, bem como 
se traz para análise as projeções e percepções contidas no Artigo 68 (ADCT, 
Constituição de 1988), tendo como foco a luta da comunidade quilombola 
do Ribeirão Itambé e seu agenciamento como “sujeitos de direito”. Busca-se 
retratar como o grupo se organiza a partir de certo grau de coesão diante das 
situações de antagonismos e de extrema adversidade e conflitos, que reforçam 
os laços de solidariedade.

4.1. O TERMO “QUILOMBO” E AS SUAS RESSEMANTIZAÇÕES

O termo quilombo foi reapropriado com o sentido contemporâneo de 
luta contra os resquícios da escravidão. Diz respeito às experiências históricas 
dos africanos e afrodescendentes tratados como sujeitos a-históricos, negados em 
sua condição de humanidade. Nesse sentido, uma das estratégias de escravidão 
foi o aniquilamento da identidade étnica dos escravizados no plano das relações 
sociais. O colonialismo tinha por critério a manipulação das identidades étnicas 
como mecanismo disciplinador. Assim, o projeto social da escravidão passava 
pela exclusão e a estratificação social, encobrindo a diversidade cultural dos 
africanos em uma categorização genérica denominando-os como “negros”.

O processo de construção identitária do negro foi estereotipado na 
medida em que são atribuídos aspectos negativos às significações representativas 
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e culturais, ridicularizando-as, resultante do racismo, do preconceito e da 
discriminação racial. Dessa forma, a identidade do negro foi desqualificada 
como categoria social, atingindo-o enquanto agente social.

Durante o longo período da escravidão, um grande número de 
escravizados promoveram insurreições, revoltas e fugas e, assim, deixavam 
as senzalas de seus senhores para viver nos quilombos. Cabe ressaltar que a 
noção de quilombo era veiculada apenas como a formação de comunidades 
isoladas por “escravos fugidos”, como vinculada pelo Conselho Ultramarino 
Português de 1740.

Entretanto, no contexto africano, conforme os estudos africanistas de 
Kabengele Munanga (1995, 1996) e Abdias Nascimento (1980), as experiências 
que proporcionaram a autodefinição e a visão de mundo das organizações sociais 
denominadas quilombos se referia à organização social das vilas, povoados, 
capitais, feiras, mercados e acampamentos guerreiros, sobretudo, entre os povos 
de língua banto112. Segundo Munanga (1996), a palavra kilombo foi criada no 
antigo reino do Congo e que se disseminou nas lutas de resistência colonial 
lideradas pela rainha Nzinga em Angola.

No contexto brasileiro, os estudos historiográficos e antropológicos 
recorrem aos dados documentais sobre a existência de quilombos, que remontam 
ao século XVII, XVIII e XIX e que, posteriormente, inspiraram as reivindicações 
do movimento negro desde a primeira metade do século XX. Muito além das 
fugas e isolamento, as pesquisas demonstram que milhares de quilombos se 
constituíram como formas de organização social, em diferentes experiências a 
partir de saberes históricos, com interações sociais e trocas comerciais.

Em um primeiro momento, a categoria que designava a formação de 
comunidades de negros fugidos de seus senhores era mocambo, expressão de 
origem kimbundo (léxico banto) que significa “cumeeira” e “esconderijo”, ou 
espaços construídos com o objetivo de se ocultar113. Os quilombos históricos são 
conceitualmente definidos como “tipos de sociedades quilombolas com evidente 

112 Cf. OLIVEIRA; MULLER, 2016, p. 318.
113 Cf. HARTUNG, M.F.; SANTOS, T.M.; BUTI, R.P.; GUTIÁ, M. (orgs), 2008, p. 22-25.
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continuidade histórica das comunidades rebeldes do tempo da escravidão, e 
com profunda consciência histórica e organização política semi-independente” 
(PRICE, 2000, p. 246).

Foi a partir da segunda metade do século XVII que o termo quilombo 
começa a ser empregado no Brasil, tendo como referência o de Palmares, 
criado em 1605, no qual hoje fica o Estado de Alagoas. Considerado o maior 
quilombo histórico que existiu na América Latina, o emblemático Quilombo 
dos Palmares chegou a reunir cerca de 20 mil habitantes, configurando-se 
como uma federação de povoados ou mocambos (Aqualtune, Andalaquituche, 
Subupira e Cerca Real do Macaco), fazendo com que associados resistissem aos 
assaltos portugueses e holandeses ao longo do século XVII. Palmares incentivou 
(direta e indiretamente) a fuga e a rebelião de escravos da região e, por isso, foi 
encarado como uma grande ameaça pelos colonizadores. Após 89 anos de luta, 
se tornou um símbolo de resistência do povo negro no Brasil.

No Estado do Mato Grosso, o maior e mais significativo foi o Quilombo 
do Piolho, também chamado como Quilombo do Quariterê (tendo por referência 
um rio de mesmo nome), situado na região de Vila Bela da Santíssima Trindade, 
às margens dos rios Galera, Saraé e Guaporé, composto por índios, caburés114 
e negros, constituído entre os séculos XVIII e XIX.

A antropóloga Maria de Fátima Roberto Machado (2006), ao analisar 
o Diário de Diligência de Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres115, 
ressalta as nuances das relações estabelecidas entre os indígenas Paresi116 e 

114 Leia-se também “caboré”, atribuição mais genérica para os mestiços de índios e negros. 
Também enfatizado como característica negativa, pejorativa, como um sujeito “atarracado, 
achaparrado”. Cf. MACHADO, 2006, p.12.

115 O “Diário da Diligência que por ordem do Illustríssimo e Excellentíssimo João d’Albu-
querque de Mello Pereira e Cáceres, Governador e Capitão General da Capitania de Mato 
Grosso, se fez no anno de 1795, a fim de se destruírem vários Quilombos, e buscar alguns 
lugares em que houvesse ouro” é certamente uma das mais importantes e completas fontes 
documentais sobre a escravidão em Mato Grosso no final do século XVIII. Cf. MACHADO, 
2006, p. 6.

116 O termo de autodenominação dos Paresí é Halíti, que pode tanto ser traduzido como 
“gente” numa referência explícita ao gênero humano em oposição aos animais, quanto como 
“povo” para indicar uma identidade mais inclusiva do grupo. As primeiras referências feitas 



113

Nambiquaras117 e a população negra, que ocupou seus territórios durante a 
escravidão, culminando no processo de formação dos quilombos da região do 
Guaporé. Em sua tese de doutorado, Territórios Negros em Espaço de Branco, a 
antropóloga Maria de Lourdes Bandeira (1988), assim destacou sua importância.

Há muitas referências a esse quilombo na documentação 
e literatura sobre a região. Formou-se às margens do Rio 
Quariterê ou Piolho, afluente da margem ocidental do 
Guaporé. Foi abatido pela primeira vez em 1770, quando o 
capitão-general João Costa Pinto armou contra ele poderosa 
bandeira. Esse quilombo era formado de escravos fugidos 
das minas do Mato Grosso [Vila Bela], de pretos livres e de 
índios. Na organização política residia a especificidade do 
quilombo Quariterê, que nisso se distinguia de Palmares e 
dos quilombos do Ambrósio e de Campo Grande. A forma 
de governo adotada foi a realeza. Havia rei, mas à época da 
primeira destruição era governado por uma preta viúva, a 
Rainha Teresa [de Benguela], assistida por uma espécie de 
parlamento, com capitão-mor e conselheiro. A alcunha do 

a eles sobre o contato com os não índios datam do século XVII, e desde então o contato foi 
intensificando e consequências muitas vezes devastadoras para o povo. A partir do século 
XIX, a palavra “Paresí” passou a ser aplicado indiscriminadamente a grupos distintos da 
fala Aruak identificados por cronistas e estudiosos ao longo de cerca de dois séculos e meio 
de história de contato. Entre esses grupos destacam-se os Kazíniti, Wáimare, Kazárini (este 
último conhecido também como Kabizi), além dos Warére e Káwali. O termo foi registrado 
pela primeira vez na segunda década do século XVIII por Antonio Pires de Campos. Subindo 
o rio Sepotuba (localizado no atual município de Tangará da Serra, MT), este bandeirante 
atingiu uma ampla chapada habitada por índios que denominou “Parecis”. Em 2008, os Paresi 
contavam com cerca de 2.005 indivíduos que se distribuíam em aldeias nas diversas Terras 
Indígenas. Trata-se de uma área composta por campos, em sua maioria, cerrados e matas de 
galeria, onde se caça veado, ema, seriema, perdiz, cotia entre outros animais. Disponível em: 
<https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Pares%C3%AD#Popula.C3.A7.C3.A3o_e_localiza.
C3.A7.C3.A3o>. Acessado em: 25 de agosto de 2019.

117 O termo Nambiquara é de origem Tupi e pode ser traduzido por “orelha furada”. Foi a 
partir da penetração da Comissão Rondon no interior do Mato Grosso que os índios até 
então referidos como Cabixi passaram a serem designados Nambiquara, termo pelo qual 
são conhecidos até hoje. Habitam tanto o cerrado, quanto a floresta amazônica e as áreas 
de transição entre estes dois ecossistemas. Vivem hoje em pequenas aldeias, nas altas cabe-
ceiras dos rios Juruena, Guaporé e (antigamente) do Madeira. Disponível em: < https://pib.
socioambiental.org/pt/Povo:Nambikwara>. Acessado em: 25 de agosto de 2019.

https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Nambikwara
https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Nambikwara
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conselheiro da rainha, José Piolho, transformou-se em uma 
das designações do quilombo. Nos quilombos de Alagoas 
e de Minas Gerais, a chefia era masculina e não assumia 
o caráter de reinado formal, como no quilombo de Vila 
Bela (BANDEIRA, 1988, p. 118).

Conforme a antropóloga Ana Paula Ratto de Lima Rodgers (2014), a 
origem do nome Quariterê, atribuído ao quilombo do rio Piolho, faz referências 
aos Waritere que costumavam ser chamados de Cauari e Uariteré, um provável 
grupo Nambiquara do Norte, ancestrais dos Enawenê-nawê118:

Os Guariterés haviam sido sim um grupo Nambiquara, 
dos que primeiro tiveram contato com o “homem branco”, 
e que tal quilombo poderia ter tomado o nome desse 
grupo indígena. Esta ocupação dos Nambiquara ao norte 
coincide em parte com o que é hoje a T.I. Enawene Nawe, a 
microbacia do Iquê é seu lugar preferencial de assentamento 
de aldeias há pelo menos 70 anos, mas sabemos que 
foi território nambiquara em um passado remoto. Se 
waritere é uma linha onomástica (ou “tribo mítica”) do 
clã kawekwalise, é preciso notar ainda que este clã oscila 
no ranking nativo, que por vezes o considera enawene 
kaxata – “verdadeiramente enawene”, cujos povos saíram 
da pedra mítica –, mas por vezes nem tanto – ocupando 
a posição de um dos estrangeiros menos distantes. Prova 
disso é que o clã é composto de falantes que manejam 
listas de vocabulário peculiares diferente do padrão kawali, 
conforme o episódio que narrei acima. É possível que o 
subgrupo identificado pelos Paresi como Uariterés tenha 
algo a ver com esses supostos nambiquara Guariterés, dos 
quais não se tem mais notícia; ou que, como os Salumã, 
correspondam a um grupo, ou parte de um grupo, que 
foi em algum momento agregado aos Paresi (RODGERS, 
2014, p. 77-78).

118 Os Enawenê-nawê falam uma língua da família Aruák e vivem em uma única grande 
aldeia próxima ao rio Iquê, afluente do Juruena, no Noroeste de Mato Grosso. Maiores 
informações: < https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Enawen%C3%AA-naw%C3%AA>. 
Acessado em: 06 de maio de 2020.

https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Enawen%C3%AA-naw%C3%AA
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Ao mencionar os estudos de David Eberhard (2009)119, Rodgers (2014) 
explica que, possivelmente:

O primeiro contato dos Nambiquara com não-indígenas foi 
com o “homem-negro”, “muito provavelmente oriundo de 
povos Bantu de Angola”, escravizado para as minas instaladas 
em território nambiquara após a decadência do garimpo em 
Cuiabá, o que deveria nos fazer ponderar mil vezes, penso 
eu, antes de sobrecodificarmos no discurso antropológico 
a ideia de “branco” como o protótipo do encontro com o 
estrangeiro: “Such is the irony of history” (ibidem). A presença 
dos quilombos nessa região de noroeste de Mato Grosso 
foi muito sentida entre diversas populações indígenas, os 
Enawene Nawe mencionam kianere (“pessoas negras”) como 
de contato longevo (RODGERS, 2014, p. 78).

Segundo Maria de Fátima Machado (2006), o quilombo do Piolho era 
mais uma aldeia indígena120 do que propriamente um quilombo.

Quase 90% da população do quilombo era de indígenas e 
caburés, homens e mulheres; não havia sequer uma mulher 
negra e dos negros, o equivalente a 66% tinha 70 anos 
ou mais. As mulheres, indígenas e caburés, compunham 
quase 56% da população. Os índios mais velhos tinham 
40 anos e, dentre os e as caburés, os mais velhos tinham 
18 anos, tendo nascido, portanto em 1777, depois da 
primeira destruição do quilombo, em 1770, no governo 
de Luiz Pinto de Souza Coutinho, a quem sucedeu Luiz 
de Albuquerque de Mello Pereira e Cáceres, irmão de João 
de Albuquerque. Os e as caburés eram, em sua maioria 
crianças, o que pode indicar que a população vivia em 
franca recuperação (MACHADO, 2006, p. 7-8).

119 Pesquisador da Sociedade Internacional de Linguística (SIL) realizou junto aos Nambiquara 
Mamaindê um respeitoso trabalho etnolínguistico e etnográfico. Para análise mais detalhada, 
ver: EBERHARD, David. Mamaindê Grammar: a Northern Nambikwara language and its 
cultural context. 2009. Tese (Doutorado em Linguística) – Vrije Universiteit, Amsterdam, 
2009. EBERHARD, D. (2002). Nûsa Halo Yaupso’ganã’ã: Os moradores da nossa terra.
Vocabulário do mato: na língua Mamiandê. Sociedade Internacional de Linguística, SIL (1ª 
Edição). Cuiabá-MT: SIL.

120 Renomeado de Aldeia Carlota, em homenagem à princesa (MACHADO, 2006, p. 8).
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Para ir além da constatação do contato interétnico de índios e negros, 
nos contextos dos quilombos, cabe salientar a etnografia de Max Gluckman 
(1940), que concebe “o contato como um conjunto de relações entre atores 
sociais vinculados a diferentes grupos étnicos”, desnaturalizando a noção de 
sociedade como unidade predefinida, vista de forma fechada e homogênea. 
Gluckman (1940) considera as relações sociais e simbólicas admitindo os 
contextos de interação e formas de inter-relação, cuja unidade deve ser percebida 
no processo concreto de interação social e nas percepções que desse tem os 
diferentes grupos envolvidos.

A partir dessa percepção, Machado (2006), ao fazer referência a 
Gluckman, ressalta que para ele “o contato interétnico é um fato constitutivo, 
por presidir a organização interna e o estabelecimento da identidade do grupo 
étnico”. Dessa forma, “os valores da tradição são ressignificados na situação de 
contato, podendo refletir e incorporar padrões e símbolos de outras culturas” 
(MACHADO 2006, p. 17).

A historiografia sobre a escravidão demonstra que os quilombos eram 
formados, estruturados e organizados das mais variadas maneiras, não havendo 
uma única lógica regendo sua formação e desenvolvimento, e seus objetivos 
eram os mais variados possíveis.

No final do século XIX, Nina Rodrigues (1932) inicia sua trajetória de 
pesquisa, tendo como objeto de análise o tema dos quilombos. Esse pretendia 
compreender a formação dos quilombos no Brasil a partir da perspectiva dos 
agrupamentos de escravos fugidos que preservava, de certa forma, a “cultura 
africana” tida como original e pura, em oposição à “cultura branca”. Já Arthur 
Ramos (1937) e Edison Carneiro (1947), seus continuadores, tinham maior 
flexibilidade na análise versando sobre a relação entre a “cultura negra” e a 

“cultura branca”.
Posteriormente, a obra de Roger Bastide (1974 [1967]), juntamente com 

as obras de Ramos e Carneiro, possibilitaram fundamentar as “interpretações 
sobre os quilombos no Brasil como resistência cultural”121. Essa perspectiva 

121 Cf. HARTUNG, M. F.; SANTOS, T.M.; BUTI, R.P.; GUTIÁ, M. (orgs), 2008, p. 28.
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inspirou as reivindicações do movimento negro desde a primeira metade do 
século XX e passou a criar conteúdos para a “noção de quilombo”, de modo a 
se tornar um instrumento de luta política na sociedade contemporânea.

Primeiramente, com a Frente Negra Brasileira, na década de 1930, e 
depois com o Teatro Experimental do Negro, nas décadas de 1950-1960. Este 
último, tendo na direção de Abdias Nascimento, entre 1948 e 1950, criou o 
jornal Quilombo – vida, problemas e aspirações do negro, que publicava artigos 
escritos por intelectuais negros e brancos – como Roger Bastide, Gilberto 
Freyre, Arthur Ramos, Edison Carneiro e Guerreiro Ramos –, e buscava a 
constituição de uma aliança entre negros e brancos em torno de uma “democracia 
racial”, que defendia a integração do negro à identidade brasileira e, assim, 
representava a transação de uma identidade racial e cultural, subjugada à 
nacionalidade brasileira.

