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EU, MEUS EUS E VOCÊ 

por Vânia Guerra 

 
 

Olá, como vai? 

Parece até música, mas não é. Você não me conhece, mas conheço você. 

Tu me vês como um vulto. É que estou de luto. 

Mas não fico calada, estou revoltada com medo de ficar isolada. 

Também tenho medo do teu parecer. 

Às vezes acho que sou uma cobaia, se queres saber, sou a Marambaia! 

Sou Sino, sou Sítio, Pescaria Velha, Praia do José, Caetana, Caju. 

Sou João Manoel, Praia Grande, Praia do Kutuca, Praia do Cadim, 

Praia da Armação ou Praia da Restinga, Prainha e Praia da Costa. 

Praia Suzi, ou melhor, Praia Suja, tanto faz. 

Já que os africanos assim falavam, isso me compraz! 

 
 

Eu tenho coragem, mas estou indefesa e tanta tristeza não dá melodia. 

Parece poesia, mas dor no coração não dá boa canção. 

Já fui importante! Tão dona de mim. 

Alcancei o progresso, sinônimo de sucesso, depois regredi: 

Já tive tecelagem, escola de pesca, sub-prefeitura, correio, convento, 

Hospital equipado e biblioteca; 

Jardim de infância, armazém, armarinho, restaurante, banda de música; 

Fábrica de esterco feito de peixes, também estaleiro. 

De lembranças da fábrica de sardinhas em conservas, 

só restaram os coqueiros. 

Te garanto que o que restou, foi tão pouco pra tanto que possuía 

E até meus filhos, querem levá-los daqui! 

(...) 

 
 

Essa poesia começou a ser escrita no mês de janeiro de 1998 e somente 

foi concluída em 26 de dezembro de 1999. – Vânia Guerra
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RESUMO 

 

 

O presente trabalho pretende discorrer sobre como se deu a sobreposição territorial da 

comunidade remanescente de Quilombola da Ilha da Marambaia enfatizando sua luta e 

resistência por séculos contra órgãos do Estado, especificamente a Marinha do Brasil que 

se instalou em seu território no ano de 1971. As discussões aqui debaterão a cartografia 

oficial, que é uma forma de representação geográfico manipulada nas mãos da elite 

dominante, que “apaga” as comunidades e que as mesmas não compreendem. Do mesmo 

modo apresentaremos a cartografia social como um campo de luta e de produção do 

conhecimento que tem como metodologia a construção de forma participativa e 

colaborativa a partir do pensamento cartográfico de grupos marginalizados. 

 

 
                        Palavras-chave: Conflitos Territoriais. Quilombola. Cartografia Social.



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation intends to discuss how the territorial overlapping of the remaining 

Quilombola community of Ilha da Marambaia took place, emphasizing their struggle and 

resistance for centuries against State organs, specifically the Brazilian Navy that settled 

in its territory in 1971.We will discuss the official cartography, which is a form of 

geographic representation manipulated in the hands of the dominant elite, which erases 

these communities and that as they do not understand cartographic reading. By the other 

side we will debate the social cartography that is a field of struggle and production of 

knowledge that has as methodology the construction of a participatory and collaborative 

way of this cartographic thinking from groups marginalized by modern society. 

 

 

Keywords: Territorial conflicts. Quilombola. Social cartography.
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INTRODUÇÃO  

 

Essa pesquisa busca investigar como se deu a sobreposição do território da 

comunidade de Remanescente de Quilombola da Ilha da Marambaia com o território das 

forças armadas do Brasil. No cenário político das relações de poder no Brasil no ano de 

1971, onde completavam-se 7 anos do Golpe de 1964 que implementou a Ditadura Militar 

no país, com a posse do General Emílio Garrastazu Médici assumindo o título de 

Presidente da República, foi instalada a Prefeitura Militar na ilha que possibilitou a 

sobreposição do território da comunidade com as três forças armadas do Brasil. 

Especificamente a Marinha se instala no território do Quilombo e passa a denominar a 

área de Centro de Adestramento da Ilha da Marambaia - CADIM. Os estudos 

antropológicos realizados apenas em 2006 pelo INCRA contam toda a trajetória dos 

Remanescentes que ainda residem e resistem até hoje na Ilha, desde que o comendador 

Joaquim José de Souza Breves, comprou a área em 1847. 

Ao discorrer sobre a ruptura da ideia de Natureza e Sociedade que foi 

imposta a nós, Santos (1992, p. 96) ressalta que esse processo se caracteriza quando o 

homem se descobre como indivíduo e inicia a mecanização do Planeta, armando-se de 

novos instrumentos para tentar dominar o seu entorno. A técnica se sobrepõe a matéria, e 

essa ideia de dualidade tem o propósito de distanciar os efeitos colaterais dessa 

mecanização e dominância, isto é, o atual homem pertencente dessa civilização material 

(conceito abordado por Milton Santos em seu texto 1992: a redescoberta da Natureza) 

rompe com o seu meio quando o mesmo encontra uma abertura de sobrepor outras formas 

de vida. Diante disso, remetemos aos principais conceitos geográficos, mais 

precisamente, dando ênfase ao território e o conceito de territorialidade, pois acredito ser 

fundamental entendermos um pouco como se deu essa dualidade, para compreender o 

que é essa ideia de território para uma comunidade tradicional. 

