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RESUMO 
 
O objetivo deste artigo será discutir acerca do processo de 
reconhecimento da comunidade quilombola Lagoa do Ramo e 
Goiabeira no município de Aquiraz/CE, esse encontra-se 
perpassado de conflitos de interesses daqueles que residem 
nessa localidade. A partir de um diagnóstico rápido e 
participativo foi possível verificar diferentes posicionamentos 
quanto ao perfil identitário quilombola e a recusa desta 
identidade por parte de um grupo. 
 
Palavras-chave: Comunidade quilombola. Relações Étnico 
raciais. Racismo. 

 
ABSTRACT 
 
This article will discuss about the recognition process of maroon 
community Lagoa do Ramo e Goiabeira in Aquiraz / CE, that is 
permeated of conflicts of interest of those who reside in this lo-
cation. From a quick and participatory diagnosis was possible to 
verify different positions on the profile of  maroon identity and 
the refusal of this identity by a group. 
  
Keywords: Maroon community. Racial ethnic relations. Ra-
cism. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

Historicamente, o Brasil é demarcado por desigualdades sociais, culturais, 

raciais e de gênero. O racismo se apresentou, e ainda permanece como fenômeno que 

desafia a luta por políticas públicas de ações afirmativas que busquem a igualdade de 

direitos e melhores condições de vida e trabalho para a população negra. No Brasil, 2474 

comunidades quilombolas foram certificadas pela Fundação Cultural Palmares até o dia 

23/02/2015, distribuídas da seguinte maneira: o norte com 312 comunidades, nordeste com 

1543, o centro-oeste com 119, no sudeste com 343 e sul com 157. Nota-se que na região 

Nordeste há uma grande concentração de comunidades quilombolas certificadas, revelando 

um número alarmante da ocupação e permanência da população quilombola nesta região do 

país. 

No caso do Ceará, implementar ações e políticas públicas para as comunidades 

quilombolas, vai de encontro ao discurso ideológico de invisibilidade e inexistência da 

população negra nesse estado. E em especial nas comunidades quilombolas, se fez e se 

faz presente no âmbito do trabalho, da cultura e da religião, entre outros (FUNES, 2004; 

MADEIRA, 2009;).  

No Ceará, atualmente são 42 Comunidades Quilombolas certificadas pela 

Fundação Palmares, dentre elas está as Comunidades Lagoa do Ramo e Goiabeira, 

localizada no município de Aquiraz. O reconhecimento da comunidade está registrado no 

Diário Oficial da União em 06 de dezembro de 2005. Posteriormente trataremos da trajetória 

histórica destas comunidades. 

As comunidades tradicionais, como as comunidades quilombolas, indígenas, 

ciganas e de terreiro, obtiveram um quadro de melhora em sua qualidade de vida no atual 

contexto de desenvolvimento econômico e social do país. No entanto, seus indicadores de 

desenvolvimento humano ainda são muito desiguais quando comparados aos demais 

segmentos da população, demonstrando a necessidade de investir ainda mais nos 

programas específicos voltados a essas. A histórica concentração de terras no Brasil atinge 

diretamente essas comunidades, pois estas possuem uma relação com a terra que 

transcende a mera questão produtiva. Terra e identidade, para essas comunidades, estão 

intimamente relacionadas, uma vez que a terra além de garantir a subsistência do grupo, 

tem importância histórica e cultural. É a partir da terra que se constituem as relações sociais, 

econômicas, culturais e são transmitidos os valores éticos e morais, os conhecimentos 

definidos pelas manifestações, pelas tradições e pelo respeito à ancestralidade. 
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Embora a igualdade de direitos seja proclamada, desigualdades crescentes na 

distribuição de bens materiais continuam existindo, entrincheiradas em políticas econômicas 

e sociais injustas, tanto a nível nacional como global. O debate sobre as relações raciais no 

Brasil tornou-se pauta da política brasileira nos últimos anos, tornando-se também objeto de 

estudo de muitos trabalhos acadêmicos. Desse modo, a questão tem-se firmado, aos 

poucos, como tema de reflexão e debates na sociedade.  