Após o golpe de 1964, os quilombos serviram de metáfora para 
organizações que lutavam contra o autoritarismo122. Nas décadas de 1960 e 1970, 
o quilombo era basicamente o “símbolo da luta escrava no Brasil” (GOMES, 
2005, p. 27-28), e foi convertendo-se em símbolo político de resistência, de luta 
contra a opressão e a favor da igualdade racial, social e política.

Para Clóvis Moura (1959), os quilombos podem ser pensados como 
forma de resistência. Assim, em sua obra Rebeliões da senzala, destaca:

O quilombo foi, incontestavelmente, a unidade básica de 
resistência do escravo. Pequeno ou grande, estável ou de uma 
vida precária, em qualquer região que existia a escravidão, lá 
se encontrava ele como elemento de desgaste do regime servil. 
O fenômeno não era atomizado, circunscrito a determinada 
área geográfica, como a dizer que somente em determinados 
locais, por circunstâncias mesológicas favoráveis, ele podia 
afirmar-se. Não. O quilombo aparecia onde quer que a 
escravidão surgisse. Não era simples manifestação tópica. 
Muitas vezes surpreende pela capacidade de organização, pela 
resistência que oferece; destruído parcialmente dezenas de 
vezes e novamente aparecendo, em outros locais, plantado a 

122 Cf. MELO, 2012, p. 35.
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sua roca, constituindo casas, reorganizando a sua vida social 
e estabelecendo novos sistemas de defesa. O quilombo não 
foi, portanto, apenas um fenômeno esporádico. Constituía-
se em fato normal dentro da sociedade escravista. Era a 
reação organizada de combate a uma forma de trabalho 
contra a qual se voltava o próprio sujeito que a sustentava 
(MOURA, 1981[1959], p. 87).

Na concepção de Moura, as práticas políticas dos quilombos serviam 
para fundamentar o longo período de exceção criado pela Ditadura Militar 
no Brasil (1964-1985), no qual o conceito de quilombo era, então, retomado 
não apenas para dar bases à resistência do negro, ou de sua luta por igualdade 
racial e social, mas para fundamentar a luta social e política de amplos setores 
da sociedade brasileira contra um Estado ditatorial e não democrático.

No Brasil do século XX, o termo “quilombo” instaurou novos significados, 
noções de mudanças sociais e políticas concebidas nos diversos processos 
sociais. Pode-se dizer que “o quilombo tornou-se uma espécie de condensação 
de reivindicações que, em diferentes momentos históricos, reaparece como 
um emblema nas lutas dos afrodescendentes brasileiros”. Embora, durante o 
período colonial escravista “a ele tenham sido agregados inequívocos sentido 
de revolta, rebelião”, e permanecido até o presente, como “luta pela liberdade 
e direito dos afrodescendentes brasileiros” (LEITE, 2016, p. 291).

Em 1978, na Bahia, o recém-formado Movimento Negro Unificado 
Contra a Discriminação Racial propôs a inclusão do dia 20 de novembro (data da 
morte de Zumbi, de Palmares) como Dia Nacional da Consciência Negra, como 
contraposição a 13 de maio, data oficial de celebração da Abolição da Escravidão. 
Acionando novos horizontes emancipatórios do passado, correlacionando-os à 
visão de futuro, o movimento político proposto por Abdias Nascimento nos 
anos de 1980, propunha novos projetos de mudanças sociais e políticas com o 
Quilombismo, ou a criação de uma sociedade fundada nos valores africanos de 
comunitarismo, solidariedade, liberdade e comunhão fraternal.

Segundo a antropóloga Ilka Boaventura Leite (2016, p. 291), recentemente 
nota-se uma “maior ampliação e disseminação do termo, para a denominar 
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inclusive os sujeitos e atores políticos diversos ou, por vezes, os próprios 
militantes dos movimentos sociais negros”. O quilombo demonstra a trama do 
próprio tecido social historicamente construído, por ação de inúmeras injustiças 
instauradas diretamente contra os africanos e seus descendentes e, também, 
se expressa pela impressionante capacidade de resistência contra hegemônica 
dos afrodescendentes.

Na década de 1980, às vésperas do centenário da abolição, havia intensas 
mobilizações contra a ditadura, com encontros, seminários e congressos, a 
fim de tratar sobre as condições da vida da população negra no Brasil, no 
passado e no presente. Segundo Mello (2012, p. 35), “o movimento negro 
denunciava sistematicamente a marginalização social imposta aos ex-escravos 
na pós-emancipação, salientando que a liberdade não havia sido dada, mas 
sim conquistada”.

Embora com diversos significados e dimensões, as distintas apropriações 
do termo quilombo como símbolo da resistência negra, principalmente, nas 
décadas de 1970 e 1980, foram uma das formas pelas quais as percepções sobre 
as desigualdades e a necessidade de políticas compensatórias, que efetivassem 
os direitos negados à população negra, após a emancipação, foram canalizadas. 
Assim sendo, no centenário da abolição, em 1988, foram trazidos para os 
espaços públicos discussões sobre a escravidão, o preconceito racial e as políticas 
de reparações. Logo, os quilombos ganharam destaque durante a Assembleia 
Nacional Constituinte.

Conforme Leite (2016, p. 292):

No bojo das mobilizações nos anos 1980 na Assembleia 
Nacional Constituinte, o quilombo retornou como 
reconhecimento da cidadania e territorialidade negada 
aos descendentes dos africanos e, mediante os dispositivos 
enunciados na Carta Constitucional, as então chamadas 
comunidades remanescentes dos quilombos, ou 
remanescentes das comunidades quilombolas, passaram 
a ser relacionadas aos direitos territoriais, introduzindo as 
noções de comunidades quilombolas e os sujeitos políticos 
denominados “quilombolas”, fortalecendo e conferindo ao 
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termo quilombo cada vez mais abrangência e atribuição 
identitária, emancipatória e filosófica.

Os marcos legais introduzidos na Assembleia Nacional Constituinte 
promoveram uma base legal na Carta Magna de 1988, reafirmando a necessidade 
de o Estado brasileiro garantir os “direitos territoriais aos remanescentes das 
comunidades de quilombos”, resultando, posteriormente, na regulação do 
artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) pelo 
Decreto n̊  4.887/2003 (BRASIL, 2003).

Este breve panorama sobre o termo quilombo propicia pensar o porquê o 
quilombo retorna através dos velhos e dos novos significados, potencializando-
se através das ações e mudanças sociais, e como o quilombo vem recuperando 
a sua importância e seu poder simbólico. Dessa forma, será visto a seguir que 
o artigo 68 sofreu outras conversões simbólicas e ressemantizações durante a 
década de 1990.

4.2 ARTIGO 68: PROJEÇÕES E PERCEPÇÕES

Artigo 68. Aos remanescentes das comunidades de 
quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida 
a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os 
títulos respectivos (BRASIL, 2006, p. 171).

A produção de novos sujeitos políticos etnicamente diferenciados pelo 
termo quilombola tem início depois da ampla tomada de conhecimento dos 
novos direitos instituídos pelo Artigo 68 (ADCT, Constituição de 1988), que 
reconhece, aos “remanescentes das comunidades quilombolas”, a “propriedade 
definitiva” das terras “que estejam ocupando”, assim como a obrigação do 
Estado em “emitir-lhes títulos respectivos”.

Conforme os estudos antropológicos de José Maurício Arruti (2006) 
sobre o processo de formação quilombola:

A categoria “remanescente de quilombos” foi criada pelo 
mesmo ato que a instituiu como sujeitos de direitos 
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(fundiários e, de forma mais geral, “culturais”) e, nesse 
ato, o objeto da lei não é anterior a ela ou, de um outro 
ângulo, nele o direito cria o seu próprio sujeito. O “artigo 
68” não apenas reconheceu o direito que as “comunidades 
remanescentes de quilombos” tem às terras que ocupam, 
como criou tal categoria política e sociológica por meio 
da reunião de dois termos aparentemente evidentes 
(ARRUTI, 2006, p. 67).

Pode-se dizer que o artigo 68 é, simultaneamente, um ato de 
reconhecimento jurídico como também um ato de criação social. Trazendo, 
em seu bojo, inovações no plano do direito fundiário, mas também, no plano 
imaginário social [da historiografia, da antropologia e da sociologia] sobre 
as populações camponesas e no plano das políticas sociais que envolvem 
tais populações.

Entretanto, na época do surgimento desse dispositivo constitucional não 
havia consenso absoluto sobre quais sujeitos de direito a categoria se referia. Tanto 
o desconhecimento sobre a realidade fundiária de tais comunidades por parte 
dos constituintes, quanto a ausência de qualquer referência e discussões relativas 
às comunidades negras rurais (remanescentes de quilombos ou semelhantes), 
consideravam serem raros os agrupamentos que se adequariam à legislação.

Nesse período, os estudos das populações negras, em meio rural, eram 
bastante escassos. Os poucos pesquisadores que desenvolveram observações 
limitaram-se (em maior ou menor grau) à importância do fator étnico, 
conjecturando que, por meio da etnicidade e das relações estabelecidas com 
outros grupos é que as diferenças dos agrupamentos negros se expressavam.

Em diferentes partes do Brasil, comunidades quilombolas têm sido 
constantemente arguidas sobre sua legitimidade, sofrendo repressões, segregação 
social por meio das práticas sociais, bem como a exclusão evidenciada nos mais 
recentes levantamentos socioeconômicos do país. Nesse sentido, os quilombos 
existentes no Brasil passaram a ser vistos como forma de organização social 
de diferentes experiências e saberes, herdados e transmitidos por meio da 
autonomia na produção, nas interações sociais e nas trocas comerciais, embora 
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as instituições sociais e as iniciativas da exploração da mão de obra tenham, 
historicamente, no Brasil, tentando controlar sua autonomia.

Os segmentos étnicos negros se utilizaram de inúmeras estratégias de 
lutas para a construção de sua autonomia – para além das fugas, ou até mesmo 
por meio da compra das cartas de alforrias e pequenas glebas de terras, ou da 
obtenção de doações de terras. Foi a partir das mobilizações e organizações 
políticas negras que surgiram as proposições que resultaram nos artigos 215 e 
216 (Da Cultura) e 68 (do ADCT) da Constituição Federal de 1988, no qual a 
categoria quilombo conflui no sentido da conquista de direitos, de revalorização 
da identidade negra e de sobrepujar a violência histórica sofrida também depois 
do período colonial. Tal contexto induziu uma nova pauta política nacional, 
provocando discussões de cunho teórico e acadêmico e quilombo passa a ser 
reconhecido tanto no campo acadêmico como em outros campos sociais, como 
um termo portador de um amplo significado e possuidor de um vasto arcabouço 
teórico, atualmente, revisitado e ressignificado (LEITE, 2000).

Diante das demandas que surgiram para a aplicação do artigo 68, a 
Fundação Cultural Palmares (FCP), órgão ligado ao Ministério da Cultura 
(MinC), realizou, em 1994, o Seminário Conceito de Quilombo, lançando mão 
da noção de “quilombos contemporâneos” pela primeira vez123. Em 1997, a 
Associação Brasileira de Antropologia (ABA), que já acompanhava o processo 
de mobilizações das organizações de movimentos negros e das comunidades 
negras nas reivindicações pelo direito à terra e ao pertencimento ao lugar e 
grupo específico, emite o parecer:

O termo “quilombo” tem assumido novos significados na 
literatura especializada e também para os grupos, indivíduos 
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 do Brasil. Definições têm sido elaboradas por 
organizações não-governamentais, entidades confessionais e 
organizações autônomas dos trabalhadores, bem como pelo 

123 Cf. MELLO, 2012, p. 40; ARRUTI, 2006, p. 82-84.
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próprio movimento negro. [...] o termo “remanescente de 
quilombo” vem sendo utilizado pelos grupos para designar 
um legado, uma herança cultural e material que lhes confere 
uma referência presencial no sentimento de ser e pertencer a 
um lugar e a um grupo específico (ABA, 1994, p. 81-82)124.

Conforme destaca Leite (2010), pode-se concluir que os quilombos são, 
desde o seu surgimento, formas de organização social e política como modos 
de viver e fazer específicos, conforme o contexto e a situação social de cada 
localidade em que se situam. A seguir, traz-se para análise a luta dos quilombolas 
do Ribeirão Itambé pelo reconhecimento do território tradicionalmente ocupado. 
Apresentam-se as narrativas de Benedita da Silva (e seus familiares) no processo 
de reinvindicação dos direitos territoriais.

4.3 A LUTA PELO RECONHECIMENTO TERRITORIAL

Conforme o artigo 2˚ do Decreto 4.887, de 20 de novembro de 2003:

Consideram-se remanescentes das comunidades de 
quilombos, para fins deste Decreto, os grupos étnicos-
raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória 
histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, 
com presunção de ancestralidade negra relacionada com 
a resistência à opressão histórica sofrida (BRASIL, 2003).

O decreto supracitado regulamentou a aplicação do ADCT-68, elegendo 
critérios de identificação dos remanescentes das comunidades de quilombos, 
entre os quais, destaca-se: a autodeterminação (reconhecida pela Convenção 
169); a presunção de uma ancestralidade negra e de uma trajetória histórica 
relacionada com a escravidão; e a assunção de uma identidade étnica própria 
e fortemente relacionada com uma territorialidade específica.

124 ABA - Associação Brasileira de Antropologia. Encontro realizado em 17 e 18 de outubro 
de 1994, no Rio de Janeiro. Discute a definição dos termos “quilombo” e “remanescente de 
quilombo”. Conclui que o art. 68 do ADCT reconhece a existência desses grupos, cabendo 
ao Ministério da Cultura legalizar as situações assim identificadas e a ABA indicar peritos 
para os laudos antropológicos que se fizerem necessários.
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O parágrafo 2º do referido artigo enfatiza que “são terras ocupadas por 
remanescentes das comunidades dos quilombos as utilizadas para a garantia 
de sua reprodução física, social, econômica e cultural”. Dessa forma, o decreto 
sugere que a identificação territorial ocorrerá pela área tradicionalmente 
ocupada, utilizada para a subsistência em atividades de caça, de pesca e 
extrativismo, incluindo nessas os caminhos, os sítios e as edificações históricas, 
não condicionando sua identificação apenas à suposição de ocupação em 
episódios de fuga da escravidão. Portanto, reconhece as relações e práticas 
sociais, simbólicas e coletivas desses grupos acerca do território.

4.3.1 “Ser Quilombola é ser Herdeira!”

Pesquisadora: E pra senhora, o que é ser quilombola?

Juliana: Eu penso assim, quilombola nasceu aqui, né. 
[...] Ela nasceu aqui, e se ela nasceu aqui ela tem direito 
a alguma coisa aqui. Que nem foi falado para nós, que 
quilombola tem direitos.

Pesquisadora: E a senhora se identifica como quilombola?

Juliana: Sim, eu sou quilombola. Eu sou quilombola!

Benedita: Pra mim, ser quilombola é ser herdeira125.

Como personagens importantes, na presente obra, houve o encontro 
com os descendentes126 de Ana Martinha e Ana Gabriela em várias ocasiões. 
O primeiro contato com esta família ocorreu em 21 de agosto de 2016, em 
uma atividade do projeto de extensão, na qual se teve roda de conversa com 
as famílias quilombolas. Nessa ocasião, estavam presentes 60 pessoas dessas 

125 Entrevista concedida por Benedita Bomdespacho Arruda da Silva e familiares em 21 de 
agosto de 2016.

126 Essas famílias possuem grande representatividade junto a associação já que possem um 
somatório de 180 pessoas associadas.
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famílias, e a presença marcante de Dona Benedita da Silva127, a única filha viva 
dos nove filhos de Ana Martinha da Silva.

Foto 10 – Dona Benedita e os descentes de Ana Martinha da Silva 

(Ao centro Dona Benedita da Silva)
Acervo Pessoal: Cassiana Silva, 2016. 

Conforme relatos de dona Benedita, seus avós “ falavam uma língua 
que ninguém entendia”. Eles também foram “escravos de Chapada” e que depois 

“recebeu alforria da sinhazinha”. Naquele momento, tomou-se nota sobre o 
processo de expropriação que haviam sofrido. Por volta de 1940, a família 
Da Silva foi expulsa de suas próprias terras, tradicionalmente ocupadas, pela 
família Spinelle. Na ocasião, dona Ana Martinha foi tomada por “escrava”, 
sendo forçada a trabalhar para esta família.

127 O nome completo é Benedita Bomdespacho Arruda da Silva, mas ela preferia ser cha-
mada (e se identificava) por Benedita da Silva. Dona Benedita faleceu em 21 de fevereiro 
de 2019, aos 84 anos.
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Dona Ana Martinha era filha de Martinho Fernando da Silva128 
(afrodescendente) e Maria Pedrina da Silva (indígena). Martinho era filho de 
africanos que haviam sido escravizados em Cachoeira Rica. Casou-se com Maria 
Pedrina, que pertencia aos “índios gigantes”, de pele “morena e dos cabelos bem 
liso”. Maria Pedrina era benzedeira, devota de Nossa Senhora de Santana. Ela 
sabia tecer rede manualmente (ofício que apreendeu com seu povo na infância). 
Juntos, eles tiveram sete filhos: Ana Martinha, Valdorico, Antônio Bispo, Ana 
Gabriela, Antônio (Totó), Dionísia e Maria Aparecida129.

Genealogia 2 - Família Da Silva130

Elaboração: KAMIKIAWA, C.O.S, 2021.

128 Há divergência no registro do nome do Sr. Martinho. Com relação aos registros de 
casamento de Ana Gabriela, consta filha de “Martinho Fernando Damasceno”, já no 
registro de nascimento de Marilza (sua bisneta) consta avô materno “Martinho Fernandes 
Pomucene”. Toma-se como nota o nome apresentado pela dona Benedita por ser a mais 
velha descendente direta ainda viva.