Como membro do grupo de pesquisa que busca o fortalecimento da autonomia 

territorial com cartografia social, CARTONOMIA integrado a Universidade Federal 

Fluminense de Angra dos Reis - UFF, pude acompanhar a realização de diversas 

experiências cartográficas, uma delas foi a situação do Quilombo da Fazenda localizado 

em Ubatuba - SP. A comunidade já tinha vários mapeamentos do território elaborados 

pelo ITESP – Instituto de Terras do Estado de São Paulo ou pela Fundação Florestal do
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Estado de São Paulo, onde tais mapas feitos pela Fundação Florestal limitava o território 

do Quilombo apenas em suas casas e em áreas de possíveis remoções, de acordo com as 

normas de preservação do Parque, que o território da comunidade se encontrava. Com 

isso, analisando todas as demandas, junto com a comunidade pensamos em uma 

recategorização da área de sobreposição do Parque ao Quilombo para RDS (Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável). Durante toda essa experiência vivida junto com a 

comunidade, pude entender que o território para uma comunidade tradicional vai muito 

além de uma área para morar e construir suas casas, então sabíamos que considerar apenas 

as áreas das casas seria um genocídio cultural daquele Quilombo, pois a características da 

vida quilombola é composta por atividades agroecológicas, relação espiritual com o meio 

ambiente, etc. 

A Antropóloga Marisol (2018, p. 100), em seu texto “Natureza incomum: histórias 

do antropo-cego”, a autora apresenta um processo de criação de uma ideia de mundos 

heterogêneos que não se fazem com uma divisão entre humanos e não humanos, são 

colocados em uma situação de separação, que vem com esse “desenvolvimento” da 

sociedade. Portanto, a ideia de território pode ser trabalhada com duas perspectivas, uma 

vista pelo meio agrícola e outra pelo meio urbano, e com isso há esse choque de ideais 

que perante uma comunidade que se vê como parte integrada do território, tem sua própria 

forma de viver naquele meio, onde para aqueles que veem o território como algo sólido, 

como uma mercadoria, sem ligações de sua ancestralidade há um conflito desses dois 

mundos. Logo, a comunidade de remanescentes de quilombola da Ilha da Marambaia por 

anos vem enfrentando em sua história a usurpação de seu território, entre suas raízes 

e ancestralidade com as forças armadas que não possuem vínculos com a terra, pelo 

contrário, os mesmos utilizam de armamentos de testes em   especiais nativas de árvores 

que existem perante a fisionomia única de uma Restinga composta por floresta atlântica 

e manguezais. 

Deve-se reconhecer que a parcela da sociedade envolvida com o território possui 

mais do que a posse de uma área. Possui também, laços com aquele espaço, o meio e a 

paisagem (SAQUET, 2008, p. 287). Deste modo, os conflitos territoriais que vem 

acompanhando a implementação de uma ideia de modernidade que distancia cada vez 

mais o homem de meio natural, expõe o poder do Estado e remete a colonização dos 

Europeus, onde as Grandes Navegações tinham como objetivo a conquista de novos 

territórios, com busca de poder e riquezas. A ideia de propriedade privada/particular é
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uma herança dessa sociedade Europeia que trouxe consigo suas leis que fazem parte até 

os dias atuais da gestão territorial no Brasil. Esse modelo Europeu de pensar o território 

como uma mercadoria, onde o sujeito é capaz de comprar terras trocando pela moeda e 

demarcando esse território com uma linha imaginaria traçada em uma folha que lá na 

frente se tornará um documento legal que comprove que essas terras pertencem a um 

único sujeito. Separando e apagando o que há nesse território. A Cartografia é um 

conhecimento que serviu a tendência Europeia de valorização do saber a serviço da 

expansão do progresso e do capitalismo, indissociáveis entre si na época da expansão 

colonial (RODRIGUES, 2005, p.3). 

Nesse sentido, ao refletirmos sobre os mapas considerados oficiais, que 

concentram sua produção nas mãos da classe dominante, onde possibilitam cortes e 

recortes do mundo, segundo Rodrigues os mapas são poderosos instrumentos de controle, 

de regulação e de dominação social, cultural e política, à serviço, não só, da construção 

de impérios coloniais como também da manutenção das suas lógicas de dominação na 

época pós-colonial. A Cartografia Social vem como uma alternativa de apropriação e 

alfabetização cartográfica para possibilitar povos e comunidades tradicionais a se 

automapearem, onde durante sua construção, todo o processo tem como principal 

produto a participação e colaboração da comunidade. 

Os remanescentes de quilombo vivem em territórios, segundo o Artigo 2º do 

Decreto 4.887/2003, que se compreende como terras ocupadas por eles sendo utilizadas 

para a garantia de sua reprodução física, social, econômica e cultural, sobreposto por 

leis do Estado que vieram com o desenvolvimento da sociedade e ideia de modernidade. 

O que na verdade, para os que vivem no novo continente (América do Sul) o encontro das 

diferenças é, diferentemente dos discursos pós-modernos, tensão, resistências, tragédias 

e reinvenção permanente da vida em circunstâncias que exige de cada um de nós agir-

pensar a modernidade por quem a sente enquanto expulsão das terras, por quem não 

pode falar sua própria língua em seu próprio território e, ao mesmo tempo, tem que falar 

a língua dominante com outro sentimento porque a modernidade chega com a mão santa 

da chibata ou com o glifosato da Monsanto (PORTO-GONÇALVES, 2012, p.6). Portanto, 

As comunidades e povos tradicionais não podem ser compreendidos sem 

o seu território, no sentido de que a identidade sociocultural das pessoas 

está, invariavelmente, ligada aos atributos da paisagem. Nessa perspectiva, 

os territórios das comunidades tradicionais se caracterizam
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por serem, mais fortemente, ligados ao campo simbólico, e não 

simplesmente às relações de poder, propriedade ou controle político da 

hegemonia econômica circundante. Ou seja, o sentimento de pertencimento 

à terra, à história, às lutas, à identidade, às práticas, às vivências, aos rituais, 

entre outros, se aglutinar formando uma conjuntura legitimadora dos 

territórios vividos (GORAYEB, 2014, p.5). 