Tais comunidades quilombolas são consideradas prioritárias dentro dos 

programas sociais do Governo Federal, onde se destaca o Programa Brasil Quilombola 

(PBQ), criado em 2004, assim como sua articulação com quatro eixos de políticas públicas, 

a saber, acesso a terra; infraestrutura e qualidade de vida; desenvolvimento local e inclusão 

produtiva; e direitos e cidadania, respectivamente.  

Nesse sentido, este artigo trata de resultados parciais do projeto de pesquisa e 

extensão Identidade e práticas socioculturais: produção de conhecimento e de 

transformação nas comunidades quilombolas Lagoa do Ramo e Goiabeiras no município de 

Aquiraz/Ce, realizado no Laboratório de Estudos e Pesquisas em Afrobrasilidade, Gênero e 

Família – NUAFRO, vinculado a Universidade Estadual do Ceará – UECE. Consideramos 

imprescindível o desenvolvimento desta pesquisa nestas comunidades, uma vez que nos 

possibilitará a reflexão e ação sobre a situação atual dessa população. Objetivamos assim 

compreender o processo de reconhecimento dessa população enquanto quilombolas, com 

foco na cultura e desenvolvimento local, como também verificar a importância da 

preservação cultural desses territórios étnicos como símbolo de resistência. 

 

 

II. Trajetória histórica da comunidade Lagoa do Ramo e Goiabeira 

 

 

 A cidade de Aquiraz foi povoada inicialmente por tribos indígenas, 

principalmente a tribo potyguara. Posteriormente portugueses religiosos vieram para a 

região com o intuito de catequizar esses índios, além de militares que visavam à proteção do 

território contra invasões de outros povos europeus. O nome Aquiraz vem do tupi-guarani e 

significa "água logo adiante" em referência ao Rio Pacoti que corre ao lado da cidade. 

Aquiraz foi a primeira vila e a primeira capital da capitania do Ceará e chamava-se Vila São 

José de Ribamar de Aquiraz. (CAVALCANTE, 2003) 

 Atualmente, este é o quarto maior município da região metropolitana de 

Fortaleza em extensão territorial. Sua população, de acordo com o IBGE 2010, é de 72.628 

habitantes e estima-se para 2014 que ela aumente até 76.967 habitantes. O número de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tupi-guarani
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famílias aquirazenses inscritas no Cadastro Único até abril de 2014 era de 17.416, destas 

famílias, 57 se consideram famílias quilombolas. A cidade possui 9 distritos, entre eles está 

o distrito de Justiniano de Serpa que engloba as comunidades quilombolas focos de análise 

deste artigo, Lagoa dos Ramos e Goiabeiras. 

 São comunidades quilombolas ou remanescentes de quilombo6 aquelas que 

construíram por meio de uma diversidade de processos que mesclam às fugas, as 

resistências, as doações de terras por pagamento de serviços prestado ao Estado, a compra 

de terras durante o regime de escravismo e após também, a herança (parentalidade), a 

permanência em terras que cultivaram dentro das grandes propriedades do senhor.  Vale 

ressaltar que ANDRADE (1988) e MARIN (1995), também utilizam a denominação de “terra 

de preto” ou “território negro”, buscam o destaque para a coletividade camponesa, definida 

pelo território e a identidade.   

 A trajetória dos territórios rurais negros no Ceará, ainda é um objeto bastante 

árduo de análise. Pois de fato, trata-se de uma construção de memórias individuais e 

coletivas que constituem as características do espaço. A partir de Ratts (2001) iremos dispor 

da edificação dos quilombos no município de Aquiraz. 

 Essa história refere-se a três famílias que essencialmente formaram o 

povoamento da terra, primeiramente segue à Goiabeiras/família Costa de acordo com a 

memória coletiva, afirmam que a terra foi adquirida por Raimundo Nonato da Costa, sendo 

ocupadas no final do Século XIX. Vale ressaltar que parte da terra não foi composta pelos 

parentes que moravam em Estrada Nova e Área Verde (Aquiraz), Fortaleza, e outros 

Estados. 

No que se refere à família Goiabeiras/Família Pereira da Costa, este é 

denominada de “o outro lado” pelos componentes da família Costa. O provável período de 

formação foi por volta do final do século XIX, com terreno adquirido por Delfino Pereira 

Costa.  