129 Dionísia, Maria, Antônio e Totô eram portadores de necessidades especiais. Não se casa-
ram e não tiveram filhos.

130 O mapa de parentesco completo da Família Da Silva se encontra no anexo I.
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Sua família é “nascida e criada” no Barreirinho, antigamente denominado 
de “Morro Barrinha”, localidade pertencente à região da Cachoeira Rica. Ali 
seus ancestrais nasceram, viveram e foram enterrados.

Foto 11 – Ana Martinha da Silva

Acervo Pessoal: Cassiana Silva, 2019.

Em entrevista ao Diário de Cuiabá, em 24 de agosto de 2003, Ana 
Martinha, à beira de completar seus 123 anos, relata sobre os episódios que 
vivenciou no período da abolição.

Chegou um homem lá na fazenda, correndo para todos 
os lados e noticiando a alforria [a lei Áurea, que pôs fim à 
escravidão foi assinada em maio de 1888]. Nessa hora, os 
negros começaram a pular de alegria e os brancos a chorar. 
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Completa: “nossa gente estava alegre e eles tristes porque iam 
ter que trabalhar131.

Ana Martinha relata as atrocidades que presenciou ainda no período 
da escravidão em Chapada dos Guimarães: “Eles judiavam tanto dos escravos 
que você nem pode imaginar. Vi muitos deles ser espancados e outros assassinados”. 
Segundo dona Marilza da Silva Betklen (filha de Ana Gabriela), seus avós e 
tataravós já viviam nessa região há centenas de anos. Lá eles criavam gado e 
tinham outras criações, mas aos poucos “ foi chegando os fazendeiros e começaram 
a cercar as terras, ferras os animais e aí eles se tornaram escravos deles”.

Ainda pequena, aos 13 anos, Ana Gabriela (irmã de Ana Martinha) foi 
levada para Cuiabá para trabalhar como doméstica na casa do senhor Benedito de 
Almeida, que socorreu a família de Ana Martinha no episódio de cativeiro. Ana 
Martinha da Silva, seu esposo José, juntamente com seus oito filhos – Benedita, 
Joana, Maria José, Firmino, José Bento, Justino, Antônio Cesário, Cândida – 
moravam na região que vai do “Fecho do Morro até o Buritizinho”. Eles foram 
mantidos cativos pela família Spinelle, como forma de pagamento de dívida.

Conforme relatos de Marilza, “a família Spinelle apresentou três cadernetas 
de dívidas”, exigindo o pagamento imediato. Na época da desapropriação, ela 
tinha apenas seis anos e morava no lugar com toda sua família, pai, mãe, irmãos, 
tios e sobrinhos. Valdorico (irmão caçula de Ana Martinha) conseguiu fugir 
do cativeiro e avisar Almeida em Cuiabá. Eles descrevem que Valdorico “ foi a 
pé de Chapada a Cuiabá” em uma distância de “três a quatro dias de carroça”.

Dessa forma, quando chegou a Cuiabá estava bastante debilitado e com 
muitos ferimentos. “Ele passou muito medo na estrada, chegou lá em Cuiabá com 
pé dele todo ferido, em carne viva”. O trauma ocorrido foi tão grande que “ele teve 
até um distúrbio mental” e, desde então, “ficou doente da cabeça”, diz Marilza.

Ao encontrar seu padrinho Benedito Almeida, Valdorico informou-o 
do ocorrido e acrescentou que, naqueles dias, seu cunhado José (esposo da 
Ana Martinha) havia sido picado por cobra cascavel, temendo assim, não 

131 Disponível em: < http://www.diariodecuiaba.com.br/detalhe.php?cod=151020>. Acessado 
em: 28 de junho de 2019.

http://www.diariodecuiaba.com.br/detalhe.php?cod=151020
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o encontrar com vida. Almeida concedeu duas carroças para que Valdorico 
pudesse resgatar sua família. Entretanto, ao retornar a Chapada, ele soube que 
José já havia falecido. Tentou convencer o chefe da família Spinelle a libertar 
Ana Martinha e seus filhos.

No entanto, no meio da confusão, a esposa do senhor Spinelle, que 
estava armada, na tentativa de acertar Valdorico, atirou no próprio marido, 
matando-o. A mulher do Spinelle acusou Valdorico de assassinato, que foi preso 
e condenado, ficando recluso por mais de cinco anos. Viúva, com 8 filhos e 
sem quaisquer condições de viver em Chapada, Ana Martinha deixou a terra 
de seus antepassados. Por conta da prisão do irmão, a família se viu obrigada 
a ir para Cuiabá, a fim de prestar-lhe melhor assistência.

Em Cuiabá, a família Da Silva se acomoda em uma chácara às 
proximidades do córrego Varginha (atualmente avenida Brasil). Em seguida, 
eles se mudam para as proximidades da avenida São Sebastião, aos fundos do 
44° Batalhão de Infantaria Motorizado. Nessa época, no ano de 1958, nasceu 
Madalena, filha caçula de Ana Gabriela. Anos depois eles se mudaram mais uma 
vez, agora para o município de Jaciara. Depois foram para Jocelândia (atualmente 
conhecida como Juscimeira) e só depois de 11 anos retornam a Cuiabá.

Entre a década de 1940 e 1950, a família Da Silva se resumia em: Ana 
Martinha e seus sete filhos, Ana Gabriela e suas três filhas e mais os quatro 
irmãos. Apesar de serem parteiras e benzedeiras, foi como lavadeiras que Ana 
Marinha e sua irmã Ana Gabriela tiravam seu pão de cada dia. Elas lavavam 
roupas no rio Pintura e no rio Cuiabá. Era por meio do “lavar roupa de ganho” 
que essas mulheres sustentavam suas famílias.
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Foto 12 - As filhas de Ana Gabriela

(Da direita à esquerda: Maria Madalena, Maria José e Marilza)

Acervo pessoal: Cassiana Silva, 2019.

No dia 31 de maio de 2019, houve a possibilidade de participar de uma 
reunião de família no bairro Pedra 90, em Cuiabá, cujo propósito de mobilização, 
deliberação e (melhor) integração junto à ACOREQUIRI no processo de 
reivindicações territoriais. Ao relembrar da época em que a família foi expulsa 
da Chapada e precisou ser territorializada por Cuiabá, dona Marilza conta que:

no final do Córrego da Varginha, que hoje é tudo esgoto né 
(...) minha mãe lavava roupa pra fora. Eu e Maria José, com 
sete anos, carregava bolsa de roupa na cabeça, tudo passado 
com goma. Acredita que uma vez eu peguei e falei: Ah, minha 
cabeça tá cansada, vamos trocar. Aí ela me deu os cabides e 
eu derrubei na lama. Ali na esquina onde é hoje o colégio 
Coração de Jesus, ali na esquina tinha uma poça d´água... [...] 
nós iriamos levar a roupa para um homem, um tal de Cesar 
[...] eu saí de lá e íamos para avenida Presidente Marques, 
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onde é colégio Batista. Nós fazíamos assim, a gente ia sozinha. 
Olha a confiança que minha mãe tinha. Ela fala para nós 
não aceitar balinha. Não aceita balinha de ninguém. Não 
aceita ninguém te chamar você para ir no carro, porque estão 
roubando criança. Não aceita bala, não aceita boneca. Mas 
não tinha, nunca nem vi boneca, nunca tive boneca. Daí ela 
falava: Não aceita nada que chamarem vocês, se alguém chegar 
perto de vocês, grita. Uma grita outra né. Grita socorro. Então 
nos andávamos só nos duas, sempre juntas. Mamãe lavava 
a roupa no Pintura ...Você conhece o Pintura? Não né! Ela 
lavava no rio Cuiabá e no rio Pintura132.

Marilza conta que desde seus sete anos já “passava e engomava” as roupas 
que a mãe e sua tia lavavam. Ela e sua irmã Maria José eram as encarregadas 
de fazer as entregas das roupas aos clientes. Segundo elas, tinha época que 
havia tantas roupas para lavar que não dava conta de lavar tudo de uma vez. 
Era preciso esconder as roupas no mato para só no outro dia pegar para lavar. 
Marilza, Maria José e Madalena, filhas de Ana Gabriela (irmã de Ana Martinha), 
aprenderam com a mãe o ofício de lavadeiras e, assim, trabalharam como 
domésticas durante muitos anos de suas vidas. Segundo elas, quando ainda 
moravam na avenida Brasil, “num barracão de uma peça só”, elas não podiam 
sair à noite porque “os pistoleiros deles [referindo a família Spinelle] ficavam 
rondando a noite inteira” a fim de capturá-los.

Na década de 1960, quando Valdorico já estava em liberdade, ele 
trabalhava na usina de álcool e açúcar em Jaciara, quando foi capturado pelos 
pistoleiros dos Spinelle, sendo obrigado a trabalhar na fazenda Cravari, como 
relata dona Marilza: “Meu tio ficou oito meses nessa fazenda como escravo e 
apanhava três surras por dia”. Quando conseguiu fugir, após 8 meses cativo, 
Valdorico teve que percorrer 200 quilômetros a pé até chegar na estrada mais 
próxima para pedir ajuda. Em 1969, a família Da Silva vai residir no bairro 
Campo Velho, em Cuiabá. Ela conta que eles sofreram muito com a morte 

132 Entrevista concedida pelas irmãs Marilza Bettker, Maria Madalena da Silva Pereira e Maria 
José Bettker em 31 de março de 2019.
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repentina de Ana Gabriela, em 1971, e a partir de então a família começou 
a se dispersar.

Ana Martinha vai morar em Várzea Grande e, depois no bairro Pedra 
90 II, em Cuiabá, local onde viveu até seus últimos dias de vida. É no bairro 
Pedra 90 II que com o tempo seus filhos, netos e bisnetos vão se estabelecer. 
Primeiramente, em pequenos alojamentos inapropriados, chamados grilos, e 
depois já como parte do processo de regulamentação do bairro, formando um 
verdadeiro núcleo familiar urbano. Atualmente, o bairro Pedra 90 II possui 
cerca de 30 famílias descendentes diretos de Ana Martinha. Ana Martinha ficou 
conhecida como a mulher mais velha do Brasil e chegou a entrar para o Guinness 
Book (Livro dos Recordes) como a mulher mais velha do Mundo. Faleceu com 
127 anos, em 27 de julho de 2004. Nos registros consta seu nascimento em 24 
de agosto de 1880, porém ela afirmava que havia nascido em 1876.

A filha dela, dona Benedita, ao ser questionada sobre o que significaria 
ser quilombola, respondia assertivamente: “Ser quilombola é ser herdeira!”133

A fala de Benedita é significativa para se pensar a luta e a resistência dessa 
família na conquista por direito que, para além do espaço territorial, remete 
à resistência da memória ancestral. A família Da Silva vive na eminência do 
retorno para as terras de seus ancestrais, nas quais poderão reunir a todos os 
familiares e partilharem a terra de uso comum, assim como fizeram seus pais, 
seus avós, suas bisavós. Conforme conta Manoelito da Silva Rodrigues:

Oh para você ver como é que a vida é. Fomos expulsos, cada 
um foi seguir um canto e se perdeu, muita gente morreu e 
os que sobreviveram estão aqui. Aí de repente quando chega 
no final da vida começa a voltar todo mundo. A vida foi se 
encarregando de fazer todo mundo se aproximar e a voltar 
[referindo-se a Chapada]. Minha mãe foi a primeira a 
querer voltar para Chapada... apesar de tudo a gente está 
voltando... voltando devagarinho ... meus irmãos, acho que 
isso foi involuntariamente sabe, acho que os laços são mais 
fortes e a gente está voltando.134

133 Entrevista concedida em 21 de agosto de 2016.
134 Entrevista concedida em 16 de fevereiro de 2019.
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Manoelito (filho de Marilza, neto de Ana Gabriela) é quem realiza 
uma pesquisa documental sobre sua família há mais de dez anos. Ele percorreu 
cartórios, bibliotecas e localidades, a fim de resgatar a história de sua família 
e, de certa forma, juntar os parentes que estão “esparramados”.

Pesquisadora: Você poderia me contar sobre essa pesquisa 
da documentação antiga sobre sua família materna. Sobre 
os dados, também sobre sua avó. Como é que foi, a partir 
de quando que você começa a se interessar mais por isso?

Manoelito: Então essa verdade eu sempre tive essa vontade 
de voltar atrás de tudo isso, a gente foi se dá conta disso tudo 
depois de crescido, quando começamos a nos dá conta que só 
tinham três irmãs [referindo-se a Marilza, sua mãe e suas tias 
Maria Madalena e Maria José] e a gente começou quer saber 
do porquê que só tem essas três irmãs. E aí, particularmente, 
comecei a pesquisar e tudo ficou mais esclarecido e mais difícil, 
quando eu descobri que... quando graduava eu queria poder 
fazer alguma coisa, mas não sabia por onde começar.

Manoelito vai ficando emocionado e ao relembrar dos fatos, fica choroso 
e bastante abalado. Ele diz: “percebi que isso me afetou muito e ainda me afeta 
todas as vezes que falo sobre isso”. Depois de algumas pausas, continua:

Aí, um dia, enquanto eu graduava fui fazer umas aulas 
práticas no Hospital Adauto Botelho. Eu gostava muito de 
saúde mental e descobri que três tios da minha mãe...[pausa] 
meus três tios materno foram residentes por muito tempos lá e 
ninguém sabia o grau de parentesco, nada, eles morreram lá... 
se você for fazer uma visita lá você vai ver que tem muitos que 
são residentes de 40 anos. Não tem família, não tem ninguém 
sabe, nada... e eles morreram dessa forma!

A partir de então, Manoelito intensifica sua busca em regatar as 
reminiscências da família Da Silva e procura saber mais sobre o paradeiro dos 
tios Antônio, Totó e Valdorico e seus demais parentes. É nesse momento que 
ele toma conhecimento sobre o processo de expropriação sofrido pelos avós 
maternos e que, consequentemente, resultou na dispersão de sua família.
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E aí fui perguntar para minha mãe e minha tia sobre esses 
meus três tios. Elas me disseram que eles tinham problemas 
de transtornos mentais né, e que todos os três viviam pela 
rua. Depois que foram expulsos de lá [referindo ao episódio 
de expropriação], espalhou todo mundo e eles viveram na 
rua...viraram indigentes, mendigos. Foi devido ao transtorno 
mental que eles foram conduzidos para lá [Hospital Adalto 
Botelho] e lá viveram até a morte.

Foi enquanto cursava Enfermagem que Manoelito teve a oportunidade 
de realizar aulas práticas no Hospital Adalto Botelho135 e lá se deparou com o 
prontuário de seus tios. A partir de então resolveu fazer uma busca documental 
sobre seus familiares para obter contato.

E aí a minha aula prática lá era assim, eu já era apaixonado por 
saúde mental, mas assim foi um choque de realidade, porque 
a gente cuidava de tantas pessoas com transtorno mental e 
tantas outras coisas, eu gostaria de poder fazer alguma coisa 
entendeu!? (...) E aí eu comecei a entrar na história, procurar 
documento, procurar saber informações, levei acredito que uns 
4 a 5 anos para poder chegar nessa certidão de nascimento 
da minha mãe. Daí eu descobri que minha mãe, que tudo 
documento que ela tem hoje como solteira né e casado com 
meu pai. Aí eu descobri uma outra cidade que ela tinha 
outro registro que ela fez e foi registrada com nome de pai 
e na verdade não era o pai dela, mas era pai da minha tia. 
Minha tia e minha mãe foram registradas no mesmo dia, na 
mesma hora, na mesma data, ele era padrasto da minha mãe, 
mas era pai da minha tia. Então, se você pegar minha tia e 
minha mãe você vai ver que a minha tia mais velha é bem 
mais clara, a família dela tem a pele mais clara e minha mãe 
é mais negra. Aí comecei a discutir e a pesquisar isso tudo. E 
minha avó morreu muito nova, muito nova mesmo, morreu 

135 Atualmente, o Centro Integrado de Assistência Psicossocial Adauto Botelho – CIAPS é 
um complexo de unidades de saúde mental. O hospital foi inaugurado, em 1957, através 
de um acordo firmado entre o Governo do Estado de Mato Grosso e o Serviço Nacional de 
Doenças Mentais. Foi reinaugurado em 1993, ainda vinculado à Secretaria Estadual de Saúde, 
pela Lei nº 6.191 de 10 de março de 1993, com uma nova proposta de se tornar um serviço 
de referência estadual em saúde mental no Estado de Mato Grosso. Disponível em: http://
www.saude.mt.gov.br/ciaps/pagina/172/quem-somos. Acessado em 06 de junho de 2021.

http://www.saude.mt.gov.br/ciaps/pagina/172/quem-somos
http://www.saude.mt.gov.br/ciaps/pagina/172/quem-somos
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antes de 40 anos. Eu ainda faço busca de documentos, dados 
e informações sobre ela, enfim, conseguimos chegar algumas 
informações que o considere relevantes.

Manoelito conseguiu averiguar as certidões de nascimento (e algumas 
outras documentações), que atestavam os registros de nome de seus avós 
e bisavós. Ele persiste no objetivo de atestar a ocupação territorial de seus 
ancestrais, agora por meio da pesquisa documental junto ao Cartório de Água 
Fria. No ano de 2012, os descendentes de Ana Martinha, Ana Gabriela e 
Valdorico tomaram conhecimento sobre as reivindicações por direito às terras 
de quilombo, da comunidade do Ribeirão Itambé. E, a partir de 2013, essas 
famílias se integram à ACOREQUIRI, buscando o reconhecimento territorial 
das terras tradicionalmente ocupadas pelos seus ancestrais.