Como exemplo disso, podemos observar o caso dos Povos Tradicionais do Peru, 

AwajunWampi, que estão lutando contra o poder das mineradoras que querem tomar seu 

território. Contada pela autora Cadena (2018, p.97), ela traz o depoimento de 

representantes do povo AwajunWampi. 

Nós nunca vamos aceitar que o governo faça o que quer com... o território 

que nossos antepassados nos legaram antes de o Estado peruano se 

formar. O Peru e o mundo inteiro devem saber que este lugar de 30 mil 

quilômetros é nosso e pertence a nós; nós sempre defenderemos e daremos 

nossa vida por isso. [Os AwajunWampi] estavam defendendo nosso direito, 

nossa identidade, nossa cultura, um modo de desenvolvimento nosso, nossa 

floresta, nossos rios, nosso cosmos e nosso território” (DE LA CADENA, 

2018, p.97). 
 

Portanto, pensar esses conflitos territoriais vividos por povos e comunidade 

tradicionais hoje no Brasil é uma forma de visibilidade, resistência em pensar o território 

dando ênfase ao modo de vida tradicional, ressaltando a sobreposição que o Estado-Nação 

impõe a essas comunidades apagando e reprimindo suas práticas culturais e de 

sobrevivência. Temos uma melhor compreensão quando pensamos em dois mundos 

distintos, onde um mundo se caracteriza como uma sociedade que se entende como parte 

do meio, e o outro “mundo” seria a sociedade que se considera como “moderna” ou 

“desenvolvida” que não aceita a diversidade que não segue o modelo capitalista. Essas 

duas ideias de mundo acabam dividindo o mesmo território e se chocam não conseguindo 

ter um diálogo pois, o mundo dessa sociedade que segue o modelo que gira em torno do 

capital não permite outras formas de pensamento que não seja seguido por esse modo de 

vida, logo, ocorrendo pelo Estado dominante as expropriações de terras dessas 

comunidades, o roubo de identidades. É interessante observar que é neste contexto que o 

conceito de território é usado como instrumento de controle social para subordinar 

comunidades rurais aos modelos de desenvolvimento (FERNANDES, 2013, p.196). 

Assim sendo, o genocídio cultural de um povo! 

No Artigo 2º do Decreto 4.887/2003, são considerados remanescentes das 

comunidades dos quilombos os grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, 

com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais
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específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à 

opressão histórica sofrida. Tendo essa definição como referência, e junto ao grupo de 

pesquisa, pude participar de dois casos onde a experiência cartográfica ministrada pelo 

CARTONOMIA com base na Cartografia Social, possibilitou comunidades tradicionais 

da Costa Verde a se apropriarem de técnicas e instrumentos que fazem parte da elaboração 

de mapas na reivindicação de seus territórios, e me ajudou a pensar como esse campo da 

cartografia Social poderia ter ajudado no processo de titularização do território da 

comunidade Quilombola da Ilha da Marambaia. 

Com isso, os remanescentes de quilombo da Ilha da Marambaia, lutam pelo seu 

território há séculos, e mesmo depois de tantos recortes em seu território ainda há pessoas 

da comunidade que resistem em manter suas práticas culturais, como a agricultura e a 

criação de animais e a pesca, a ligação com o meio. Mesmo assim, com todas as 

dificuldades encontradas eles sabem que lutar pelo território, vai muito além de lutar por 

apenas uma extensão de terra, e sim, uma forma de resistência desse “mundo moderno” e 

de preservar seus saberes milenares. O Quilombo é um grande símbolo de força, luta e 

resistência de uma época que persistiu por 300 anos no Brasil colônia. Mediante ao 

exposto, essa monografia tem como objetivo revelar a situação enfrentada pela 

comunidade da Ilha da Marambaia por meio de mapas e ressaltando a importância da 

alfabetização cartográfica desses povos para que eles consigam entender as delimitações, 

lutando de forma consciente e debater essa relação de dominância em cima dos mapas 

oficiais dando ênfase nos mapas participativos e colaborativos, como a Cartografia Social, 

que possibilita a visibilidade a essas comunidades. 

O Relato da quilombola da Marambaia Barbara Guerra dá o tom de nosso trabalho: 

Meu nome é Barbara Guerra, sou mulher, negra, quilombola e mãe de três 

filhos. Bom, para nós a definição de território é muito ampla e as vezes até 

incomum a muitas respostas dadas nos dias de hoje. A nossa comunidade, 
o território é a base para afirmação da nossa história, as nossas ações foram 

sempre manter esse território e sua continuação na história como território 

de Quilombo. Com base em nossa ancestralidade, preservamos aspectos 

socioculturais e ambientais, para poder sempre manter o elo e a história 

viva. Os aspectos vivos. Nós somos hoje 370 pessoas, e a maioria de nós 

ainda vive da pesca artesanal e do artesanato local, artesanatos com 

conchas, com sementes, tudo que a natureza nos dá, nos doa sem precisar 

desmatar ou ferir o meio ambiente. O território é coletivo para nós, a gente 

luta o tempo todo para termos direitos a esses deveres constitucionais da 

nossa comunidade Quilombola. É uma luta constante, uma afirmação 

constante, é pé no chão. Para gente a importância do território é a nossa 
existência. Uma comunidade
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Quilombola se ela muda de lugar, se ela perder e mudar o seu lugar, se ela 
tiver que mudar, ela pode até não mudar a sua história, mas ela vai perder 
o chão e a perda do chão para gente é algo assim, inexplicável. Talvez eu 
tenha conseguido fazer com que entenda, mas assim, na minha cabeça eu 
me sentiria perdida sem ter o meu território. E tem uma frase que é da Tati 
Santos, para acabarmos essa entrevista, “se perdemos o nosso 

território a história se perde e sem história desapareceríamos. 