 Dados adquiridos pelo Projeto Fortalecimento Organizacional de 

Comunidades Quilombolas: identidade e auto-gestão (2006 / 2008) protagonizado pela 

Universidade Federal do Ceará – UFC junto com os moradores da localidade, analisa-se 

                                                           
6 O termo “comunidade remanescente de quilombo” consta no artigo 68 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. A Associação Brasileira de Antropologia (ABA), por meio do Grupo de 
Trabalho sobre Terra de Quilombo, emitiu uma nota, em 1994, na qual adverte quanto aos riscos que 
ele traz ao supor que tais grupos seriam isolados ou compostos por população homogênea. Segundo 
a ABA, “o termo quilombo não se refere a resíduos ou resquício arqueológicos de ocupação temporal 
ou de comprovação biológica. (...) Consistem em grupos que desenvolveram práticas cotidianas de 
resistência na manutenção e reprodução de seus modos de vida característicos e na consolidação de 
um território próprio” (ABA apud O’Dwyer, 2002: 18). 
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que a comunidade de Goiabeiras detém uma maior quantidade de escrituras, fato 

diretamente relacionado com a forma de ocupação histórica do território.  Segue abaixo 

tabela com os dados para comparação: 

 

 

1. TABELA 1 – PERCENTUAL DE ESCRITURAS DOS QUILOMBOS LAGOA DO RAMO 

E GOIABEIRAS ANO 2006/2008 

LAGOA DO RAMO                                                              GOIABEIRAS 

SITUAÇÃO  QUANTIDADE % QUANTIDADE % 

Tem escritura 09 25% 28 53,8% 

Sem escritura 26 72,2% 20 38,4% 

Não sabe 01 28% 2 3,9% 

Recibo 00 0% 2 9,9% 

TOTAL 36 100% 52 100% 

 

 Em Análise da tabela, na localidade da Lagoa do Ramo apenas 25% dos 

moradores possuem a documentação da casa, em contrapartida 53,8% dos quilombolas de 

Goiabeiras possuem as escrituras. Dados relevantes para pesquisa, visto que há inúmeras 

indagações da população sobre o processo de regularização fundiária do local. Após o 

desafio de certificação iniciado no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA) começa a luta pelo reconhecimento e delimitação do território, conquistas estas 

obtidas pelas comunidades em 2014  totalizando 10 (dez) anos de espera.  O êxito da luta 

pela terra foi publicado na portaria do Diário Oficial da União em 25 de julho/2014. 

A publicação da portaria concluiu o período de análise e julgamento de 

contestações acerca de estudos antropológicos, agronômicos e cartográficos realizados na 

comunidade e reunidos em um documento chamado Relatório Técnico de Identificação e 

Delimitação (RTID). Com a aprovação definitiva do RTID de Lagoa do Ramo e Goiabeira a 

presença da comunidade e o tamanho de seu território não podem mais ser contestados. 

 

 

III. METODOLOGIA E RESULTADOS PARCIAIS 
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A metodologia escolhida para a realização deste diagnóstico rápido participativo 

foi a de natureza qualitativa, com o intuito de apreender as concepções, crenças e valores 

das comunidades quilombolas Lagoa do Ramo e Goiabeiras sobre sua história e 

pertencimento étnico-racial. Como estratégia metodológica de entendimento da dinâmica 

social das referidas comunidades remanescentes de quilombos optou-se pela utilização de 

técnica de observação simples. Conforme Gil (2008): 

 

Por observação simples entende-se aquela em que o pesquisador, permanecendo 
alheio à comunidade, grupo ou situação que pretende estudar, observa de maneira 
espontânea os fatos que aí ocorrem. Neste procedimento, o pesquisador é muito 
mais um espectador que um ator. [...]. Embora a observação simples possa ser 
caracterizada como espontânea, informal, não planificada, coloca-se num plano 
científico, pois vai além da simples constatação dos fatos. Em qualquer 
circunstância, exige um mínimo de controle na obtenção dos dados. Além disso, a 
coleta de dados por observação é seguida de um processo de análise e 
interpretação, o que lhe confere a sistematização e o controle requeridos dos 
procedimentos científicos (GIL, 2008, p. 101). 

. 

Objetivou-se realizar três oficinas temáticas que teriam como objetivo incitar 

reflexões acerca das relações familiares, pertença étnico-racial, cultura e memória 

proporcionando um debate pautado no fortalecimento da consciência étnico-racial na 

comunidade quilombola. Foi realizada uma, dentre as três oficinas previstas, além de uma 

entrevista com liderança comunitária e uma visita para reconhecimento da comunidade.  