Para nós não é a questão das “terras em si”, mas sim é uma 
questão de honra, pela memória de nossos antepassados, por 
tudo que eles viveram, por tudo que já passamos. Se minha 
família não tivesse sido expulsa nós não teríamos sofrido tanto 
... porque meus tios, mesmo os deficientes, faziam roça, pescava, 
caçava..., mas expulsaram a gente da nossa terra para sermos 
mandado para as favelas, para os grilos [periferia] de Cuiabá.136.

4.4 AS POLÍTICAS DO ESTADO PARA A TITULAÇÃO DAS 
TERRAS DE QUILOMBO

Desde surgimento do artigo 68 da ADCT/CF/88, as comunidades 
quilombolas do Brasil enfrentam resistência dos órgãos governamentais para 
efetivação da titulação de seus territórios. Em todo o Brasil, a Fundação Cultural 
Palmares (FCP) mapeou 3.782 comunidades quilombolas. Destas 2.962 
foram reconhecidas oficialmente pelo estado brasileiro137. Conforme dados do 

136 Entrevista concedida pelas irmãs Marilza Bettker Maria José Bettker e Maria Madalena 
da Silva Pereira em 31 de março de 2019.

137 Fonte: Fundação Cultural Palmares (FCP), 2017. Disponível em: <http://www.palmares.
gov.br/archives/46307>. Acesso em: 05 de agosto 2019.
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Programa Brasil Quilombola (2013), estima-se que atualmente existem apenas 
2.040 comunidades certificadas pela FCP. As demais ainda estão em processo 
de certificação, sendo 63% dessas no Nordeste. Há cerca de 1.229 processos 
abertos para titulação das terras no INCRA e a FCP estima que existam, no 
país, apenas 207 comunidades tituladas com área total de 995,1 mil hectares, 
beneficiando 12.906 famílias. De acordo com a SEPPIR, o número total de 
comunidades remanescentes de quilombos pode chegar a cinco mil138.

Apesar do reconhecimento do direito à regularização fundiária 
quilombola, na Constituição de 1988, e de algumas titulações, em âmbito 
federal e estadual ocorrerem, somente nos anos 2000, durante Governo de 
Luís Inácio Lula da Silva, que se chega às políticas públicas específicas para 
os quilombolas. A questão quilombola entra em pauta nacional fomentando 
políticas sociais constituídas por inúmeros programas e ações integradas, a fim 
de atender esses sujeitos. Buscava-se a materialização dos direitos básicos que 
contemplassem as especificidades de tais sujeitos, formando assim o Programa 
Brasil Quilombola.

Conforme os dados apresentados pelo programa (BRASIL, 2013, p. 16), 
baseado nas informações disponíveis sobre as mais de 80 mil famílias quilombolas 
cadastradas no Cadastro Único de Programas Sociais (CADUNICO, 2013):

138 Fonte: Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial (SEPPIR), 2017. Disponível 
em: <https://gestaoseppir.serpro.gov.br/copy_of_acoes>. Acesso em: 16/08/2017.
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• 92,1% autodeclaram-se pretos ou pardos;

• 74,73% das famílias quilombolas estão em situação de extrema pobreza;

• 24,81% não sabem ler;

• 79,78% (64 mil famílias) são beneficiadas pelo Programa Bolsa Família;

• 82,2% desenvolvem atividades de agricultura, extrativismo ou 
pesca artesanal.

O quadro a seguir demonstra alguns dados socioeconômicos relacionados 
aos domicílios quilombolas.

Quadro 4 – Dados socioeconômicos dos domicílios quilombolas

Julho 2012 Janeiro 2013

63% possuem piso de terra batida 48,7% possuem piso de terra batida

62% não possuem água canalizada 55,21% não possuem água canalizada

36% não possuem banheiro ou sanitário
33,06% não possuem banheiro ou 

sanitário

76% não possuem saneamento adequado

(28% possuem esgoto a céu aberto e 48% 

fossa rudimentar)

54,07% não possuem saneamento 

adequado

(15,07% possuem esgoto a céu aberto e 

39% fossa rudimentar)
58% queimam ou enterram o lixo no 

território; e apenas 20% possuem coleta 

adequada

57,98% queimam ou enterram o lixo 

no território; e apenas 21,19% possuem 

coleta adequada
78,4% possuem energia elétrica 79,29% possuem energia elétrica

Fonte: CADUNICO (BRASIL, 2013, p. 17)
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Nota-se que, apesar da existência de dispositivos legais para a 
implementação dos direitos quilombolas, bem como as políticas públicas 
destinadas para as Comunidades Remanescentes de Quilombos, há um 
descompasso entre o universo de políticas e direitos constituídos para esses 
sujeitos e sua efetivação. Verifica-se que os quilombolas ainda vivem em situação 
de vulnerabilidade, exclusão econômica e social, cuja totalidade das políticas 
públicas não têm sido plenamente efetivadas. No entanto, é necessário um 
estudo mais aprofundado, que permita como os diferentes fatores se integram 
e se limitam à materialização das políticas públicas em prol dos quilombolas.

Conforme expõe Adéli Casagrande do Canto (2008), em seu estudo 
sobre Quilombos e a Materialização de Direitos através das Políticas Públicas, os 
fatores desencadeantes disso são:

a falta de acesso à informação pelos quilombolas, 
entraves burocráticos (exigência de documentação que 
a comunidade não possui), problemas operacionais 
(setorização e fragmentação), falta de recurso humano 
qualificado, falta de interlocução entre instâncias de governo, 
recursos demoram a chegar ao quilombo, baixa execução 
orçamentária e, considerando-se que são políticas recentes, 
requerem constante ajuste e monitoramento (CANTO, 
2008, p.134-135).

Os dados estatísticos e a pesquisa de campo evidenciam um contingente 
significativo de comunidades não certificadas, consequentemente, dos estimados 
214 mil famílias e 1,17 milhão de quilombolas em todo o Brasil, uma grande 
parcela ainda não possui a titulação dos seus direitos territoriais. O Estado 
de Mato Grosso possui 97 comunidades quilombolas139, das quais 77 foram 
certificadas pela Fundação Cultural Palmares (FCP)140. Porém, apenas três 

139 Levantamento elaborado por Lourenço, 2015. Dados enviados pessoalmente.
140 Fonte: FCP, 2018. Disponível em: < http://www.palmares.gov.br/file/2018/01/QUA-

DRO-GERAL-29-01-2018.pdf> Acesso em: 28/07/2018. Há uma divergência entre os 
dados relacionados às certificações. A Fundação Palmares considera 77 comunidades certi-
ficadas, sendo que o INCRA considera apenas 73 comunidades certificadas. Acredita-se que 
este fato ocorre em função de algumas comunidades estarem em processo de certificação, 
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comunidades possuem seus territórios delimitados: Mata Cavalo (Nossa Senhora 
do Livramento), Lagoinha de Baixo (Chapada dos Guimarães) e Campina de 
Pedra (Poconé)141.

No ano de 2005 houve maior investida, por parte da FCP, às certificações 
de autorreconhecimento das comunidades quilombolas de Mato Grosso, que 

“incorporando-o como um documento simbólico de sua etnicidade busca por 
reconhecimento e titulação do território” (LOURENÇO, 2015, p. 116). Cerca 
de 75% das certidões foram expedidas naquele ano142.

Grande parte destas comunidades estão localizadas na região Sudoeste e 
Centro-sul do Estado, exceto a comunidade quilombola Família Vieira Amorim, 
que se encontra no município de Novo Santo Antônio, pertencente à região 
Nordeste do Estado de Mato Grosso. Conforme demonstrado no mapa a seguir.

Mapa 9 – Comunidades Quilombolas de Mato Grosso

Fonte: IBGE, 2010. Elaboração: SILVA, C.O., 2018.

porém ainda não finalizado, assim sendo, esta pesquisa considerará os dados vinculados à 
Fundação Palmares.

141 Fonte: INCRA, 2018. Disponível em: <http://www.incra.gov.br/quilombola>. Acesso 
em: 28/07/2018.

142 Fonte: INCRA, 2018. Dado disponível em: < http://www.incra.gov.br/sites/default/files/
incra-processosabertos-quilombolas-v2.pdf> Acesso em: 28 de julho de 2018.

http://www.incra.gov.br/sites/default/files/incra-processosabertos-quilombolas-v2.pdf
http://www.incra.gov.br/sites/default/files/incra-processosabertos-quilombolas-v2.pdf
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A pesquisa de campo junto às comunidades quilombolas da Chapada 
tem demonstrado uma contiguidade de territórios tradicionalmente ocupados. 
Essas comunidades estão representadas no mapa a seguir pelo ponto (GPS) 
em vermelho – Comunidade Quilombola Barro Preto Serra do Cambambi, 
Comunidade Quilombola Ribeirão Itambé, Comunidade Quilombola Lagoinha 
de Cima – exceto a TQ Lagoinha de Cima (delimitada em roxo), cujo território 
já foi demarcado em 2007.

Mapa 10 – Comunidades Quilombolas de Chapada dos Guimarães, MT.

Fonte: IBGE, 2010. Elaboração: SILVA, C.O., 2018.

O mapa 10 é resultado do trabalho de georreferenciamento das 
comunidades de Chapada, iniciada na pesquisa do Trabalho de Conclusão de 
Curso em Ciências Sociais (2017), a fim de proporcionar maior visibilidade 
para as comunidades em suas reivindicações de direito por políticas públicas. 
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Os mapas e cartografias desenvolvidos nesta pesquisa são resultado de um 
trabalho inédito.

4.4.1 A Audiência Pública de 2014

Em 11 de novembro de 2014, a ACOREQUIRI participou de uma 
audiência pública, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, sendo debatida 
a regularização das áreas da comunidade quilombola Itambé. A ocasião foi 
presidida pelo deputado José Domingos Fraga (PSD) e estavam presentes: Lizu 
Koberstain (prefeito de Chapada), Carlos Eduardo de Lima Oliveira (presidente 
da Câmara Municipal de Chapada dos Guimarães) e alguns vereadores do 
município. Representantes da FAPEMOT, do INTERMAT, dos sindicatos dos 
produtores rurais de Chapada dos Guimarães e Nossa Senhora do Livramento, 
Associação dos Produtores Rurais da Comunidade Varginha de Chapada dos 
Guimarães, Associação Central de Apoio aos Produtores da Agricultura Familiar 
de Chapada dos Guimarães. Além de representantes do MDA e do INCRA: 
Dieter Metzner (Coordenador do Ministério do Desenvolvimento Agrário-MDA, 
Secretaria Extraordinária do Estado de Mato Grosso), Nelzon Juvenal da Silva 
Filho (Técnico em Reforma e Desenvolvimento Agrário), Cloviton Miranda, 
Afonso Dalberto (Assessor Técnico do INTERMAT) e Rogério Romanini 
(Diretor de Relações Institucionais da FAMATO). Também estava presente o 
senhor Luiz Alves Neto (Presidente da ACOREQUIRI) e alguns associados 
da comunidade quilombola Ribeirão Itambé.

Conforme o relato dos integrantes do Conselho Diretor quilombola 
feito durante a pesquisa de campo, a comunidade Ribeirão Itambé “ foi usada 
e esmagada pelos fazendeiros e pelo prefeito de Chapada”, que proferiu palavras 
ofensivas aos quilombolas ali presentes, chamando-os de “saco de família” que 

“só come e dorme” e que “suas ilustres esposas iam para as cidades se prostituir para 
o sustento das famílias”. Toda audiência foi gravada em vídeo pela associação que, 
na sequência, registrou um boletim de ocorrência contra as devidas autoridades.
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Na ata da audiência pública é possível identificar a manifestação de 
vários discursos contrários ao pleito da Associação Comunitária Remanescentes 
de Quilombolas do Ribeirão do Itambé (ACOREQUIRI) pela regularização 
das terras de quilombo, assim como o não reconhecimento da autoatribuição 
quilombola da comunidade. Os discursos dos antagonistas ao pleito quilombola 
reforçaram a definição de quilombo “frigorificada” (ALMEIDA, 2002), como 
insurgentes do passado colonial, de que a comunidade de Itambé ou Peba teria 
sido criada pelos “primeiros donos primitivos”, que seriam as famílias Correia 
de Melo e Vieira de Azevedo.

No discurso de Jeovah Feliciano de Souza (um dos fazendeiros), durante 
a audiência pública, as duas famílias teriam recebido um documento emitido 
pelo Império, provavelmente, carta de sesmarias, entre os anos de 1880 e 1890, 
como pagamento pelos seus “relevantes serviços prestados” ao Império. As 
duas famílias tiveram a posse das terras até 1935, quando o garimpo estava no 
auge da exploração de ouro e diamante. Nesse período, Cipriano Agostinho 
Curvo foi nomeado prefeito do município de Chapada dos Guimarães e teria 
adquirido, aproximadamente, 8 mil hectares junto ao Instituto de Terras de 
Mato Grosso (INTERMAT). Cipriano era “compadre” de Firmo Vieira de 
Azevedo e adquiriu as terras de Correia de Melo e da família Vieira de Azevedo, 
instalando ali o garimpo do Peba com a presença de muitos empregados. Cipriano 
chegou a tomar posse de 13 mil hectares de terras. Após o falecimento de 
Cipriano Agostinho Curvo, na década de 1950, seus descendentes continuaram 
com o empreendimento até o final da década de 1980, quando venderam a 
propriedade para a empresa de mineração que, por sua vez, nos anos de 1990, 
vendeu aproximadamente 2 mil hectares para o ex-prefeito Lizu Koberstain, 
Francisco Assis Medeiros e Jeovah Feliciano de Souza. Este último declarou ter 
a posse de 1,4 mil hectares. A Gleba Cachoeira Rica possui aproximadamente 
35 proprietários, entre mini, pequenos e médios pecuaristas. O levantamento 
completo das fazendas e proprietários deverá ser feito no âmbito do relatório 
fundiário que irá identificar a cadeia dominial, a malha fundiária da área 



143

reivindicada pela comunidade quilombola Ribeirão Itambé e deverá decidir 
sobre a posse dos 35 proprietários rurais.

Importante ressaltar que todas as pessoas do quilombo, entrevistadas 
durante a pesquisa de campo, identificaram a “família dos Curvos” como 
aquela que empregou várias pessoas na atividade de garimpo, em serviços 
domésticos e nas fazendas. São inúmeros relatos de maus tratos, injúria racial 
e submissão às condições de trabalho análogas à escravidão, praticadas nas 
décadas de 1950 até 1990.

As comunidades quilombolas do Brasil são alvejadas, constantemente, 
discursivamente por figuras políticas. Comentários como os do prefeito, acima, 
são sintomáticos das disputas pela demarcação de terras dos dois grupos 
minoritários – quilombolas e indígenas – e dos interesses dos ruralistas, que 
buscam colocar esses direitos em xeque. Apesar da garantia constitucional, a 
efetivação de seus direitos caminha a passos lentos.

A pesquisa realizada por Almeida (2010) sobre os conflitos na Região 
Amazônica ressalta como as comunidades tradicionais são muitas vezes cooptadas 
pelos próprios antagonistas, ou seja, os mesmos agentes que grilaram e invadiram 
as terras de quilombos, de seringueiros e castanheiros, que controlam o comércio 
local e ofertam empregos de diaristas nas fazendas e trabalhos sazonais. São 
classificados como “patrões” que, por sua vez, inviabilizam a luta por direitos 
territoriais e socioculturais dos povos tradicionais.

Nos últimos anos, verificam-se tempos de retrocessos nos direitos 
reconhecidos pela Constituição e os compromissos assumidos pelo Brasil nos 
Tratados Internacionais. Prova disso foi a aprovação da CPI do INCRA/FUNAI, 
destinada a investigar a atuação dos órgãos no que se refere à demarcação de 
terras indígenas e quilombolas. A instalação da CPI atende aos interesses da 
bancada ruralista e de setores hegemônicos da sociedade brasileira, que visa 
criar obstáculos para o processo de reconhecimento e de regulamentação das 
comunidades quilombolas.

A PEC 215/2000, de autoria do ex-deputado Almir Sá (PR), pretendia 
transferir a competência da União na titulação de territórios indígenas e 
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quilombolas, e a criação de unidades de conservação para o Congresso Nacional. 
Esta postura coloca em risco e viola os direitos coletivos por parte do Estado 
brasileiro, imprimindo na ação governamental a marca do racismo institucional.

Em 2004, o Partido Democrata (DEM) entrou com uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) no Supremo Tribunal Federal (STF), questionando 
o Decreto 4887/2003, que regulamenta a titulação das terras de quilombo. 
Todos os títulos de quilombos no país poderiam ser anulados. Assim, o futuro 
das comunidades estava em perigo. Novas titulações não seriam possíveis sem 
o decreto e mais de 6 mil comunidades teriam seus processos de identificação, 
delimitação e regulamentação territorial estagnados. A fim de combater tais 
injustiças, várias atividades de mobilização nacional foram realizadas em defesa 
aos direitos das políticas públicas, do Estado de Direito e dos territórios das 
populações e povos tradicionais.

Enquanto isso, em 5 de dezembro de 2015, a 13° Superintendência 
do INCRA visitou a comunidade quilombola Ribeirão Itambé, trazendo 
esclarecimento sobre o processo de demarcação territorial. Dois anos depois, 
em novembro de 2017, foi oficializado um convênio entre INCRA e UFMT, 
para elaboração do Termo de Execução Descentralizada (TED).