 

No balanço do mar, no balanço do mar 
 

Vou jogar a minha rede para poder meu sustento pegar, 

Vou jogar a minha rede para o meu sustento pegar 

e depois de pegar, são vocês que vão limpar 

Esse é o Jongo da minha comunidade, um trecho que deixa bem nítido 

esse costume, essa definição de Quilombo que é de um todo, a gente divide 

o trabalho, a gente divide o cansaço, divide a música, as lágrimas, o peso, 

a leveza, a gente divide e a gente constrói o tempo todo, sem parar, 

como uma roda viva. Nós somos uma roda viva! Obrigada! 

(GUERRA, B. Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2019) 

 

 
 

Figura 1: Festa Consciencia Negra na Ilha da Marambaia. 

Fonte: AMORIM, L. 20/11/2019 
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Figura 2: Registro da roda de ongo da Festa da Consciência Negra na Ilha da Marambaia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AMORIM, L. 20/11/2019. 

 

 
 

Como decorrência dessa fala, podemos afirmar que o território para esses povos 

e comunidades tradicionais faz parte da apropriação de sua identidade e tradição naquele 

meio, onde gerações e gerações reproduzem o conhecimento tradicional daquele 

território. Segundo Haesbaert (2007) 

Território, assim, em qualquer acepção, tem a ver com poder, mas não apenas 

ao tradicional "poder político". Ele diz respeito tanto ao poder no sentido mais 

explícito, de dominação, quanto ao poder no sentido mais implícito ou 

simbólico, de apropriação (HAESBAERT, 2007, p.20).
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CAPÍTULO 1 - A LUTA PELA TERRA DO QUILOMBO DA MARAMBAIA: 

A COMPLEXA TRAMA DE SOBREPOSIÇÃO DE TERRITÓRIOS 

 

 
A Restinga da Marambaia localiza-se no litoral sul fluminense do Rio de Janeiro 

entre os meridianos: 43º22‟ e 44º01‟w e os paralelos 23º01‟ e 23º06‟ S. A área estudada 

chamada de Ilha da Marambaia é na verdade a ponta da restinga e encontra-se próxima à 

região da Ilha Grande e à baía de Mangaratiba. A outra extremidade localiza-se próxima 

a Barra de Guaratiba, sendo a parte voltada para o continente, banhada pela baía de 

Sepetiba, tendo aproximadamente 49,40 Km², cortando parte dos municípios do Rio de 

Janeiro, Itaguaí e Mangaratiba. 

 

Figura 3: Mapa de localização. 

Fonte: AMORIM, L. 

 
A Restinga da Marambaia destaca-se por apresentar um mosaico composto por 

trechos de floresta atlântica, manguezais e restingas, compondo uma fisionomia única 

(ROCHA et al 2005 apud AFONSO, 2009, p.2). A palavra Marambaia é de origem tupi-

guarani: “Mbara- mbai”, que significa “cerco do mar”, nome dado pelos primeiros 

habitantes da região à baía protegida entre a restinga e o continente, devido ao contraste 

de seu mar calmo com o mar revolto do restante da costa. Hoje a baía é conhecida pelo 

nome de baía de Sepetiba (NÓBREGA, 2003, p.2). Diante desse contexto, remetemos 
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aos laços do homem com a terra, onde esses povos e comunidades tradicionais lidam 

com o território de forma harmônica, pois a noção de território para eles, vai muito além 

de uma delimitação que remete ao poder. Durante experiências cartográficas em 

territórios diversos de comunidades tradicionais, é visível a reconstrução da paisagem 

natural onde se encontram esses grupos. Segunda Almeida, as práticas de ajuda mútua, 

incidindo sobre recursos naturais renováveis, revelam um conhecimento aprofundado e 

peculiar dos ecossistemas de referência. 

Atualmente, a Restinga é dividida entre as três forças armadas do Brasil, sendo 

seu território totalmente restrito como área militar. Onde se encontram o Exército, a 

Aeronáutica e a Marinha do Brasil. Diante disso, há relatos apresentados por membros 

da comunidade quilombola de destruição da fauna e flora da Ilha da Marambaia pelas 

Forças Armadas. A Marinha em seus testes de bombas e armamentos, destroem espécies 

nativas de árvores centenárias, pessoas da comunidade contaram sobre um dos 

treinamentos, onde fazem um cinturão de bombas amarradas nas árvores e as explodem. 

O mapa abaixo apresenta essa divisão entre as três forças armadas que estão inseridas na 

Restinga. 

Figura 4: Restinga da Marambaia. 

 

Fonte: AMORIM, L.
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Portanto, para entendermos melhor essa sobreposição, estudamos os laudos 

técnicos e documentos sobre esse conflito territorial e fomos a campo conversar com a 

comunidade, e acreditamos na importância de retomar a historicidade desse processo. 