No que diz respeito a primeira oficina desenvolvida cabe destacar que esta teve 

como tema Família e o Programa Bolsa Família , de modo a proporcionar uma primeira 

aproximação da equipe técnica com as famílias participantes. Os objetivos específicos 

dessa atividade foram: Desnaturalizar o sentido da família percebendo-a como uma 

construção sóciohistórica; captar os problemas e as potencialidades das famílias 

beneficiadas pelo Programa de Transferência de Renda Bolsa Família; desvelar as 

memórias que os membros das famílias possuem sobre sua origem racial; levantar dados da 

realidade das comunidades quilombolas, buscando identificar suas raízes. A oficina ocorreu 

no dia 08 de agosto de 2014 e teve aproximadamente 45 participantes representantes das 

famílias das comunidades remanescentes de quilombo Lagoa do Ramo e Goiabeiras. O 

desenvolvimento da oficina se deu através de dinâmicas e exposição oral do tema em 

questão. A dinâmica abriu a possibilidade das mulheres falarem das características de sua 

família, desvendando as dinâmicas familiares de conflitos e de solidariedade. 

Durante a iniciação do ato investigativo da pesquisa científica certificou-se que a 

comunidade, embora esteja no processo de regularização quilombola, obtém dificuldade de 
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autoafirmação de sua pertença étnica quilombola. Essa recusa identitária não surgiu de 

forma desconexa durante o processo. Fatos e conteúdos se fizeram presentes, de acordo 

com a narrativa de alguns sujeitos que ali residem, o fato preponderante está relacionado as 

ações de um dos líderes comunitários que a época organizava tal reconhecimento. 

Diante da dificuldade de garantir uma proximidade com a comunidade de modo 

direto, tratando da recusa de sua identidade quilombola, consideramos prudente, iniciar o 

trabalho de coleta de dados através de um Diagnóstico Rápido Participativo (DRP) com uma 

oficina sobre família e sua relação com o Programa de Transferência de Renda – Bolsa 

Família, haja vista a maioria da população da Lagoa do Ramo ser beneficiária deste 

Programa, e recepcionarem bem as atividades socioeducativas da equipe técnica da Política 

de Assistência Social. 

 Acrescenta-se que a família é uma instituição sociohistórica responsável pela 

mediação entre indivíduo e sociedade. Acreditávamos que ao falar da família poderíamos 

obter informações sobre as famílias da comunidade, as famílias que lá habitam a 

determinado espaço de tempo, valeria apostar na memória e história como elemento 

revelador de identidade. 

Foi realizada uma entrevista semiestruturada junto a 7 (sete) mulheres, que 

caracterizam-se dessa forma: 04 (quatro) estavam na faixa entre 26-36 anos e três entre 45-

55 anos. São mulheres com idade produtiva e capacidade reprodutiva. No que concerne à 

religião 04(quatro) afirmaram-se como evangélicas, 02 (duas) católicas e 01 não declarou a 

religião. É notável a presença da Igreja evangélica pentecostal e neopentecostal nessa 

comunidade quilombola, feito que tenha relação com a construção da identidade negra. 

As mulheres trabalham como: monitora do Programa Mais Educação, auxiliar de 

cozinha, auxiliar de serviços gerais e outras são donas de casa, dedicam seu tempo com os 

afazeres domésticos e com os cuidados dos filhos. A maioria apresenta baixa escolaridade. 

Quatro têm o fundamental incompleto, uma o fundamental completo, uma concluiu o ensino 

médio e uma possui o ensino médio incompleto. Sabe-se o quanto a escolaridade define a 

forma de inserção dessas mulheres no mercado de trabalho. 

No que concerne à pertença étnico-racial, quatro se auto afirmaram pretas e três 

pardas. A pertença étnico-racial indica como essas pessoas se vêm numa comunidade que 

já trilhou o processo de garantir o reconhecimento de ser território quilombola e de posse da 

terra. No entanto, tal processo foi perpassado de contradição e oportunismo, sendo 

necessária a continuidade nesse reconhecimento como quilombo. 