A seguir, são apresentadas as redes de pertencimento da Comunidade 
Quilombola do Ribeirão Itambé e o processo de formação de alguns núcleos 
familiares, trazendo para a análise as reivindicações dos quilombolas no 
processo de luta por direito às “terras de quilombo”. As reivindicações partem 
do agenciamento político destas famílias afrodescendentes, sendo evidenciado 
por meio das memórias, da práxis que permeia o universo simbólico dos agentes, 
das categorias e regras mediante as quais pensam e representam sua existência. 
As narrativas versam sobre a história dos trezentos anos de exclusão social, de 
acesso aos direitos, às políticas públicas e do descaso do Estado quanto às 
titulações da denominada “terra de preto, terra de santo e terra de uso comum” 
(LEITE, 2000, 2008, 2012; O´DWYER, 2002; ALMEIDA, 2006; ARRUTI, 
2006; SANTOS, 2010).
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Capítulo 5

A COMUNIDADE QUILOMBOLA RIBEIRÃO ITAMBÉ

Como relatado nos capítulos anteriores, a comunidade Ribeirão Itambé 
é formada por famílias que foram expropriadas, ou seja, desterritorializadas 
de suas áreas de ocupação tradicional. Para não ficarem longe da região 
da Cachoeira Rica ou do Peba (também considerada território tradicional 
para eles), assentaram-se nos arredores do local. Mesmo aquelas famílias que 
se encontram nas áreas urbanas periféricas das cidades circunvizinhas de 
Chapada dos Guimarães, essas continuam estabelecendo com o Ribeirão Itambé 
relações de parentesco e compadrio. Juntos estão mobilizados para regularizar 
a situação de seus pleitos territoriais, que são antecedentes à ascensão de uma 
identidade quilombola.

As pessoas da comunidade Ribeirão Itambé estão “esparramadas” por 
várias localidades dos municípios vizinhos, sobretudo, nas periferias da cidade de 
Cuiabá e de Várzea Grande, bem como em outros municípios do Mato Grosso. 
Nas proximidades da comunidade são localizadas fazendas e o lugar onde a 
mineradora Brasil Mineração Chapada Brasil explorou ouro e diamantes por 
anos. Houve várias retomadas das áreas pertencentes aos quilombolas, que se 
encontravam em poder de terceiros.

Na perspectiva de algumas pessoas da comunidade, as instâncias do 
Governo estadual apoiariam o grupo de seis fazendeiros em troca de títulos, 
cuja finalidade era a reintegração de posse das áreas invadidas. Segundo Leite 
(2010, p. 19-20), a invisibilidade dos grupos rurais no Brasil é a expressão 
máxima da ordem jurídica hegemônica, que também expõe uma forma de 

“violência simbólica” (BOURDIEU, 1996), que se opera por meio do uso 
abusivo da máquina estatal, das leis, dos bens públicos e da força repressiva 
para expropriação dos recursos que seriam de toda a coletividade.
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Foi por meio do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Chapada dos 
Guimarães que a comunidade, no ano de 2005, desencadeou o processo de 
reivindicação de seu território, encaminhando ao INCRA um requerimento para 
regularização do território tradicional Itambé. Foram feitas investidas junto ao 
INCRA e INTERMAT, pois a comissão administrativa da associação sabia de 
uma área em torno de 20 mil hectares de terras devolutas pertencentes à União.

Em 2 de maio de 2005 foi emitido o reconhecimento da Comunidade 
Quilombola Ribeirão Itambé, pela Fundação Palmares, intitulado “Território 
da Comunidade Negra Itambé”. Em seguida, em 26 de outubro de 2005, 
protocolaram o processo para regularização do território de quilombo da 
comunidade Itambé no INCRA, junto com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
de Chapada dos Guimarães/MT. Nesse mesmo período, estava em andamento 
o RTID do território quilombola Lagoinha de Baixo, que registrou a ocupação 
quilombola no território. Paralelamente, o INCRA (13ª Superintendência de 
MT) iniciou os procedimentos para a medição do território de Itambé, a fim 
de compor o processo de identificação territorial. A partir daí a comunidade 
pressionava o INCRA para maior celeridade no processo. Entretanto, o processo 
foi indeferido, em função de reivindicações de fazendeiros que alegavam 
irregularidades. Na ocasião, ainda não havia uma Instrução Normativa para 
o Decreto 4.887/2003, que regulamentasse o procedimento para identificação, 
reconhecimento, delimitação e titulação das terras quilombolas.

Sobre a importância do Decreto 4887/2003 ressalta Leite:

O diferencial é o aparecimento de uma humanidade 
insurgente advinda das bordas da ordem jurídica hegemônica 
que confronta, denuncia, reivindica, torna visível o que 
está encoberta pelo suposto direito universal. A situação 
atual não é propriamente a de instauração dos conflitos, 
mas a sua visibilização. 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).
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 Portanto, o que o decreto propõe é um dispositivo que possibilita a 
entrada na ordem jurídica que os excluiu e os ignorou como sujeitos de direito. 
Todavia, isto só foi possível, em função de forças dos movimentos sociais, por uma 
concepção que extrapola e alarga a noção de direito cunhado, particularmente, 
sob as bases da propriedade privada. Foi preciso esperar até outubro de 2009 
e a publicação da Instrução Normativa 57/INCRA/2009, que regulamentou 
o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação, 
desintrusão, titulação e registro das terras ocupadas por remanescentes das 
comunidades dos quilombos.

Art. 3º. Consideram-se remanescentes das comunidades 
dos quilombos os grupos étnico raciais, segundo critérios 
de autodefinição, com trajetória histórica própria, dotados 
de relações territoriais específicas, com presunção de 
ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão 
histórica sofrida.

Art. 4º. Consideram-se terras ocupadas por remanescentes 
das comunidades de quilombos toda a terra utilizada para 
a garantia de sua reprodução física, social, econômica e 
cultural (INCRA, 2009).

O INCRA argumentava a falta de estrutura funcional, sem condições 
técnicas e orçamentárias como impedimentos para dar continuidade ao processo. 
Após inúmeras negativas, resolveram deliberar junto ao Ministério Público 
Federal, um inquérito civil sob o número 1.20.000.000748/2005-87. Desde 
então, o processo se encontra na Procuradoria da República (MT). O INCRA 
orientou que a comunidade fundasse uma associação143.

Em 23 de abril 2014 foi fundada a Associação Comunitária Remanescente 
Quilombola do Ribeirão Itambé (ACOREQUIRI), conforme o registro 341 
do serviço notarial e registral de Chapada dos Guimarães. Em seguida, foram 
instituídos o Conselho Deliberativo e o Conselho Diretor para coordenação 

143 Mediante a ADCT/68 (por meio do Decreto 4887/2003) faz-se necessário criar associações 
quilombolas, a fim de institucionalização do processo de titulação do território tradicional.
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dos processos da associação junto aos órgãos competentes. O senhor Luís 
Alves Neto se tornou presidente do Conselho Deliberativo. A partir de então, 
a comunidade passou a reivindicar seus direitos territoriais, com base na 
autoidentificação como quilombolas do Ribeirão Itambé.

Foto 14 - Assembleia Geral da Associação ACOREQUIRI

Acervo Pessoal: Cassiana Silva, 2018.

A luta pela terra é ressignificada pela assunção afro-brasileira e 
afrodescendente à condição social de quilombola, que desde o processo registrado 
no INCRA, dura mais de 15 anos. A articulação política tem evidência tanto 
para afirmação de suas identidades quanto para a reivindicação de seus direitos 
constitucionais. São constantes as viagens à Brasília, nas quais o presidente do 
conselho deliberativo, junto com os membros do conselho diretor e associado, 
fazem inúmeras reuniões com o Departamento Quilombola e Superintendência 
do INCRA, além de tratarem das reivindicações junto aos demais órgãos - 
Fundação Palmares, Presidência da República e SEPPIR.

Conforme o relato de Luiz Alves, o território de Itambé possui sua 
extensão do “Fecho do Morro ao Rio da Casca”. As áreas provenientes das 
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sesmarias são distribuídas em Buriti, Lagoinha de Cima, Lagoinha de Baixo, 
Ribeirão Itambé, Cachoeira Bom Jardim, Morro de Cambambi e Morro Grande, 
totalizando 49.800 hectares. As redes de parentesco, as narrativas sobre as antigas 
habitações, locais de nascimento, apontam para aquilo que Lourenço (2015, 
2016) designou como uma “contiguidade entre as comunidades quilombolas 
de Chapada dos Guimarães”.

A seguir, apresenta-se o agenciamento político dessas famílias 
afrodescendentes, sendo evidenciado por meio das redes de sociabilidades e 
da territorialidade quilombola do Ribeirão Itambé.

5.1 REDES DE SOCIABILIDADES E 
TERRITORIALIDADE QUILOMBOLA

A comunidade quilombola Ribeirão Itambé se constitui por meio de 
famílias extensas, que se identificam como “nascidas e criadas” nas proximidades 
do rio Quilombo, mais especificamente, às margens de seus afluentes - rio 
Cachoeira Rica e rio Lagoinha. A expressão “nascida e criada” é usada, 
reiteradamente em várias falas, narrativa e conversas, pelas pessoas pertencentes 
às denominadas “terras de preto” (ALMEIDA, 2006), no sentido atribuído 
de pertencimento étnico a uma rede de relações de parentesco e de ocupação 
tradicional do território. Trata-se de uma categoria nativa constantemente 
acionada para reafirmação da identidade social e, consequentemente, territorial.

Em decorrência do desenvolvimento econômico dessas regiões, 
principalmente, os engenhos e a exploração de ouro e diamante, diversas 
famílias negras foram se estabelecendo às margens dos rios e nas proximidades 
dos engenhos e, posteriormente, se constituíram em comunidades locais. O 
antropólogo Alfredo Wagner Almeida (2006), ao denominar as “terras de preto” 
busca retratá-las enquanto uma territorialidade específica, como resultante de 
diferentes processos sociais.

Os processos de territorialização funcionam como um fator de 
identificação, defesa e força, mesmo em se tratando de apropriações temporárias 
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dos recursos naturais. Segundo, Raquel Mombeli (2009, p. 21), o foco de 
Almeida recai na questão do “princípio classificatório que fundamenta a 
existência do grupo e que emana da construção de um repertório de ações 
coletivas e de representações em face de outros grupos”. Dessa forma, ao 
analisar a territorialidade, ou seja, as experiências que as pessoas pertencentes às 
comunidades negras de Chapada dos Guimarães estabelecem com o território, 
busca-se compreender as dimensões do processo de formação histórico-cultural 
desses grupos étnicos.

Essas famílias possuem a ancestralidade conectada ao “tempo das 
irmandades” (SANTOS, 2010, p. 38), termo que traz como referência a etnografia 
de Carlos Alexandre Plínio dos Santos (2010), na qual o autor faz uma análise 
sobre as redes de irmandades junto às comunidades negras de Mato Grosso do 
Sul, no pós-abolição, sendo também identificada por Lourenço (2015) como 
prática recorrente nas comunidades quilombolas de Ribeirão Itambé, Lagoinha 
de Cima e Lagoinha de Baixo.

Conforme relata dona Vanildes Francisca de Oliveira, da comunidade 
quilombola Lagoinha de Cima: “no tempo das irmandades a gente se reunia em 
mutirão, as famílias se reuniam para fazer a roça uma das outras. Aí produzia 
farinha, produzia os doces, os bolinhos, os biscoitos. Fazia a festa de São Benedito”.144

O senhor Miseu, ao relembrar sobre a época da fundação da Igreja de 
Santana, ressalta que essa era comandada por capelães quilombolas. Segundo 
ele, “[tinha] aqueles tiradores de reza onde entrava o pessoal dos quilombolas, que 
eles também tinham tiradores de reza... reza caseira, reza antiga...”145. As falas do 
senhor Miseu e de Dona Vanildes fazem menção ao estabelecimento de uma 
conexão entre os núcleos familiares das comunidades negras de Chapada dos 
Guimarães. Logo, as irmandades são uma forma de relações e de reciprocidade 
entre as famílias. Redes de sociabilidades que envolvem consanguíneos e afins. 

144 Notas de campo sobre a conversa realizada com Vanildes Francisca de Oliveira, em 02 de 
julho de 2016, em minha primeira visita a Comunidade Quilombola Lagoinha de Cima.

145 Entrevista concedida em 31 de março de 2019.
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Constituem-se como estruturas sociais desses núcleos familiares, que ainda não 
faziam uso da identidade quilombola.

Compreende-se essas redes de sociabilidades como algo constitutivo 
da organização social das comunidades quilombolas de Chapada dos 
Guimarães, cujos processos sociais resultam de um conjunto complexo de 
elementos. Desse modo:

essas famílias operam como um eixo de relações que, por 
meio delas, circulam histórias em comuns, provenientes 
do contexto da escravidão, da exploração, da violência e, 
ao mesmo tempo, revelam que cada uma delas encontrou 
múltiplas formas de se organizar para sobreviver. Não 
se trata de apenas histórias de violências, mas de trocas, 
alianças, casamentos, festas, conflitos e modos de vida. 
Estes fatos reforçam os laços afetivos entre as comunidades 
de Chapada, interligando as famílias neste círculo social, 
demonstrando a ocupação histórica, cujo território é 
ressemantizado ao longo processo de reivindicação de 
direitos como sujeitos quilombolas (SILVA, CASTRO e 
FRANCO JÚNIOR, 2020, p. 56).

5.2 CAMUNDÁ

Neide: Tudo era daqui. ‘Nascido e criado’ aqui. Era tudo 
daqui, do Camundá.

Pesquisadora: Camundá é o que? Um rio?

Neide: É um riozinho! Um riozinho... ele corre de lá ô para 
cá. Ele não corre daqui para lá [gesticulando com a mão, 
apontando da direita para esquerda] Ele desce de lá para cá.

Neura: Virou uma comunidade de famílias.

Pesquisadora: Camundá é? Constituiu um núcleo de famílias é?

Neide: [balança a cabeça de forma afirmativa] Só de negros!146

146 Entrevista concedida por Neide Maria de Amorim e sua filha Neura Maria de Amorim 
Moreira em 5 de setembro de 2015.
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Uma das famílias negras mais antigas da comunidade quilombola 
Ribeirão Itambé é a do senhor Gregório. Ele é avô paterno de Dona Joana da 
Silva147, que relata tê-lo conhecido quando já estava “bem velhinho, cego e no 
fundo da rede”. Gregório foi escravo, garimpeiro e nascido em Cachoeira Bom 
Jardim. Casado com Onória Alves da Guia, eles tiveram um filho por nome 
de Gaudêncio Alves da Guia, que se casou com Celina Máximo Gusmão, filha 
de Macário Petronílio dos Santos e de Benedita Máximo.

 Genealogia 3 - Senhor Gregório 3 (Camundá)

Elaboração: KAMIKIAWA, C.O.S, 2021.

Foi aos 12 anos, em função do adoecimento de Dona Celina, sua mãe, 
que Dona Joana, junto com a família, veio para Cachoeira Rica, onde morava 
parte dos familiares maternos (tios e primos). Foi em Cachoeira Rica que Dona 
Joana se casou com Antônio, de quem era “prima-irmã”, ou seja, “primos de 
primeiro grau que foram criados juntos”. Em Cachoeira Rica, tais famílias foram 
se estabelecendo nas proximidades do Rio Quilombo e, assim, formando, uma 
comunidade chamada Camundá.

147 Entrevista concedida por Joana da Silva e seus filhos (as) Maria Guilhermina Duarte, 
Claudia Celina da Silva, João Batista Duarte Neto em 12 de setembro de 2015.
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Foto 15 - Canal de água construído pelos negros escravizados – Córrego Camundá

Acervo pessoal: Cassiana Silva, 2019.

Conforme relatos do senhor Gervásio, “Camundá é conhecida pelas 
festas de santo passadas por gerações e gerações” e, também, pelas “rezas de São 
Gonçalo, festa de São Benedito [que acontecem no Peba até os dias de hoje], pelas 
rodas de viola de cocho e ganzá”. Lá se tocava e dançava “o verdadeiro cururu e 
siriri”148, afirma ele.

De acordo com a antropóloga Patrícia Silva Osório (2012, p. 237), 
cururu e siriri são duas manifestações rotuladas como folclóricas e bastante 
difundidas no Mato Grosso. O cururu é uma dança de caráter religioso, que se 
utiliza de instrumentos músicas como a viola de cocho149 e o ganzá150, tocados 
por homens que improvisam toadas em tons de desafios. Já o siriri é uma dança 
feita em pares, em roda e fileiras, ao som do reco-reco, viola de cocho e tambor151.

148 O Siriri é a dança feita em pares que acompanha o cururu (OSÓRIO, 2012, p. 237).
149 Viola feita de tronco de madeira e cordas de tripas de mamíferos (ou cordas sintéticas). 

Reconhecido em 2004 como patrimônio nacional, registrado pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

150 Juntamente com o reco-reco, trata-se de um instrumento de percussão feito com a taquara 
medindo cerca de 40 a 70cm. Geralmente, tocada com uma vareta ou garfo.

151 Instrumento de percussão também chamado de mocho ou tamboril. Uma espécie de 
banco de madeira com assento de couro. Geralmente, tocado com duas baquetas de madeira.
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5.3 PRODUZINDO IRMANDADES: DANÇAS, MÚSICAS E AS 
FESTAS DE SANTO

Dona Claudia Celina da Silva, ao se referir às festas do Divino da 
Chapada e de São Benedito, no Vilarejo do Peba, faz referência à catira152 e ao 
cururu, preservados nas festas até hoje, como elementos simbólicos presentes 
nas vivências dos seus antepassados nos antigos quilombos.