Nesses documentos e falas diversas encontramos que em 1847 a Marambaia foi comprada 

pelo comendador Joaquim José de Souza Breves, um poderoso fazendeiro que depois se 

tornou o maior contrabandista de escravos do sul fluminense do estado. Quando os 

africanos escravizados chegavam no Brasil depois da travessia do Atlântico, eles 

geralmente se encontravam desnutridos, doentes e feridos, com isso foi construído em 

1856 na Ilha da Marambaia, a chamada “casa de engorda”, onde os escravos eram 

mantidos para se recuperarem da travessia e aumentarem seus valores de mercado, pois 

eles não podiam ser vendidos nas condições que chegavam. Nessa “casa” passaram 

mais de 6 mil escravos. 

No território da Fazenda da Marambaia, Breves cultivava milho, feijão, mandioca, 

cana de açúcar e havia também a criação de gado. Os africanos escravizados eram 

realocados pela Ilha e pelas funções de manter o plantio e o gado. Com a abolição da 

escravidão em 1888, José Breves teria doado cada uma das praias para os recém- libertos, 

porém esse acontecimento não ocorreu de forma oficial, com algum registro documentado 

e sim feita de “boca em boca”. A ilha ficou abandonada por seus proprietários, e os negros 

libertos ficaram entregues à própria sorte (BONDIM, 2018, p.1). Um ano depois, Breves 

veio a falecer, e sua viúva acabou vendendo a Marambaia à Companhia Promotora de 

Indústria e Melhoramentos, no ano de 1891. A Companhia transferiu suas terras em 1896 

ao Banco da República do Brasil. Mais tarde, ao passar por uma grave crise econômica, o 

Banco fez um acordo com a União sobre o repasse de seus bens e propriedades no sentido 

de diminuir seus débitos. 

Em 1908, a Marinha do Brasil instalou a Escola de Aprendiz de Marinheiro do 

Estado do Rio de Janeiro, que só funcionou até 1910. Durante o Governo Vargas, em 

1939, foi inaugurada a escola de pesca Darcy Vargas, que funcionou até 1970, quando a 

ilha passou a ser administrada pela Marinha e instalou no local o centro de adestramento 

da ilha da Marambaia (CADIM) do Corpo de Fuzileiros Navais do Brasil. A comunidade 

se orienta na linha do tempo de sua trajetória pela divisão dos marcos temporais que a Ilha 

da Marambaia vivenciou, expressões como “no tempo do Breves”, correspondendo ao 

tempo da escravidão; “no tempo da escola”, em referência a escola
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de Darcy Vargas; “no tempo da Marinha”, indica o período que a Marinha se instala na 

ilha a partir da década de 1970 (MORAES, 2014, p.77) 

Nos dias de hoje, a comunidade tem seu território sobreposto pela Marinha do 

Brasil e diante do Decreto nº 9802 homologado em 12 de março de 1987 pelo governador 

Leonel Brizola, a Área de Proteção Ambiental (APA) de Mangaratiba, teve influência no 

território da Ilha da Marambaia restringindo o território acima do nível de 

100 metros², sendo assim, contendo os quilombolas de continuar as práticas de 

exploração, como o plantio, a pesca e a criação de animais, práticas essas culturais de 

comunidades tradicionais limitando a continuação desses saberes milenares em seu 

próprio território que já foi reduzido pelos dois órgãos, deixando a comunidade em uma 

área que o solo é inadequado para agricultura e roça. Portanto, a territorialidade dessas 

comunidades segundo  RAFFESTIN (1976), 

Articula territorialidades materiais e ideológicas (linguagem, comunicação, 

sagrado, profano, diferenças raciais, etnias e signos), trabalhando mais 

detidamente aspectos que propusera em Raffestin (1976 e 1978): a 

territorialidade é compreendida como relacional e dinâmica, mudando no tempo 

e no espaço, conforme as características de cada sociedade ( RAFFESTIN, 1976, 
(s/p), apud SAQUET; SPOSITO, 2009, p.78) 

Logo, esses saberes milenares da comunidade Quilombola da Ilha da Marambaia 

estão se perdendo nas novas gerações. O mapa abaixo apresenta o Zoneamento da Área 

de Proteção Ambiental de Mangaratiba, evidenciando o território que a APA cobre na 

Ilha da Marambaia.
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Figura 5: Mapa do Zoneamento da área de proteção ambiental de Mangaratiba. 

 
 

 
           
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Instituto Estadual do Ambiente - INEA 

 
A Cartografia Social, que parte de um mapeamento participativo, nos ajuda a 

recuperar saberes, demandas, conflitos, formas de trabalho e de vida desses povos, a partir 

de suas próprias elaborações cartográficas sobre suas comunidades de forma participativa 

e colaborativa. A construção dessa Cartografia Social, parte do modelo das cartografias 

realizadas pelo Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia - PNCSA, que são 

especificamente construídas pelos Povos e Comunidades Tradicionais, nome atribuído à 

diversidade de povos de culturas milenares no Brasil. O decreto 6.040 de 2007, por meio 

de seu Art. 2, nos diz sobre a competência da Comissão Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, da qual participam trinta movimentos 

sociais diretamente referidos a campanhas contra os desmatamentos e à luta contra a 

expansão das terras dos grandes empreendimentos vinculados ao mercado de 

commodities. Partem do princípio de que as terras indígenas e de quilombos, bem como 

aquelas sob controle efetivo de Povos e Comunidades Tradicionais, encontram-se 

ameaçadas por esta expansão justamente por serem as áreas mais preservadas 

ambientalmente e com uma cobertura botânica mais expressiva. O mapeamento social 

traduz esta consciência ambiental aguçada e seus efeitos sobre a representação 

cartográfica que as comunidades produzem acerca de suas próprias
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territorialidades específicas (ALMEIDA, 2013, p.28). Uma das metodologias utilizadas 

para fomentar o início da construção desse modelo de cartografar, garantindo a 

participação da comunidade na própria construção da sua história, não se mantendo 

apenas em laudos construídos por técnicos. Com a participação da comunidade da Ilha 

da Marambaia, pudemos construir uma rica linha do tempo sendo utilizada como princípio 

de análise dessa pesquisa. 