Quanto à família, as mulheres entrevistadas elucidaram famílias mais extensas, 

com mais ou menos cinco membros, com um número de filhos de 02 (dois) a 05 (cinco). São 

famílias marcadas por vulnerabilidade socioeconômicas, vivem e sobrevivem em cenários 
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de pobreza. Dessas, 04 (quatro) anunciaram que vivem com menos de um salário mínimo, 

02 (duas) com uma renda entre um a três salários mínimos e apenas 01 (uma) explicitou 

que conta com uma renda entre quatro a seis salários mínimos. Dessas famílias, apenas 

uma não é beneficiária do Programa Bolsa Família. 

De maneira geral há uma compreensão de que família ultrapassa a 

consanguinidade, atribuem muita importância e responsabilidade, principalmente na 

socialização das crianças; considerada lugar de acolhimento e de desentendimento. A 

mulher mãe é identificada como a responsável pela maioria das atividades no âmbito 

privado, além dos afazeres domésticos, cabe a ela levar as crianças para a escola, cuidar da 

higiene e da alimentação. Algumas das entrevistadas alegam que tantas atividades as 

deixam cansadas, por não terem com quem contar. 

A maioria das mulheres entrevistadas não sabe, ou não se sentiram à vontade 

de falar das famílias nas suas relações com o território. Interessante investigar porque 

muitas dizem que moram nessa comunidade desde que nasceram, outras há mais de 30, 

35, 46 anos, outras que tem parentes com mais de 90 anos, e, contudo não sabem dizer 

nada do surgimento e constituição da comunidade. Os motivos levantados para morar nessa 

localidade para muitos se deve aos avós que vieram de outros lugares e lá se 

estabeleceram, ou por conta de casamentos. As respostas foram vagas, e a maioria afirmou 

que não se lembra da história de sua família e a relação com a comunidade. 

Quando inquiridas sobre os vínculos entre as famílias e a comunidade 

expressaram que existe principalmente pela presença dos parentes, primos/as, irmãos/ãs, 

das famílias morando todas próximas, assim conseguem estabelecer laços e tornam-se 

mais frequentes os encontros, as reuniões. Outras apontaram que a maior interação dar-se 

no espaço de igreja, principalmente as evangélicas. Consideram os laços estreitados, 

contam com a ajuda mútua entre os parentes que ajudam com roupas, alimentação e 

dinheiro, isso denota a solidariedade entre os parentes (rede de solidariedade familiar). 

Denunciaram que só podem contar com os familiares, dos representantes políticos, em 

tempos de eleições. 

Sobre o território as respostas também foram vagas e pouco explicativas. 

Algumas afirmaram que tudo se originou de um quilombo, mas não explicam o que fez uma 

comunidade ser reconhecida como quilombo. Em termos de conceitos o quilombo é bem 

compreendido pelos moradores mais jovens, crianças e adolescentes, e não pelos mais 

velhos. De modo rápido e superficial algumas disseram que tudo teve início com a chegada 

dos Sabinos e dos Pereiras, chamam assim as primeiras famílias.  

Todas explanaram que gostam de morar nessa comunidade e os motivos são 

diversos: por tratar de um lugar tranquilo, calmo e que conta com a solidariedade das 
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pessoas, é agradável, diferente dos grandes centros urbanos como Fortaleza. Por fim, 

elencaram como aspectos positivos em morar na comunidade Lagoa do Ramo ter uma 

escola, ter água potável, encanada, a rede de solidariedade, amizades, viver com a família. 

Quanto aos aspectos negativos foi unânime a denúncia de falta de equipamentos públicos 

como posto de saúde, praças públicas, transporte público, faltam espaços de lazer, como 

quadras e campos para atividades esportivas, ausência também de empregos, 

principalmente para os jovens que concluíram o 3º ano do ensino médio, esses ficam 

ociosos, restando como única alternativa a agricultura, reduzindo os horizontes para quem é 

jovem. 

 

 

IV. CONCLUSÃO 

 

 

A partir de toda a exposição podemos concluir que o mito de que no Ceará não 

existem negros/as ainda permanece vivo em nossa história, esse discurso é perpassado por 

todos os âmbitos da sociedade, sejam nos espaços institucionais ou no próprio ambiente 

familiar. Isso vulnerabiliza ainda mais essa população, que tem sua resistência abafada em 

detrimento do pensamento hegemônico que trata da Abolição da Escravatura de maneira 

completa, como se esse fato histórico tivesse dado oportunidades de melhorias de vida 

desse grupo étnico.   