[Festa do] Divino da Chapada, São Benedito, tudo passava 
aqui no Peba (...). Daí fazia jantar, aí dançava a noite toda. 
Às vezes eram dois dias, três dias de festa. [Tinha] Cururu 
[Tinha] Siriri. Então, eles gostavam muito da catira. A 
catira veio dos quilombolas, sabia? Nossos bisavôs, que a gente 
conversava com eles..., aí eles falavam que a catira e o cururu 
já vieram de lá dos quilombolas [referindo-se aos negros do 
período escravocrata] e veio passando até nós. Até hoje tem 
a viola de cocho (...).153

É notório certo saudosismo, todas as vezes que pessoas das comunidades 
recordam destas celebrações. Os relatos demonstram que as “festas de santo” 
são marcos simbólicos fundamentadas no tempo das irmandades e apontam 
para a existência de uma identidade social fundada na “territorialidade negra” 
(BANDEIRA, 1988). Estes rituais festivos são símbolos da resistência e da 
solidariedade que herdaram dos ancestrais e, assim, transmitem as gerações 
futuras como bens culturais demarcatórios de sua identidade étnica e da 

“memória territorial” (ARRUTI, 2006).
Conforme dona Manoelina, as festas de santos são bastante recorrentes 

em Chapada e desde os “tempos antigos”, as famílias se reuniam para a celebração 
e a comunhão das festas de santo. Essas irmandades “reuniam muita gente. Havia 
música, muita dança e fartura de comida. Às vezes, as festas duravam semana toda 
e era assim que as famílias se conheciam”. Era comum “uma família convidava 
a outra para a festa de santo no qual eram devotos”.

152 É uma dança coletiva e popular marcada pelas batidas dos pés e mãos dos dançarinos.
153 Entrevista concedida por Claudia Celina da Silva em 12 de setembro de 2015.
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Ainda hoje, as famílias quilombolas realizam as Festas de Santo154, que 
possuem um calendário próprio e cujas celebrações são distribuídas no decorrer 
dos meses do ano. As pesquisas etnográficas junto às comunidades permitiram 
catalogar aproximadamente 22 festas realizadas por famílias quilombolas, 
geralmente, nas casas dos festeiros, que vivem no território tradicional, agregando 
as comunidades do Peba (Ribeirão Itambé), Biquinha, Varginha, Casca, Água 
Fria, Morro do Cambambi, Pingador, Lagoinha de Cima, Cachoeira Bom 
Jardim, João Carro e Bocaina do Aguaçu.

Há também as festas realizadas pelas comunidades do bairro Aldeia 
Velha, Cohab Véu de Noiva e a festa da Matriz de Chapada, que se localizam 
na região urbana. Todas essas mobilizam milhares de pessoas, entre familiares, 
amigos, devotos e convidados “de fora”, que, para além de homenagearem 
os santos, agenciam uma rede de sociabilidade, a fim de reencontrarem os 
parentes, pagarem promessas, dívidas e até aqueles que vão apenas para apreciar 
as festas, perpetuando práticas culturais dos tempos remotos da pós-abolição 
até a contemporaneidade.

Em função dessas Festas de Santo, ou mesmo em visitas periódicas, 
diversas famílias se deslocam das mais variadas localidades para o território 
de ocupação tradicional, estabelecendo um fluxo contínuo de deslocamentos, 
que configuram uma rede de relações e de agenciamento, reforçando os laços 
de sociabilidades, parentesco e memória. Pode-se dizer que o que caracteriza a 
contemporaneidade dessas festas é que essas retêm as tradições e ressignificam o 
processo de reterritorialização dessas famílias, contidas nesse fluxo, que conecta 
as pessoas ao território. As festas de santo são constitutivas de uma lógica 
própria dessas comunidades, que se conectam a uma noção de pertencimento, 
vivenciado nas relações sociais dessas comunidades negras interligando-os à 
territorialidade e ao parentesco.

154 Os dados catalogados estão no artigo intitulado Serra Acima: (re)significação territorial 
de comunidades quilombolas de Chapada dos Guimarães-MT. Cf. SILVA, C. O., CASTRO, 
M.M.R., FRANCO JUNIOR, J.B., 2020.
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Ao recordar desses tempos, Durvalina Dias Rodrigues, conhecida como 
dona Chica, diz que:

Era um tempo muito bom. Era bom, porque nesse tempo as 
pessoas festavam, dançavam, bebiam e comiam. Não tinham 
brigas! A hora que vinham da festa era só trabalhar. Íamos 
trabalhar para fazer a próxima festa (risos). Aí tinha as festas. 
Tínhamos que ir aos bailes. Ai no fim de semana passava as 
bandeiras. Passavam e pousavam nas casas. Pousavam na casa 
da minha avó [Lourença], pousavam nos vizinhos. Aí nós 
dançávamos. Quando pousavam na casa dos vizinhos, nos 
dançávamos. E aí nós íamos à casa dos outros, levar a bandeira 
e nos dançávamos também. E assim ia a semana toda. (...). 
Quando eram as bandeiras, tocavam sanfona. Quando não 
era sanfona, tocavam violão. (...). Eu gostava de dançar, não 
tinha outra diversão, era só essa diversão. Ai quando vinha, 
quando terminava ali, voltava para a roça. Era a semana 
inteira na roça, trabalhando, fazendo farinha, fazendo arroz, 
cortando arroz. Era arrancando feijão, quebrando milho155.

Foi em uma festa de São Gonçalo que Dona Chica conheceu Francisco 
Assis Rodrigues. Casaram-se em 1974. Dessa união nasceram os sete filhos: 
Francisco Rodrigues, Júlio César Rodrigues, Benedito Rodrigues, Reginaldo 
Rodrigues, Renato Rodrigues, Sabino Rodrigues e Luíza Rodrigues. Após o 
casamento foram morar no sítio da família do senhor Francisco, em Camundá.

5.4 A FAMÍLIA DA DONA CHICA

Conforme conta Dona Chica, seus antepassados são “uma junção de 
negro com índio”. Seu bisavô paterno se chamava André Dias, africano, casado 
com a indígena Eulália. Do casamento de André e Eulália nasceram Lourença, 
Maria da Guia e Luzia. Lourença Dias Lessa foi avó e mãe de Dona Chica, já 
que sua mãe biológica (Calina) faleceu muito cedo. Sua família morava em um 

155 Entrevista concedida por Durvalina Dias Rodrigues (dona Chica) em 22 de julho de 2017.
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sítio, em Varjão, região da Água Fria. Foi ali que sua Lourença (avó), Celina 
(mãe) e Dona Chica são “nascidas e criadas”.

Lourença se casou com Benedito Sabino, negro, baiano, que veio para 
Mato Grosso em busca de melhores condições de vida. Do casamento de 
Lourença e Benedito nasceram: Calina, Josefa, Zacarias e Clementina. Calina 
Sabina Dias casou-se com Manoel Bendito Alvarenga e tiveram quatro filhos: 
Benedito Pereira, Virgulino Dias, Juventina Dias da Cruz e Durvalina Dias 
Rodrigues (Dona Chica). Os filhos de Clementina também eram quatro, sendo 
esses: Laudelina, Luciene, Orocindo e Marcelina. Com o falecimento precoce 
de Calina e Clementina, seus filhos foram criados por Lourença e André. Ao se 
referir aos primos matrilaterais (filhos de Clementina), Dona Chica os considera 
como “primos-irmãos” por serem “criados juntos”.

Genealogia 4 - - Família Dias Lessa156

Elaboração: SILVA, C.O, 2019.

156 O mapa de parentesco completo da Família Dias Lessa encontra-se no anexo II.
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Conforme Dona Chica, “naquele tempo eles viviam à beira do Rio 
Quilombo. Entre o Rio Quilombo e o Rio da Casca”. Assim, cultivavam roça de 
subsistência, caçavam, pescavam. Algum tempo depois, Dona Lourença foi morar 
com sua família em Buritizinho. Mas foi em Varjão que Calina e Clementina 
vieram a falecer, sendo sepultadas no cemitério da comunidade. Esse mesmo 
cemitério foi removido e a área foi alagada em função da construção da Usina 
de Manso, em 2000. Em Buritizinho, também reconhecido como Peba, Dona 
Chica conheceu seu futuro esposo, Francisco, cujo familiares pertenciam a essa 
região. Eles moravam nas proximidades do Engenho do Itambé (Quilombo).

Antes de falecer, Francisco entregou nas mãos de Chica o título de 
propriedade de sua família, a Planta de posse denominada Itambé, datado de 
28 de janeiro de 1907, conferindo a posse de 285 hectares ou 5.090 metros 
quadrados a Simão Gonçalvez dos Santos, Casimiro da Silva Rondon, Dionísia 
da Silva Rondon, Paula da Silva Rondon e Antônia da Silva Rondon, ascendentes 
de Francisco. A área é proveniente de sesmarias, sendo circunvizinha das 
propriedades: Terras do S. D. João Carlos Pereira Leite; Sesmarias de Evaristo 
Moreira da Silva; Engenho Quilombo; Sesmaria Fancisco Correa de Mello.

Foto 16 - Planta de posse denominada Itambé, em poder de Dona Chica

Reprodução: Cassiana Silva, 2019.
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Francisco é filho de José Geraldo Rodrigues e Benícia Felipa Rondon. 
Benícia é filha de Vicente Rondon e Hermenegilda Rosa Rondon, “nascido 
e criado no Peba”. Vicente era negro, escravo-forro, trazido à Chapada para 
trabalhar na exploração de diamantes. No ano de 1957, quando Dona Chica 
tinha apenas um ano de idade, Benícia veio a falecer. Ela foi velada e sepultada 
ali mesmo no Peba, lugar no qual viveu toda sua vida. Seu jazigo se encontra 
no cemitério da comunidade até os dias de hoje.

Foto 17 - Lápide de Benícia Felipa Rondon (23/08/1915 - 21/07/1957)

Acervo pessoal: Cassiana Silva, 2017.

5.5 AS EXPROPRIAÇÕES

Em relação à Camundá, comunidade hoje inexistente, Dona Neide 
menciona alguns nomes dos antigos moradores de Camundá, como por exemplo: 
Dona Bagi e seus filhos Francisco, Sebastiana, Toió e João Vicente; Família 
do Seu José Sarato, Seu Amâncio; Dona Batica e seus filhos: Ló, Tomas e 
Farofa. Enfatizando que eram “todos negros”. Sobre o desfecho da comunidade, 
Dona Neide comenta:
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Pesquisadora: Por que acabou a comunidade, por que 
sumiram todos? O que aconteceu para que eles quisessem 
ir embora daqui?

Neide: Porque assim… eles não eram donos, entendeu? Eles 
não eram mais os donos, e aí já aquelas pessoas mais sabidas… 
os brancos né! Foram comprando e foram apertando eles. Eles 
não podiam mais roçar e aí eles se foram.157

Conforme estes relatos, as terras de quilombos foram sendo compradas 
pela família Vieira. que era proprietária de escravos até o século XIX e, 
posteriormente, os Curvos e Rondon.

 Estudos recentes (LOURENÇO, 2015; SILVA, 2017; NOTA TÉCNICA, 
2018)158 evidenciam um processo de ocupação histórica e tradicional, que excede 
250 anos. Ao analisar as entrevistas realizadas com as pessoas mais antigas da 
comunidade Ribeirão Itambé, foram catalogados os nomes dos negros escravizados 
em Chapada no século XIX. Essas pessoas contribuíram, efetivamente, para a 
formação das comunidades negras de Chapada dos Guimarães.

Quadro 5 – Relação de Negros(as) escravizados 
em Chapada dos Guimarães (Séc. XIX)

Nomes Localidades
Vérissimo Máximo de Araújo Jardim
Gregório Pingador
Guilhermina e Batista Aricá
Madaleno Cachoeira Bom Jardim
João de Deus e Inhá Bitú -

157 Entrevista concedida em 5 de setembro de 2015.
158 Nota Técnica - CRQ: Comunidade Remanescente de Quilombo Ribeirão Itambé. Refere-se 

ao Termo de Execução Descentralizada, para elaboração do Relatório Técnico de Identifi-
cação e Delimitação (RTID) das comunidades quilombolas de Ribeirão Itambé, Morro do 
Cambambi e Lagoinha de Cima, Chapada dos Guimarães-MT.
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Francisca e João, pais de Batica
Batica e seus filhos: Farofa, Ló e Tomas
Jacinta e seus filhos: Ditão, Sérgio e Nhonhô
Sebastiana (esposa de Nhonhô)
Advair (neta de Jacinta

Cachoeira Rica

Bagi e seus filhos: Sebastiana, Francisco, 
Toió e João Vicente
José Sarato
Amâncio
Otília

Camundá

Plácido Água Fria
Sebastião
Ana Passo Lago
Tia Xaninha
Antônio
Afonso

Itambé

Fonte: elaborada pela autora, 2017

Citados no quadro acima, Dona Jacinta e seus filhos Ditão, Sérgio e 
Nhonhô são respectivamente a avó paterna e tios de Ana Adevail Dias da Silva 
Rondon, quilombola do Ribeirão Itambé. São considerados o “tronco velho” dos 
quilombos de Cachoeira Rica. Jacinta Pereira de Azevedo foi casada com Claro 
Graciliano Rondon e tiveram sete filhos: Benedita; Sergio, Benedito (Ditão), 
Bonifácio (Nhonhô), Cirino, Emídia (Rola) e Guilhermina.

Quadro 5 – Relação de Negros(as) escravizados em Chapada 
dos Guimarães (Séc. XIX) [continuação]



162

Genealogia 5 - Família Da Silva Rondon

Elaboração: KAMIKIAWA, C.O.S, 2021.

Ana Adevail é filha de Bonifácio da Silva Rondon e Sebastiana da Silva 
Rondon. “Nascida e criada” em Cachoeira Rica, ela é a segunda filha do casal. 
Sua mãe (Sebastiana) pertencia à comunidade de Canjira, nas proximidades 
do Rio Costa. Já seu pai (Bonifácio) nasceu em Cocho Velho (Cachoeira Rica), 
localidade na qual hoje é a Chácara São Francisco, pertencente ao Cassio 
Albernaz. Sua avó materna é Basília Dias da Silva, conhecida como Bagi. 
Foi referenciada por Dona Neide como uma das mais antigas moradoras de 
Camundá. Assim como também sua tia Emídia Paixão Santos, conhecida como 
dona Rola, referenciada pelo Seu Tatu da mesma forma.

5.6 “AQUI SOMOS TUDO PARENTE”

Inúmeras vezes ao desenvolver os registros que geraram esta obra, a 
autora ouviu a seguinte frase: - “aqui somos tudo parente”. As comunidades de 
Chapada dos Guimarães compartilham ancestralidade, histórias e parentesco. 
É muito comum as pessoas quilombolas de Ribeirão Itambé se dizerem parentes 
dos quilombolas de Morro do Cambambi, assim como também ocorre entre as 
Lagoinha de Cima e Lagoinha de Baixo. Essa rede de relações extrapola os limites 
territoriais, por vezes pensados de forma estanque pelos órgãos governamentais.

Claro
Graciliano
Rondon

Jacinta 
Pereira de
Azevedo

Benedita
Georgina

Correa  de Melo

Sergio
da Silva
Rondon

Benedito
Amaro

Rondon
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da Silva
Rondon

Cirino
Rondon

1940

Emidia
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Santos

81

Guillhermina
Amorin

Sebastiana
da Silva
Rondon

Osmael
da Silva
Rondon

1969

Ana Adevail
Dias da Silva

Rondon

51

Eurico
da Silva
Rondon

Ronildo
da Silva
Rondon

Ronival 
da Silva
Rondon

?

Basília
da

Silva

Joana
Francisca

Neves

João
Vicente
da Silva

Teodoro
Dias da

Silva
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Referindo-se à região do Morro do Cambambi, Seu Tatu relata:

Seu Tatu: Eu mesmo, sou lá de Cachoeira do Bom Jardim, 
eu nasci e me criei lá né, aí com 19 anos é que eu vim pra 
cá [Ribeirão Itambé], com idade de 19 anos eu entrei aqui 
e tô aqui até hoje!

Pesquisadora: Então tua mãe deve ser de lá também?

Seu Tatu: Minha mãe era de lá!

Sabino: Inocêncio, João Cambambi...

Seu Tatu: Tudo essas pessoal lá é meus parentes! [...] Com o 
Inocêncio nós somos parentes chegados mesmo, descendente de 
meu avô! [...] o Inocêncio é neto do irmão de meu avô.

Conforme as narrativas das pessoas da comunidade, foi por volta de 
1950 que um grupo de pessoas que trabalhava na Fazenda Abrilongo (localizada 
na região da Lagoinha de Cima) chegou e fixaram residência em Cachoeira 
Rica (Ribeirão Itambé). Entre eles estava parte da família de Jacinto Araújo, 
pai de Seu Tatu.

Genealogia 6 – Família Silva Araújo

Elaboração: KAMIKIAWA, C.O.S, 2021.
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Jacinto era casado com Maximiana Vitalino Silva, filha de Veríssimo 
Máximo Silva e Maria José Silva. A família de Maria era “nascida e criada” na 
região da Água Fria (Morro do Cambambi). Segundo a pesquisadora Silvana 
Alves dos Santos (2018), a família de Maximiana trabalhava no engenho de  
Água Fria e, por volta de 1890, eles começaram a migrar para a região da Cachoeira 
Rica (Peba), após receberem as cartas de alforria da dona do engenho. “A sinhá 
morreu, mas antes libertou todo mundo, daí cada um foi procurar um lugar para 
morar; meu povo veio para cá num carro de boi dado pela sinhá, meus tios, tias, 
também tinham outras pessoas, acho que primos” (Entrevista com dona Inácia, cf. 
SANTOS, 2018, p. 66).