A partir de nossa análise nos laudos técnicos do processo de luta e demarcação da 

terra do Quilombo da Marambaia e da linha do tempo construída junto com a comunidade, 

destacamos alguns fatos históricos que nos ajudam a entender melhor o conflito vivido 

pela comunidade até hoje, a sobreposição com o território das Forças Armadas e da APA. 

No Brasil, a demarcação de territórios de remanescentes de Quilombola é 

subsidiada por dois órgãos governamentais, a Fundação Cultural Palmares (FCP), dado 

pelo § 4º do art. 3º do Decreto nº 4.887 de 2003, que tem como competência a emissão de 

certidão às comunidades quilombolas e sua inscrição em cadastro geral, e o Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), é a autarquia competente, na 

esfera federal, pela titulação dos territórios quilombolas. Logo, estudando os documentos 

e analisando pela história oral de algumas pessoas da comunidade, um dos principais fatos 

que identificamos é que o processo solicita um documento à comunidade que comprove 

que Joaquim José de Souza Breves teria realmente doado as terras para os ex-escravos, 

justificando assim que sem esse documento eles não teriam como comprovar a legalidade 

da ocupação das terras. Entretanto, naquele tempo as terras eram muito mais doadas por 

palavra do que no cartório em papel. Podemos compreender esse sistema de doações, 

quando nos remetemos à ideia de propriedade desde a época da “descoberta” até o ano de 

1822. O Brasil seguia o sistema de ocupação de terras pelas sesmarias, onde seu objetivo 

era de criar condições para o cultivo, mas principalmente de povoar novos territórios. Só 

em 1850, foi implementada a Lei de Terras, lei Nº 601, de setembro do mesmo ano, 

com a finalidade de unir o direito a posse e o domínio da terra em um único poder. 

Entretanto, a homologação da Lei de Terras de 1850, foi uma forma estratégica do Estado, 

lançada duas semanas depois da abolição da escravatura no país, evidenciando essa 

mudança no regime de terras referente a força de trabalho rural. O modo como se deu o 

fim da escravidão foi, aliás, o responsável pela institucionalização de um direito fundiário 

que impossibilita desde então uma reformulação radical da nossa estrutura agrária 

(MARTINS, 2000, p.102). 
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Diante disso, o primeiro passo para a titularização se iniciou em 1999 com a 

elaboração de um Dossiê sobre a situação da comunidade e entregue à imprensa e a 

Fundação Cultural Palmares (FCP), para isso a FCP exige três documentos de acordo com 

a Portaria FCP nº 98, de 26/11/2007: Ata de reunião específica para tratar do tema de Auto 

declaração, ou Ata de assembleia, seguida da assinatura da maioria de seus membros; um 

breve Relato Histórico da comunidade; e um Requerimento de certificação endereçado à 

presidência da Fundação Cultural Palmares. Estudando o Laudo Técnico da Comunidade, 

está registrado que a solicitação da certificação da FCP foi tida em dezembro de 2002, e 

que houveram uma série de contratempos administrativos internos à Fundação Cultural 

Palmares que fizeram com que esse trabalho só fosse iniciado em março de 2003, e que a 

pesquisa feita pelo órgão não foi nada fácil, tiveram grandes dificuldades provocadas pela 

Marinha de Guerra em aceitar a presença de pesquisadores ligados ao grupo na ilha e 

também, em seguida, pela insistência em fazê-los serem acompanhados de militares 

durante o trabalho de campo. No documento, conta que esse impasse gerou a novas 

negociações que, graças à mediação do Ministério Público, resultaram em um acordo que 

permitiu condições mais adequadas ao trabalho a partir de abril de 2003. 

Ainda no ano de 2003, a FCP reconhece o quilombo e a criação da Associação da 

Comunidade dos Remanescentes de Quilombo da Ilha da Marambaia - ARQIMAR. A 

Associação surgiu pelo incentivo de uma ONG Kóinonia - Presença Ecumênica e Serviço 

que orientou a comunidade incialmente a como concretizar a associação. A comunidade 

foi à procura de órgãos estaduais até chegar a órgãos nacionais. Com ajuda do procurador 

Daniel Sarmento de Brasília, o mesmo criou uma ação pública que deu início aos estudos 

para o laudo antropológico pela Fundação Cultural Palmares em 2002. E foi em 2003 que 

surgiu finalmente a ARQUIMAR. Um ano depois, o Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária estabelece a RDTI (Relatórios Técnicos de Identificação e Delimitação), 

que é o processo que dá início ao estudo para titularização das terras Quilombolas pelo 

INCRA. E foi apenas em 2006, que o INCRA publica o resumo do Relatório Técnico de 

delimitação e Identificação no Diário Oficial da União com o Reconhecimento e 

delimitação das terras dos remanescentes da Comunidade Quilombola da Ilha da 

Marambaia, com área de 1638,023 hectares. O mapa abaixo traz
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uma representação feita a partir desses dados, a área reivindicada e aprovada pelo INCRA. 

