
 
 
 

Carta de Apoio à Comunidade Quilombola de  
Rio dos Macacos – Salvador/BA 

 

O UrbFavelas 2018 – III Seminário Nacional sobre Urbanização de Favelas, ocorrido 

em Salvador-Bahia, de 21 a 23 de novembro de 2018, após visita técnica realizada no 

dia 23 de novembro de 2018, apresenta CARTA DE APOIO à comunidade Quilombola 

de Rio dos Macacos. 

O Seminário Nacional sobre Urbanização de Favelas, em sua terceira edição, 

realizou no dia 23 de novembro, algumas visitas técnicas para reconhecimento de 

territórios da cidade de Salvador, numa pequena amostra da diversidade presente na 

realidade urbana de Salvador e seu entorno. Dentre os locais visitados, a comunidade 

quilombola de Rio dos Macacos se apresenta como um território étnico com 

diversidade ímpar, pois se localiza na Região Metropolitana de Salvador, na divisa da 

capital com o município de Simões Filho e, mesmo situada em área urbana, essa 

comunidade negra mantém tradições e modos de vida rurais.  

O impacto da vivência no território moveu o grupo participante, composto de 

profissionais e estudantes oriundos de diversos pontos do país e do continente, a 

manifestar apoio e solidariedade à luta da comunidade quilombola em defesa do seu 

território tradicional, pela manutenção do seu modo de vida, e por autonomia na 

gestão e ocupação do seu território. Ao fazê-lo, cumpre-se um papel público e social 

da universidade de, para além de identificar, registrar, estudar, propor, também apoiar 

e fortalecer a luta por garantia de direitos sociais básicos, fundamentais à vida digna 

das pessoas e comunidades.  

Num evento em que o direito à cidade é um elemento norteador das discussões, 

verificar a dramaticidade da realidade vivida por essa, mas, comum a tantas outras 

comunidades, evidencia a dimensão do desafio que o enfrentamento das questões 

urbanas determina para os profissionais da cidade e para a sociedade no seu 

conjunto. 

Ficou claro para os participantes a adversidade da situação cotidianamente enfrentada 

pelos quilombolas, de conflito e tensão permanentes, com flagrantes violações de 

direitos, facilmente constatadas. 

A violência se estabelece desde a dificuldade de acesso à comunidade, que só 

acontece através da Vila Naval da Barragem, mediante identificação e autorização 

prévias do Comando. A comunidade relata, e pode-se verificar, que foi iniciada a 

construção e abertura de uma estrada que lhe daria acesso exclusivo, mas 

interrompida e interditada pela própria Marinha, devido a impasses com relação ao uso 

da água. A comunidade luta pela garantia do seu direito de ir e vir e de livre 

acesso ao seu território, reivindicando a construção de um acesso próprio, que 

ponha fim aos constrangimentos e humilhações diários. 



 
 
 
Constata-se também a fragmentação territorial da comunidade, onde uma parte 

encontra-se na “gleba 02”, como foi identificado por eles, em referência ao mapa 

confeccionado pelo INCRA, que estava fixado nas paredes do local de reunião 

construído em madeira e bambu, e que corresponde à pequena área ocupada por um 

número menor de famílias, e cuja comunicação com o restante do território hoje se dá 

apenas através da vila militar. Adicione-se a essa situação, a decisão e ação da 

Marinha de construção de muros isolando a comunidade, consolidando a separação 

das ocupações e impedindo o acesso água do Rio dos Macacos, iniciativa contra a 

qual a comunidade se insurgiu, implicando na interrupção temporária da construção. A 

comunidade luta pela integridade do seu território, apoiada no resultado dos 

estudos realizados pelo INCRA. 