Como se pode ver, não se trata de várias comunidades isoladas, mas sim 
localidades relacionais e conectadas pelas relações de parentesco (e outras relações 
sociais) que mesmo com a distância e dificuldades de encontros se mantêm próximas. 
São essas relações que constituem um fluxo que conecta as pessoas ao território.

As relações de conjugalidade são acionadas pelas pessoas da comunidade 
como categoria classificatória. O estudo antropológico, ao considerar as práticas 
matrimoniais como uma categoria analítica, permite acessar as perspectivas 
das pessoas da comunidade. Assim, ao dizer “somos tudo parente”, essas pessoas 
expressam um modo de pensar a identificação étnica e social como quilombola. 
Trata-se de um tipo de dispositivo de diferenciação entre as próprias comunidades.

A endogamia é reiterada como decorrente da prática social dos “troncos 
velhos” [antigos escravos] remetendo-se à ancestralidade, ao aparato simbólico, 
mas também ao processo de ocupação territorial e formação, como também a 
continuidade, das comunidades.

Dessa forma, as comunidades se classificam em função de práticas 
matrimoniais, sendo considerados “mais tradicionais” aqueles que praticam 
a endogamia. Entretanto, a pesquisa etnográfica dessas comunidades tem 
demonstrado que tais relações e alianças não são fixas, mas se estabelecem por 
muitos rearranjos.

A seguir são expostas algumas experiências das famílias quilombolas. 
Inicialmente, fala-se sobre “Cheiro, Sabores e Sociabilidades”, por meio das 
reuniões da Família Alves da Guia. São relatadas algumas histórias das irmãs 
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Manoelina, Clarice e Petronília. Em seguida, fala-se sobre as “Memórias de mulheres 
quilombolas”, relatando a história de Antônia Avelina Vieira por intermédio de 
Rosa Gonçalina da Cunha, em decorrência do elo de afetividade e consideração 
à memória territorial do Quilombo do Ribeirão Itambé.

Assim, leva-se em consideração as realidades e os processos sociais locais 
e suas interações, na medida em que esses sujeitos vão estabelecendo redes de 
sociabilidades, de afeto e de parentesco e, assim, ressignificando seus ambientes, 
conectando a cidade ao território tradicionalmente ocupado.

5.7 CHEIROS, SABORES E SOCIABILIDADES

Se no território tradicional as festas de santo são mecanismos 
de estabelecimento dessa rede de relações, na cidade, as famílias se 
agenciam através das “reuniões de famílias”, nas quais por vezes, eles 
se reúnem para contar histórias. As reuniões da família Alves da Guia 

 agregam cerca de 60 a 100 pessoas. Esses sujeitos se conectam à memória de seus 
antepassados e ao período em que ainda desfrutavam do uso comum da terra.

O que se ouve nos almoços de domingo são as histórias de fatos acontecidos 
no território tradicional, narrativas sobre a infância e a juventude nos quilombos. 
É como se o cenário das casas trouxesse a ressignificação dos antigos quilombos. 
Por meio dos quintais abertos e compartilhados com os demais membros da 
família, filhos, sobrinhos e netos se conectam.

Foto 18 – Família Alves da Guia

Acervo Pessoal: Cassiana Silva, 2019.
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Assim como as reuniões que acontecem, tanto no território tradicional 
como nas casas da cidade, o cultivo de plantas, mesmo que cerceados em 
pequenos potes, latas e objetos improvisados, também tem sido uma prática 
continuada. Dona Manoelina cultiva suas “mudinhas” e “plantinhas” na 
esperança de “quando sair as terras eu levar tudo para lá”. São plantadas 
cebolinha, salsa, pimenta, coentro, couve, hortelã, ervas de alecrim, erva-cidreira, 
samambaias e folhagens, árvores frutíferas como caqui, jabuticaba, maçã, caju, 
mamão, manga, goiaba, até plantas medicinais, como quitaia, dipirona, boldo, 
quebra-pedra, camomila, babosa, entre outras.

Foto 19 – Plantinhas da Dona Manoelina

Acervo Pessoal: Cassiana Silva, 2019.

De maneira geral, as casas possuem poucos cômodos, sendo: dois quartos, 
sala, cozinha, banheiro. É interessante que mesmo tendo cozinha interna com 
fogão a gás, as mulheres preferem cozinhar no quintal, à beira do fogão à lenha, 
assim como é feito em todas as comunidades de Chapada dos Guimarães. 
Regada à banha de porco e toucinho, o cheiro do feijão, juntamente com o 

“cozidão” (de carne com mandioca) ou peixada, arroz, farofa de banana, pirão, 
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vai produzindo um cheiro que os leva de volta aos “tempos antigos”, à época em 
que “a gente morava tudo lá nas terras dos nossos pais”, o território tradicional.

Foto 20 – Peixada (Pirão e Ventrecha de Pacu frito)

Acervo Pessoal: Cassiana Silva, 2019.

É como se o cheiro dos alimentos remetesse a um lugar, a um tempo 
passado e aos fatos acontecidos que, ao serem contados, se conectassem com o 
presente. Conforme o historiador David Lowenthal (1998, p. 83):

relembrar o passado é crucial para nosso sentido de 
identidade: saber o que fomos, confirma o que somos. Nossa 
continuidade depende inteiramente da memória; recordar 
experiências passadas nos liga a nossos eus anteriores, por 
mais diferente que tenhamos nós tornados.

Assim, esses cheiros e sabores acionam os “lugares de memórias” (NORA, 
1993), nos quais os sujeitos recriam os “quilombos”, por meio de seus “corpos”. 
São essas memórias narradas que os conectam aos lugares e recriam a maneira 
pela qual esses quilombolas procuram reconstruir seus modos de existência. 
Logo, os vínculos sociais partilhados pela territorialidade fazem com que os 
quilombolas do Ribeirão Itambé vivam na iminência e esperança do retorno 
às terras tradicionais.
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5.8 AS IRMÃS MANOELINA, CLARICE E PETRONILIA

Foi na tarde de 3 de outubro de 2015, em uma roda de conversa com 
pessoas da comunidade quilombola Ribeirão Itambé que a pesquisadora 
conheceu Manoelina e suas irmãs Clarice e Petronília. Elas são “nascidas e 
criadas” em Chapada dos Guimarães. Seus ancestrais viviam na região do 
Largo [Ribeirão Sapezal]. Parte desta região foi, recentemente, alagada por 
Furnas para a instalação da Usina Hidroelétrica do Manso.

Foto 21- Petronília e Manoelina

Acervo Pessoal: Cassiana Silva, 2019.

Seu bisavô paterno era “um africano trazido à Chapada como escravo”, 
chamado João Ponoceno Bueno. Ele “sabia falar uma língua que ninguém entendia”. 
Da parte materna, seu avô Felipe Alves da Guia foi o herdeiro direto do inventário 
de José Alves da Guia e Maria Salomé Alves da Guia, “escrava forra de posses”, que 
no ato de sua morte lhe deixou 210 hectares da Sesmaria do Rio Manso [Bananal] 

.Felipe casa-se com Ana Maria Monteiro, cuja mãe, Carlota Monteiro, havia sido 
deserdada por ter se envolvido com um escravo da família de nome Germano. 
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Da união entre Felipe e Ana Maria nasceram sete filhos e Vitalina Alves da 
Guia é a primogênita. Aos 12 anos, em 1938, Vitalina se casou com Felisberto 
Antônio da Silva, funcionário de Felipe. Ela herdou de seus pais algumas 
cabeças de gado. Foi “entre o Campestre e o Mamão” – nas proximidades do 
Rio Quilombo – que Felisberto e Vitalina constituíram família e lá tiveram 
seus dez filhos e os criaram, entre esses, Manoelina e suas irmãs.

Segundo Dona Manoelina, “a vida lá se resumia à roça e ao garimpo 
de diamantes”. Como já mencionado anteriormente, o município de Chapada 
dos Guimarães é, historicamente, conhecido pela economia dos engenhos e 
mineração, utilizando-se da expropriação da mão de obra negra e indígena, no 
qual a família de Manoelina descendia.

Com o tempo, a vida ali foi se tornando cada vez mais difícil. A 
dificuldade em lidar com os negócios da família e com a doença do Sr. Felisberto 
[diagnosticado com reumatismo agudo], motivo pelo qual “gastaram tudo que 
tinha”, foi determinante para a ruína econômica da família Alves da Silva. 

“Vitalina e Felisberto [e toda a família] acabaram, por fim, tornando-se funcionários 
dos novos proprietários de suas fazendas, Sr. Hamamed Rood, um imigrante de 
origem judaica”.

O trabalho na fazenda Harmamed era sazonal. A família do Sr. Felisberto 
tinha um pedaço de terra que fazia roça para a subsistência. Plantava arroz, 
feijão, mandioca, milho, banana, mas eram impedidos de plantar por mais de 
um ano consecutivo, pois “ao final de cada ano o Sr. Hamamed pedia as terras 
para plantar capim para alimentar o gado”.

Segundo Clarice, “aos 13 anos, Manoelina já fazia farinha para Sr. 
Hamamed (...) das mandiocas pequenas que sobrava ela fazia farinha para família”, 
que era usada “como moeda de troca” para suprir as demandas básicas da casa. 
Eles usavam folha de bananeira, como cobertor, para se aquecerem do frio. A 
vida se resumia em “ fazer o hoje para comer amanhã”. Conforme as memórias 
destas mulheres, mesmo diante de suas limitações não se curvavam perante as 
dificuldades, do esforço físico, nem tão pouco dos perigos e desafios da vida rural, 
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ao contrário, elas emergem como mulheres fortes, destemidas, lutadoras e capazes 
de subverter a concepção do “ser frágil”, por vezes, naturalizado às mulheres.

Além das terras, Hamamed controlava todo o comércio local. Ele era 
proprietário do Armazém Seco-Molhados, o único da região, lugar no qual as 
pessoas compravam roupas, calçados e alimentos. Ele também tinha seus próprios 
garimpeiros trabalhando na mineração de ouro e diamantes para comercializar.

O “domínio dos patrões”, que monopolizam o comércio e acesso aos bens 
de consumo de subsistência, gerava um ciclo de endividamento por parte dos 
empregados, que sem alternativas para as suas necessidades básicas, acabavam 
por contrair dívidas com seus patrões, gerando uma relação de dependência, 
análoga à escravidão. Liquidar o débito era difícil, pois havia pouca circulação 
de moeda e as transações ocorriam por meio de trocas e/ou mão de obra de 
trabalho. Efetivamente, o que os empregados recebiam como salário, voltava 
para as mãos dos patrões em forma de bens de consumo. Esta era (e ainda é) 
uma prática bastante recorrente.

Dona Manoelina relata que parou os estudos aos 12 anos, porque tinha 
que trabalhar. “Naquela época a gente vivia da roça (...) a gente não tinha como 
estudar”. As questões relacionadas com as desigualdades educacionais entre 
brancos e negros são historicamente atreladas por diferenças de renda [classe], 
estrutura familiar, escolaridade dos pais e estrutura do sistema de ensino.

Além disso, há questões relacionadas à inscrição racial, pois no Brasil os 
negros foram marginalizados ao acesso à educação, correspondendo a processo 
social racializado, que produz desigualdades educacionais (VALVERDE 
& STOCCO, 2009).

Sobre a questão profissional, Manoelina ressalta que trabalhou 
como doméstica durante 37 anos – dos sete aos 44 – no período histórico 
em que a categoria não obtinha os direitos reconhecidos perante a lei 

. O serviço doméstico era uma das poucas áreas do mercado de trabalho 
disponível às mulheres negras.

Conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 
Continua (PNAD, 2017), 66% da população de pretos e pardos empregada 
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trabalham com serviços gerais, como o de empregada doméstica. 

 Esse tipo de trabalho, por vezes, se utilizava do mesmo mecanismo de controle 
escravista, pela má remuneração, precariedade dos turnos de trabalhos e pelo 
controle da vida das empregadas. Ao ser questionado sobre os desafios da vida, 
ela declara “ já apanhei muito, já passei muita fome para chegar até aqui”.

Diante das adversidades, em 1973, Manoelina e sua família saem de 
Chapada dos Guimarães para morar em Cuiabá. Na capital, o único serviço 
que havia era para “trabalhar em casa de família”. Foi no exercício desta profissão 
que Manoelina sempre ajudou no sustento de sua família, mas também foi nesta 
condição subalternizada que passou por inúmeras situações de preconceito, de 
racismo, de assédio e de violência, geralmente, naturalizadas no Brasil, como 
se fosse parte de um “acordo profissional”. Manoelina lembra que a relação 
patrão-empregada era sempre abusiva:

Já sofri muito preconceito por ser negra, por ser pobre. Muitas 
vezes, por a gente ter que morar sempre no serviço, eu acordava 
com o patrão passando a mão em mim. (...) Os abusos e 
assédios eram constantes, a tal ponto que a gente tinha que 
trabalhar quase que com dois olhos para frente e dois olhos 
para trás. Porque se você virasse, eles estavam passando a mão, 
eles estavam esfregando na gente.

Ela se recorda de um episódio que aconteceu quando trabalhou em 
uma casa no Boa Esperança, bairro de classe média alta, de Cuiabá.

Um dia ele [patrão] me chamou. Eu estava passando roupa, era 
uma tarde bem quente. Estava toda suada e passando roupas, 
e aí ele me chamou. Daí falei: - Fala, o que o senhor quer? Ele 
disse: - Vem aqui! E eu fui ver o que ele queria. Cheguei lá e 
ele disse assim para mim (...) apontou para um pé de árvore 
bem copado, era uma mangueira, e me perguntou se eu estava 
vendo. Respondi que sim e, logo perguntei o que ele queria 
dizer com aquilo. Ele me disse que gostava de mulher bem 
peluda embaixo, assim como estava aquele pé de mangueira. 
Eu me zanguei muito né. Porque eu estava trabalhando e 
ele me tirou do meu serviço, para me falar isso??! Falei para 
ele: - O senhor é louco. O senhor precisa ser internado, precisa 
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de camisa de força. Quando falei isso para ele, ele se irritou 
comigo. Ele me disse: - Ah, você está pensando o que? Deveria 
dar graças a Deus que eu ser um homem branco (...) você é 
uma negra. Sua negrinha. Dê graças a Deus de eu ser homem 
branco e querer você. E fica aí dando uma de gostosa? Aí eu 
virei e falei assim para ele: - Não é porque ele era branco e eu 
negra que eu iria ceder a ele. Porque se eu não me valorizasse, 
quem iria me valorizar?

A postura expressa pelo patrão de Manoelina pertence a uma lógica 
de exploração, de abusos e assédios ao corpo da mulher negra, que remonta à 
própria escravidão. Nota-se neste relato ainda presentes os efeitos devastadores 
da demonstração de poder, na qual a relação entre senhor-escrava se realizava de 
modo a exercer o poder pela sexualidade. Tais relações eram bastante violentas, 
já que a escrava, além do trabalho, deveria oferecer o corpo, pois além de escrava 
é mulher. Evidentemente, esta maneira de viver a chamada “condição feminina” 
não ocorre fora da condição de classe e mesmo de cor (GIACOMINI, 1988).

Cabe ressaltar, diferentemente das mulheres de classe dominante, o 
desejo para com as mulheres negras parece não se enquadrar nos parâmetros 
ideológicos da família branca, ou seja, não está voltada para a procriação e nem 
à reprodução, consideradas apenas como elementos favoráveis para a exploração 
tanto econômica quanto sexual.

Manoelina trabalhou naquela casa por cinco anos. Segundo ela, “ foram 
cinco anos de assédio”. Eles sempre se referiam a ela como “negra pobre”. É 
perceptível, nas falas de Manoelina, que situações como esta eram corriqueiras 
e deixaram marcas de uma violência simbólica irreparável. Todos esses tipos de 
violências fazem parte da estrutura social fortemente dominada por uma cultura 
masculina, que perpetua desigualdades. Ela finaliza a entrevista dizendo: “mas 
a gente tem que ter [fica alguns segundos pensativa em silêncio] ...a gente tem 
que ter caráter e valorizar a gente, né. Para viver na minha pele ‘neguin’ precisa 
ser muito mulher! Graças a Deus eu nunca cedi a tudo isso”.

Manoelina ressalta com altivez suas raízes: “tenho orgulho de ser quem 
eu sou. Falo mesmo, sou quilombola”, apontando aquilo que Leite (2008, p. 967-
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968) evidencia como sendo uma “dimensão simbólica da identidade, no quais 
negras e negros se organizam como coletividade nacional, articulações de grandes 
complexidades que acontecem desde um processo relacional, multifacetado 
e altamente dinâmico”. As comunidades quilombolas se constituem como 
resistência e luta contra o racismo e às políticas de reconhecimento da população 
afro-brasileira.

5.9 MEMÓRIAS DE MULHERES QUILOMBOLAS

 Este relato é realizado por intermédio da senhora Rosa Gonçalina da 
Cunha, considerando-a testemunha ocular dos fatos aqui registrados, e das 
experiências de vida de Antônia Avelina Vieira. O elo de afetividade entre elas 
era tão intenso que Rosa considera Antônia sua “mãe-preta”, pois foi com ela 
que passou boa parte de sua infância até atingir a vida adulta. Os relatos aqui 
compartilhados ocorreram quando moravam no Peba. Segundo Rosa, dona 
Antônia foi “escrava Dos Vieira”, inclusive, ganhou este sobrenome como forma 
de demarcação de posse, pois naquela época “os escravos tinham os nomes dos 
donos” e, assim, incorporavam os sobrenomes dos seus senhores.