No mapa, podemos identificar essas áreas reivindicadas pela comunidade e que 

apresentava no relatório técnico elaborado pelo INCRA em 2006 totalizando os 1638,023 

hectares. 

 

Figura 6: Territorio da Comunidade Quilombola da Ilha da Marambaia - Relatório Técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: AMORIM, L. 

 
Por meio do sistema de comunicação baseado no envio e recebimento de 

mensagens eletrônicas, o email, conseguimos contato com o Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária – INCRA, requisitando documentos da demarcação da 

comunidade explicando que era para fins de pesquisa e o órgão responsável foi bem 

solicito a demanda e encaminhou o memorial descritivo da Marambaia. Com esses 

documentos em mãos, analisamos a área de reivindicação pela comunidade ao órgão, 

conforme o mapa expõe essas áreas, totalizando 1638,023 hectares, resultado pela 

utilização das bases de   dados do laudo do documento oficial e do laudo antropológico 

da Marambaia. O documento que é o laudo antropológico, possibilita que o Judiciário em 

um processo de demarcação, avance nas afirmações dos direitos de povos e comunidades 

tradicionais às terras, baseada nesses laudos. Segundo Maia, 

(...) O Laudo Antropológico é capaz não apenas de dizer de uma posse 

indígena que se faz presente. Também pode documentar a dinâmica de 

esbulho e expulsão a que se viu submetido um determinado grupo indígena 
(ou quilombola, e.g.) (MAIA, s.d, p.25). 
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Conforme o laudo técnico, foi efetuada pela legislação relativa, apresentada por 

uma pesquisa histórico-documental, quais seriam às “terras de marinha” (configurada por 

sucessivas regulamentações em 1710, 1819, 1830, 1832 e 1835), que as definem como 

“todos os terrenos banhados pelas águas ou de rios navegáveis e que possuem extensão 

máxima de 15 braças contadas a partir do ponto médio da maré”. Mesmo com esse 

reconhecimento do órgão responsável pelo gerenciamento da malha fundiária e pela 

regularização dos territórios quilombolas, comprovando no laudo antropológico e técnico 

os 1638,023 hectares de território quilombola, a titulação da Marambaia tornou- se 

possível somente após ter sido firmado, em novembro de 2014, o Termo de Ajustamento 

de Conduta (TAC) entre a Associação de Remanescentes de Quilombos da Ilha de 

Marambaia (Arquimar), Marinha, Incra e Ministério Público Federal, esse termo pôs fim 

a Ação Civil Pública apresentada pelo MPF em 2002 que pedia a suspensão de ações 

contra quilombolas e que a terra fosse titulada. O termo traça algumas regras de conduta, 

como, por exemplo, assegura à comunidade a continuidade da prática de suas atividades 

econômicas tradicionais (como a pesca e agricultura), e garante o acesso dos quilombolas 

à educação e saúde. Por outro lado, impõe restrições quanto à quantidade de famílias que 

podem viver nas áreas tituladas e ao número de moradias que podem ser construídas. 

Logo, o termo assegurou a permanência das 124 famílias quilombolas em seu território e 

também da base da Marinha no local (PENTEADO, 2015). Somente em 2018, a 

titularização das terras da comunidade remanescente de Quilombo na Ilha da Marambaia 

foi reformulada, sofrendo ajustes nos documentos e titulada com apenas 52 hectares de 

área de Quilombo, sendo seis áreas descontínuas, cinco áreas para moradia e uma para 

“manifestação cultural e religiosa”, onde não é permitido a construção de novas moradias.
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Figura 7: Área reivindicada 

 

 
 

Fonte: AMORIM, L. 2020. 

 

Figura 8: Área titulada 

 
 

Fonte: AMORIM, L 
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CAPÍTULO 2 - OS NOVOS/VELHOS CONFLITOS TERRITORIAIS DO 

QUILOMBO DA MARAMBAIA 

 

 
A Marambaia está organizada em três núcleos familiares de Remanescentes de 

Quilombolas, essa divisão ocorreu desde a época de Breves, onde um desses núcleos está 

localizada nas duas praias da ponta da Marambaia voltada para o mar aberto e a Ilha 

Grande – Angra dos Reis, são as praias do Sino e Pescaria Velha. De acordo com o censo 

de 2007 realizado pelo INCRA, existem na   praia da Pescaria Velha 14 casas. Em 1856, 

seus antepassados trazidos da África para o Brasil, uma travessia longa e desumana, 

quando chegavam no continente, desembarcavam na Ilha da Marambaia, onde haviam 

as casas de engorda. O principal ponto de desembarque dessas travessias ilegais, era na 

Praia do Sino, onde haviam capatazes portugueses que trabalhavam recepcionando os 

escravos para o comendador Joaquim de Souza Breves e quando avistavam os navios 

negreiros utilizavam de uma torre com um sino para avisar a chegada. 

 

Figura 9: Praia do Sino                                                                Figura 10: Praia do Sino 

 

 

                                Fonte: AMORIM, L. 2017.                                                            Fonte: AMORIM, L. 2017. 
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Figura 11: Praias da Marambaia 
 

 
. 

 

Fonte: AMORIM, L. 