Com as respostas das entrevistas visualizamos a dificuldade da autoafirmação 

enquanto quilombolas, e isso é demonstrado no não resgate da memória desse povo. O 

tempo de moradia na localidade de maneira geral data de muitos anos, para uns 60, 50, 45 

anos e mesmo assim não sabem falar sobre a história do território, o que levanta a questão, 

o que essa comunidade não quer lembrar? E por que não lembram? Essas memórias foram 

modificadas com o passar do tempo? A construção da afroconsciência é um processo 

permeado de dificuldades, uma vez que nesta sociedade capitalista e racista são escassas 

referências positivas do ser negro e negra. 

Verificou-se, também, que há um grupo que assume a hegemonia dentro da 

comunidade e que a partir das ideias propagadas pelo mesmo há como consequência o 

peso da recusa identitária étnica-racial, isso acaba por provocar apreensão nas famílias que 

ali residem, que se desgastam com os conflitos presentes. E em decorrência há a 

vulnerabilização da efetivação das demais etapas da Regularização Quilombola. 
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Dessa forma, compreendemos que são necessárias políticas públicas que 

contribuam para a construção da identidade étnico-racial. Necessitamos de ações 

afirmativas, para que a juventude negra tenha acesso ao ensino superior gratuito e que isso 

seja perpassado para as gerações seguintes, como uma forma de reconhecer a dívida 

histórica para com a população que durante séculos teve seus direitos negados. 

Necessitamos também de políticas valorativas, que resgatem a importância da cultura afro-

brasileira.  A implementação da lei 10.639/2003 nas escolas, que torna obrigatório o ensino 

da cultura africana e afro-brasileira nas escolas é uma importante ferramenta para essa 

valorização. Além de ainda necessitamos das políticas punitivas, que enquadrem o racismo 

como crime, e não como simples discriminação, injúria ou calúnia. 

 

  

V. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 
ANDRADE, Maristela de Paula. Terra de Índio: terra de uso comum e resistência 
camponesa. 1990. 378 f. Tese (Doutorado) - Curso de Ciências Humanas, Antropologia 
Social, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1990. 
 
ANDREWS, George Reid. O Amorenamento e o enegrecimento. In: ANDREWS, George 
Reid. America Afro-latina, 1800-2000. São Carlos: Edusfcar, 2007. p. 438. 
 
BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2010. Disponível em: 
<http://cod.ibge.gov.br/F94> Acesso em: 13 set. 2014.   
 
BRASIL. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Disponível em: 
<http://www.incra.gov.br/estrutura-fundiaria/quilombolas> Acesso em: 15 mar. 2015. 
 
Cavalcante/GO e Arraias/TO. Centro de Cartografia Aplicada e Informação Geográfica da 
Universidade de Brasília - CIGA/UnB. Brasília, 2006. 
 
Cavalcante, Antônio Wellington Lima. Descobrindo e construindo Aquiraz: conhecimentos 
de geografia e história. 1. reimp. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2008. 
IBGE/PNAD. Síntese de Indicadores sociais - Uma analise das condições de vida da 
população Brasileira 2010. Estudos e pesquisas Informações demográficas e 
socioeconômicas. No. 27. Rio de Janeiro. 2010. 
 
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.   
 
MADEIRA, Maria Zelma. Racismo no mercado de trabalho: Reflexões sobre as condições 
de vida da mulher negra no Brasil. Texto Mimeo. Fortaleza, em Novembro de 2008. 
 
MATTOS, Hebe. Remanescentes das Comunidades dos Quilombos: memória do 
cativeiro e políticas de reparação no Brasil. Revista USP, n. 68. dez. jan. fev. 2005 e 2006, p. 
104-111.   
 

http://cod.ibge.gov.br/F94
http://www.incra.gov.br/estrutura-fundiaria/quilombolas


 
 

  
11 

                  RATTS, Alecsandro JP. O mundo é grande e a nação também: identidade e mobilidade em 
territórios negros. Tese de doutorado em Antropologia. São Paulo, FFLCH-USP, 2001. 
 

 
 

 

 