Firmo Vieira era um dos grandes proprietários de terras da região da 
Cachoeira Rica e possuía um Engenho no Ribeirão Itambé que se ocupava do 
cultivo de cana de açúcar e da confecção de cerâmicas. “Ali tinha aproximadamente 
100 escravos”, conta Rosa, considerando as histórias ouvidas pelos seus ancestrais. 
Dona Antônia foi uma das pessoas ali escravizadas que com o ato da abolição 

“ficou abandonada sem ter onde morar e nem o que comer”. O destino dos negros 
após a abolição era incerto, pois a eles havia sido concedida a liberdade teórica 
sem quaisquer garantias de segurança econômica e assistência compulsória.

Já na década de 1940, “os Vieiras venderam suas terras para os Curvos”. 
Foi neste período que o pai de dona Rosa, Sebastião Félix da Cunha, pediu 
autorização e conseguiu trazer dona Antônia para perto deles. Juntamente com 
Antônia vieram seus sobrinhos, Apolônia e Afôncio. “Eles tinham problemas 
mentais. Apresentavam maus tratos, tinham marcas na pele, dos açoites que 
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levavam, e também aquele papo grande no pescoço [bócio]”. Dona Rosa diz eles 
não resistiram por muito tempo e faleceram pouco tempo depois de serem 
trazidos ao Peba.

Senhor Sebastião construiu uma casa para eles ao lado de sua própria casa 
e prestava-lhes assistência. Ao se recordar da vida passada, de sua convivência 
lá [nos Vieira] dona Antônia dizia, segundo conta Dona Rosa, que:

sofreu muito naquele local, porque era assim, ou você fazia 
[...], se você fazia bem-feito ou fazia mal-feito, apanhava! 
Não podia comer nenhuma fruta, ou chupar uma cana, ou 
alguma coisa parecida, que não fosse autorizada. Porque não 
era autorizado! Porque sempre tinha alguém cuidando. Um 
capataz que sempre cuidava dela e do povo lá.

Este controle sobre os escravos era exercido por meio de violências, 
quer seja, social, física, sexual, política e econômica. Ela complementa dizendo 
que “era tudo muito difícil” e que ela só foi ter tranquilidade quando o senhor 
Sebastião Felix a resgatou de lá e a trouxe para perto deles. Somente assim 
Antônia pode se sentir mais segura e amparada. “Era outra vida”, como ela 
mesma dizia. “Eu nasci de novo!” Já com avançada idade, “Antônia possuía os 
pés e mãos contorcidos”, por causa dos longos anos de trabalho compulsório.

Conforme Ângela Davis (2016), a mulher escrava era, antes de tudo, 
uma trabalhadora em tempo integral. No que se refere ao trabalho, força e 
produtividade sob ameaças dos açoites. Nesse sentido, a opressão das mulheres 
era idêntica a dos homens. Elas trabalhavam de modo tão “masculino” quanto 
seus companheiros. Contudo, o custo de exploração e de manutenção é menor 
que o de homens, tornando-se mais lucrativas aos seus senhores.

Dona Rosa conta que, “os negros dessa raça [referindo aos africanos e 
afrodescendentes] tinha seis dedos e dente permanente [branquíssimos e fortes]”. 
Eles se destacavam das demais pessoas da comunidade, “eram altos, vigorosos e, 
constantemente usados nas lavouras e nos engenhos, assim como também no garimpo 
de diamantes [e ouro]”. Nota-se que “estas mulheres escravizadas extraíram 
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das circunstâncias opressoras de sua vida a força necessária para resistir à 
desumanização diária da escravidão” (DAVIS, 2016, p. 29).

Registra-se uma personagem recorrente nas pesquisas de monografia, 
por nome de Batica – mulher negra, tida como “louca”, que circulava de vestido 
branco e, por vezes, cantarolava repetidamente: “Firmo Vieira é coisa ruim. Firmo 
Vieira é coisa ruim”. Logo, Batica delatava seu possível feitor e denunciava o 
sistema opressor em que viviam as mulheres negras escravizadas. É importante 
lembrar que “os castigos infligidos a elas ultrapassavam em intensidade aqueles 
impostos aos homens, uma vez que não eram apenas açoitadas e mutiladas, 
mas também estupradas” (DAVIS, 2016, p. 37). Isso ocorria também no Brasil.

Os filhos de Batica, conhecidos como Ló e Farofa, foram reconhecidos 
por Dona Rosa em uma foto de família da época em que moravam no Peba. 
Batica pertencia ao núcleo familiar dos Camundá, cujas famílias constituíam 
relações de parentesco decorrentes de alianças matrimoniais, que resultou na 
formação de uma extensa rede familiar de Chapada dos Guimarães – as “redes 
de irmandades” (SILVA, 2017; LOURENÇO, 2015).

Foto 22 - Antigos moradores do Peba

Acervo Pessoal: Cassiana Silva, 2018.

 Antônia era devota de Santo Antônio e Santa Terezinha e “lavava os 
santos no córrego que passava atrás da Igreja [do Peba]”. Era costume, naquela 
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época, “ fazer a lavagem de Santo Antônio igual de São João. Ela fazia os dois 
numa época só”. Então, a mãe de dona Rosa se encarregava da comida. “Fazia 
a canjica, bolo de milho e shibá de milho verde”.

Eu, os sobrinhos dela, Batica, Dona Bugra, Maria José, Eusébio 
e as criançadas. Todos nós a seguíamos para ver a lavagem do 
Santo Antônio e de São João. [...] E aí tomava um refresco 
de ‘quiabo angola’. Era um quiabinho, uma frutinha que 
chamava quiabo angola, bem cor-de-rosa. Aí ela pegava ele 
e socava para fazer o refresco [...].

Conhecida como benzedeira, “ela benzia quebrante, mau-olhado, arca-
caída, esses tipos de benzenção” e, também, “ fazia responso de Santo Antônio”, 
por exemplo: “vaca que estava perdida no campo, você levava um maço de vela 
branca para ela e ela fazia [o responso] e o animal aparecia”. Este era um dom 
que ela tinha o de “achar qualquer animal perdido e fazer voltar ao seu lugar 
de origem. Eles apareciam na porta da sua casa. Eu mesmo já presenciei várias 
vezes”, relatava dona Rosa.

Certa vez, quando Rosa a acompanhava na lavagem do santo [como 
era de costume], houve algo estanho. “Foi naquele dia quando ela foi lavar o 
Santo Antônio, que ela não viu sua sombra [refletida] na água”, aquilo foi como 
um presságio de que ela não estaria presente para a próxima lavagem. Assim, 
logo encomendou a santa à dona Rosa. Desde então, “todo dia treze a gente 
reza e acende vela para santa”, este foi o compromisso firmado por elas, a partir 
daquele instante, ao qual Rosa realiza até os dias de hoje.
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Foto 23 – Imagem de Santo Antônio doada por dona Antônia à dona Rosa

Acervo Pessoal: Cassiana Silva, 2019.

Dona Antônia nasceu em 1884, mas alegava ter sido registrada já 
grande, e faleceu em 13 de fevereiro de 1974 prestes a completar seus 100 anos. 
De acordo com Rosa, havia entre os “antigos escravos” uma prática recorrente 
em que estes juntavam os pertences valiosos de seus senhores e os escondiam, 
enterrando-os. Eles faziam isso como recompensa pelos serviços prestados. Isto 
os constituía como “os donos do enterro”.

Pouco antes de falecer, dona Antônia revelou a dona Rosa que havia 
juntado peças, relíquias em ouro e pratarias de seus antigos donos. Ela colocou 
esses objetos em um baú e enterrou no terreno próximo a sua antiga morada. 
Assim sendo, como ato de gratidão e efetividade por todos os momentos 
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vivenciados, Antônia revelou a Rosa a existência e o local onde se encontrava 
o baú, presenteando-a como uma forma a recompensá-la por sua dedicação 
durante os anos. Antônia alertou a Rosa que se tratava de um objeto “encantado” 
e que mesmo que outros chegassem até o local não conseguiriam obtê-lo “porque 
só deveria ser aberto pela dona do enterro”, neste caso Rosa.

O irmão de Rosa e o fazendeiro Curvo [proprietário das terras onde se 
encontrava enterrado o baú] ficaram sabendo do episódio e tentaram por vezes 
arrancar o baú do local, porém não tiveram êxito. “Eles batiam com a enxada 
no baú, mas não conseguia arrancar do buraco”. Enfaticamente, Antônia dizia: 

“Sou a dona do enterro. Ninguém poderá abrir a não ser por mim ou para quem eu 
passar o enterro”. Pelas palavras de dona Antônia, o baú só poderá ser aberto por 
Rosa. Entretanto, dona Rosa preferiu se reservar do direito ao suposto tesouro. 
Ela alega que não se sente em paz em obter as riquezas que trouxeram tanta 
dor e sofrimento a Antônia. Em outras palavras, o ato de recusa ao “enterro 
de Antônia” expressava sua indignação quanto à utilização trabalho/abusos/
violências para custear luxo e conforto da sociedade escravocrata. Tal riqueza 
que gerou a morte de muitas mulheres negras escravizadas.

Concluindo estes relatos que buscam evidenciar as memórias de mulheres 
quilombolas, no intuito de que tais experiências sirvam de estímulos a estes 
sujeitos, na medida em que estimulem a pensar outros sentidos e significados 
para as experiências passadas por mulheres negras. Visto que as narrativas 
têm sido amplamente utilizadas na construção do empoderamento, ajudando 
a refletir sobre situações de opressão de dominação invisíveis, tornando-se 
capaz de fazer dos espaços e das instâncias de opressão, lugares de resistência. 
Resistência e empoderamento são modos de enfrentamento dos sistemas de 
dominação e exploração baseados no gênero, na raça e na classe social.

Dessa forma, pode-se expor em finalização desses registros que as 
famílias quilombolas do Ribeirão Itambé reivindicam a propriedade de seus 
territórios – seja na dimensão física-geográfica (os recursos naturais, terra, rios, 
fauna e flora), seja na dimensão simbólica (e suas múltiplas territorialidades 
especificas) -, uma vez que compõem verdadeiros quilombos contemporâneos, 
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espaços de resistência similares aos quilombos históricos, que encontram 
eco nas reivindicações como sujeitos de direito, sendo demarcatórios de seus 
territórios e identidades.

Logo, o processo de construção dessa etnografia ocorre pela compreensão 
das redes de relações que conectam essas famílias, constitutivo da territorialidade 
dos remanescentes de quilombos do Ribeirão Itambé.

A emergência desses sujeitos de direito, os remanescentes de quilombos, 
implica o reconhecimento da dimensão de resistência física, cultural e política, 
visto que as comunidades quilombolas comportam processos históricos de 
produção de invisibilidades. Essa, por sua vez, tem sido exercida por meio da 
historiografia oficial, engendrada por relações desiguais e estratificadas, diante 
dos inúmeros conflitos históricos pelo uso da terra. Assim, essas relações também 
se operacionalizam por meio do uso abusivo da máquina estatal, por meio de 
leis, bens públicos, força repressiva e expropriação de recursos. A noção de 
invisibilidade que se menciona está relacionada ao que Leite (1996, p. 41 apud 
BESER, 2018, p. 21) indica:

A noção de invisibilidade, utilizada por vários autores para 
caracterizar a situação do negro, foi utilizada pela primeira 
vez na literatura ficcional americana por Ellison (1990) 
para descrever o mecanismo de manifestação do racismo 
nos Estados Unidos, sobretudo na entrada de ex-escravos 
e seus descendentes no mercado de trabalho assalariado 
e as relações sociais decorrentes de sua nova condição 
e status. Ellison procura demonstrar que o mecanismo 
da invisibilidade se processa pela produção de um certo 
olhar que nega sua existência como forma de resolver a 
possibilidade de bani-lo totalmente da sociedade. Ou 
seja, não é que o negro não seja visto, mas sim que ele é 
visto como não existente. É interessante observar que este 
mecanismo, posteriormente percebido também no Brasil, 
ocorre em diferente regiões e contextos, revelando-se como 
uma das principais formas de racismo a se manifestar. 
Como um dispositivo de negação do Outro, muitas vezes 
inconsciente, é um produtor e reprodutor do racismo. A 
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invisibilidade pode ocorrer no âmbito individual, coletivo, 
nas ações institucionais, oficiais e nos textos científicos.

Desse modo, ao retratar inúmeros aspectos de invisibilidades (quer 
sejam jurídicas, sociais e simbólicas) relatadas pelas pessoas quilombolas se 
busca dar visibilidade à luta pelo reconhecimento de seus direitos territoriais 
e de seus valores culturais.

Ocorre que, a despeito do arcabouço legal, coexiste a negação da 
condição de sujeitos de direito pela operacionalização do descumprimento das 
leis. Em outras palavras, as comunidades quilombolas não se veem contempladas 
em suas percepções, práticas, representações e expectativas de direitos, sendo 
desvalorizadas na esfera jurídica. Logo, o direito quilombola não se efetiva no 
cotidiano dessas comunidades.

A comunidade do Ribeirão Itambé interpela o Estado e a sociedade, 
reivindicando direitos por meio da titulação de seus territórios. As pessoas 
quilombolas do Ribeirão Itambé re-existem agenciando-se por meio das redes 
de sociabilidades, das relações de parentesco e consideração, nas celebrações 
das festas de santo, nas reuniões de família, na ressignificação dos ambientes, 
nos fluxos que permeiam e os interligam ao território tradicional.

Nesse sentido, a obra buscou apresentar as implicações antropológicas 
em torno da questão quilombola, como se estivesse compondo os caminhos 
que estes sujeitos concebem, percebem e produzem seus territórios, bem como 
as tensões que envolvem os processos temporais, socioculturais e políticos.

Por meio dos registros nesta obra organizados se demonstrou maior 
fluidez na organização social dos territórios quilombolas, ou seja, dentro e 
fora do território tradicionalmente ocupado esses sujeitos reelaboram uma 
territorialidade expandida e em constante devir.
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Silva
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Rodrigues

41

Keddma
Hissa Silva
Rodrigues

Ketura
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da
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da
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Maria
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Dias de
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de França
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Gabriel Dias
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Bjullum
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Pedro Henrique
Gonçalves 
Rodrigues
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Rodrigues
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Fernandes
Rodrigues

José Manuel
Rodriguez
Rodriguez

Anna
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Bispo de

Sales

Ana Cristina
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Fonseca
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Pereira
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Cleide 
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André da

Silva Fonseca

?
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Almeida da
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Kelvin Junior
Almeida
Calonga

Davi Miguel
Almeida
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Josiel 
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Rui 
Ramos
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Rhuiter
Samuel
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Alencar

Keila
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de Almeida
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de Souza

?

Quemuel Messias
Fonseca de

Souza

1990

Rafaela
Evangelista

Alvaro da Costa

31

2007

Manuela
Keythi Costa

Almeida

14
0212

Davi da
Silva

Rodrigues

1808

2014

Gabriel Henrique
Alvaro da Costa

Rodrigues

7

Desconhecido

Walacce
Almeida
Sobral
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Rodrigues

65

1975
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1981
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Rodrigues

40

1984
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37
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Sabino
Rodrigues

35

1988
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Luiz
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Eliana
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Ribamar
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Rodrigues
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Rodrigues
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Mamédes
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Maria
Helena
Rondon

Antônia
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Daniel
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Dito
Viola
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Oscar
Rondon
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Marli
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Duri
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1996

Kaunê
Dias

Rodrigues

25

1999

Kelwin
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Rodrigues

22

2003

Kauília
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Rodrigues

18

Alcilene
Cruz

Rodrigues

2006

Saf ira
Rodrigues

15

2008

Ananele
Rodrigues

13

2011

Sof ia
Rebeca

Rodrigues

10

2010

Thaila Vitória
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da Mata
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Manoel
Benedito
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D. 1957
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Sabino
Dias

João 
Batista

Maria 
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Benedito
Sabino

Lourença
Dias

Lessa
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Dias

Zacarias
Sabino
Dias

Clementina
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Benedito
Pereira
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Dias Da
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André
Dias
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Andréia André
Luis
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Adalberto
Pinto da
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Paulo Bira Silv estre Rosangela Gilberto

Cirilo
Nobre  de

França

Laudelina
Leunice OrocindoOnório
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Moraes

Maria 
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Pinto
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Francisco
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Angelina
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Moraes

Elson
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Moraes
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Albina
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Moraes

Clementina
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Moraes

Natálio
Dias
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Francisco Paulinha Valdo Flav iane

?

Paulo César Telma

Elisa

Elielson
Moraes

Eliane
Moraes

Nataniel

Nataniel
Junior

César

Junior
César
Moraes

Analize
Moraes

Maria

Benedito

Lico
Rondon

Maria da
Guia Dias

Lessa

Luzia
Dias

Lessa

Sebastião
Lino

Siqueira

Antônia Isalina Joana Inidina Carnelinda Benedito
Urbano

Aquino Marcelina

Gregória

Francisca
Ferreira
Brandão
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Luzia João Iv a Iraci
Alv arenga

Geraldo

Rosa
Moreira

Aldo

Aurino

Maria
Jerônima
Rondon

Marcelina
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José 
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Tratando da Comunidade Quilombola Ribeirão Itambé em Chapada dos 
Guimarães, Estado do Mato Grosso, a obra apresenta aspectos antropológicos e 
etnográficos como reflexo das experiências da autora, compondo caminhos que 
são produzidos e percebidos pela comunidade diante do território e tensões que 
envolvem os processos temporais, socioculturais e políticos, em uma construção 
de vozes, que demonstra a pluralidade do contexto quilombola, de forma a 
ressignificar os ambientes que permeiam e se interligam neste território.
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