Desde 2009 a comunidade vive essa situação, quando a Marinha, a partir da decisão 

judicial que determinou seu despejo do território tradicional quilombola. Reconhecida 

como remanescente de quilombo, Rio dos Macacos recebeu em 2011 a certidão 

emitida pela Fundação Cultural Palmares. Assim, no Relatório Técnico de Identificação 

e Delimitação (RTID) produzido pelo INCRA, foram reconhecidos 301 ha no entorno 

da vila naval como área necessária para a reprodução e manutenção dos modos de 

vida da comunidade. Contudo, em 2014, após intensas negociações, em desacordo 

com a comunidade, foi publicada Portaria Declaratória pelo Incra, definindo a titulação 

de apenas 104 ha, fragmentados em 02 glebas; a 01 ao norte da barragem e a 02 ao 

sul da Vila Naval. 

A situação é grave, pois, mesmo com a publicação da portaria para a titulação do 

território, a comunidade ainda não possui o título que comprova a regularização 

fundiária, fato que juridicamente não garante à comunidade a propriedade sobre o seu 

território. A comunidade luta pela titulação definitiva do seu território, de forma 

que permita a manutenção dos seus modos tradicionais de vida. 

Outro aspecto fundamental diz respeito à utilização da barragem dos Macacos. 

Construída entre as décadas de 50 e 60, deveria fornecer água às regiões de Paripe e 

Periperi, o que não ocorreu. A proposta da Marinha de regularização do território exclui 

a utilização da barragem pelos quilombolas e não deixa nenhuma fonte ou curso 

d’água que garanta sequer o consumo básico, o que compromete a sobrevivência da 

comunidade, que não pode existir sem água e que tem no extrativismo da pesca uma 

das suas fontes de alimentação e renda. A comunidade luta pelo acesso à água, 

por meio do uso compartilhado da barragem. “Sem água não há vida!” 

No percurso, conheceu-se a escola comunitária, construída pelos próprios quilombolas 

na gleba 01 e observou-se a condição das residências, precaríssimas em maioria, 

algumas em situação de risco. A comunidade foi contemplada em 2018 pelo Programa 

Nacional de Habitação Rural, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – 

MCMV, tendo assinado contrato com a Caixa Econômica no mês de agosto último. 

Contudo, até a presente data, a Marinha não permitiu a entrada dos materiais de 

construção, sob a alegação de que a estrada da Barragem não suportaria a carga dos 

materiais, ao mesmo tempo em que interrompeu a construção da estrada de acesso. 



 
 
 
A comunidade luta pela execução das políticas públicas, direito constitucional 

de toda a população brasileira e se posiciona contra o racismo institucional que 

contribui para impedir que as ações necessárias se concretizem. 

O reconhecimento de diversas realidades, promovido pelas visitas técnicas desse 

seminário “abre os olhos” dos visitantes para a realidade histórica de opressão das 

nossas comunidades negras. O canto de Dona Albertina (Biu), que presenteou os 

participantes com o seu samba, traz histórias de sofrimento e de violência que a 

comunidade sofreu e ainda sofre. Ao mesmo tempo em que retratam os costumes e as 

tradições dessa comunidade quilombola, que ainda pesca nos rios, cultiva mandioca e 

feijão, tira das matas a matéria prima para fazer azeite de dendê e reafirma seus 

modos de vida sustentáveis e resistentes, mesmo que diante de tanta opressão, 

mantendo seus valores e suas tradições sob muito sangue, muito suor e muita luta. 

Ninguém consegue sair incólume de uma visita à comunidade quilombola de Rio 

dos Macacos! A dura realidade daquela comunidade nos conclama à tomada de 

posições. O apoio, a solidariedade humana, a responsabilidade social e 

profissional nos instiga a atuar de forma a buscar alternativas que minorem as 

dificuldades e injustiças que violentam cotidianamente todas aquelas pessoas.  

Urge que o Estado brasileiro conclua com urgência a regularização fundiária da 

comunidade, incorporando a solução de questões ainda pendentes, como o uso 

compartilhado da barragem. 

Urge combater o racismo institucional que discrimina, isola e impede o acesso 

aos direitos e às políticas públicas. 

O Urbfavelas 2018 apoia a comunidade quilombola de Rio dos Macacos! 

 

Salvador, 23 de novembro de 2018. 

 

 
Coordenação Geral do III UrbFavelas – Salvador/BA 

 
 

Comissão Organizadora e Participantes da Visita Técnica  
Quilombo Rio dos Macacos 