 

Após o desembarque, os escravos eram direcionados a Senzala localizada na praia 

da Armação. Hoje os quilombolas costumam festejar o dia da consciência negra, no 20 

de novembro, nessa localidade. A divisão de seu território também se remetem as famílias 

que já ocuparam aquele lugar, e algumas praias são nomeadas por nomes, por exemplo, 

praia do José, praia do João Manoel e praia da Caetana. Porém, há uma outra forma de 

divisão territorial deles, como os “de cima” seriam os moradores das praias Suja até a 

Restinga (passando pela Armação), são os descendentes diretos dos africanos 

escravizados, caracterizando a pele “mais escura”. Enquanto os “de baixo” são 

conhecidos como o pessoal de pele “mais clara” e os mesmos moram a partir do CADIM 

até a Praia do Sino (MORAES, 2014, p.80). 

Existem na Ilha duas Senzalas, a Senzala da Praia Suja, que se encontra no 

território do CADIM, patrimônio histórico da comunidade que foi tomada pelas forças 

armadas, e a Senzala da Armação, que, atualmente, restam apenas as ruínas do 

monumento. 
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Figura 12: Antiga Senzala da Praia Suja (CADIM) 

 
Fonte: Breves – 1966. 

 

Atualmente a antiga Senzala da praia Suja, pertence ao domínio das forças 

armadas, e também outros monumentos como a casa grande - antiga casa da Fazenda de 

Breves, senzalas e capelas. A Senzala da praia suja, localiza-se perto da piscina natural 

e o antigo alojamento de trânsito dos oficiais. 

 

Figura 13: Antigo Alojamento de Trânsito dos oficiais (CADIM) 
 

Fonte: AMORIM, L. 2017 
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Remetendo ao laudo antropológico e técnico da comunidade, Moraes (2014) 

destaca que 

(...) os ilhéus passaram a sofrer o impacto de uma nova dinâmica social, 

repleta de restrições que os proibiam de manter suas roças, construir casas 

para seus filhos recém-casados ou mesmo reformar e ampliar as já 
existentes. A Marinha argumentava que essas medidas eram necessárias 

porque procurava impedir que as construções originais (de taipa ou pau a 

pique) fossem descaracterizadas. Uma das contradições constatada pelo 

antropólogo neste discurso é o fato das construções centenárias da casa 

grande, das senzalas e capelas, terem sido completamente destruídas ou 

reformadas pelos militares, por constantes intervenções desde sua 

instalação na ilha, em 1971, sem qualquer consulta ao Iphan - Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (MORAES, D. 2014, p. 8). 
 

Muitos desses monumentos históricos da comunidade tradicional foram 

destruídos, como o antigo casarão da Fazenda de José Breves, que já em 2004 estava 

bastante danificado e em ruínas. Durante as entrevistas feitas em campo com alguns 

membros da comunidade, eles relataram que a antiga casa de Breves tinha se tornado alvo 

de tiros em uma área de treinamento dos Fuzileiros. Diante dessas barbaridades com a 

história dos quilombolas, os mesmos lutaram para conseguir o tombamento do casarão. 

Mas por saberem disso a Marinha terminou de destruir as ruínas, não sobrando mais nada. 

“Jô” como é conhecida, é uma cearense casada com um dos filhos de Dona Dulce. A 

mesma acompanhou a luta dos remanescentes de quilombo desde 1996, e em nossa 

entrevista realizada em 2019, ela conta um pouco sobre a destruição da antiga casa de 

Breves: 

O mais recente comandante que mandou derrubar a antiga casa de breves, 
queria ir no santuário onde é a matriz, onde os mesmos realizam os rituais 
africanos e o mesmo passou mal no caminho. Ele é espírita, eu não sei, mas 
é lá e qualquer lugar aqui, eu só vou onde é permitido. Onde não é, não 
adianta que não vou. Às vezes eu estou indo e dá aquela vontade imensa 
louca de voltar e eu volto e depois eu sei que aconteceu alguma 

coisa naquele lugar. Aí, a gente estava indo lá nas ruínas. O comandante 

andou para lá e andou para cá, estávamos indo conversando com outro 

comandante geral que também estava junto. Aí daqui a pouco, eu olhei e 

pensei “Ué, o moço não veio! ”. Quando estávamos chegando, ele quase 

não conseguiu respirar. Aí, todo mundo viu que ele estava passando mal, 

ele ficou senta do e a gente só observava e no fundo ele sabia o que que 

estava acontecendo. Ele começou a passar muito mal a pingar de suor, e 

nós não tínhamos levado água, não tinha e junto estava o advogado porque 

eles estavam querendo tirar a casa 1, e não podia ter feito isso, derrubaram 

o casarão tem um ano e pouco. Quem usava era um morador que tinha lá e 

a gente (JÔ,2019). 

Há uma outra senzala mais isolada, perto de um galpão da aeronáutica que por 

um tempo, esse mesmo galpão foi cedido à comunidade para refúgio e que agora não 

pertence mais a eles, e a Marinha atualmente está destruindo esse local. Quanto a outra 

Senzala, durante o processo de reconhecimento e luta pelo território, as Forças Armadas 
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tentaram destruí-la junto com o casarão, porém com muita luta a comunidade conseguiu 

impedir a tempo. Dulce de Lima Estanislau, atuante da ARQIMAR desde a época de sua 

fundação, foi bem solícita a nossa pesquisa conversando abertamente sobre alguns 

processos importantes para a titularização, e a mesma conta que muito antes dessa 

titularização se oficializar, a marinha perseguia alguns moradores que eram barrados das 

reuniões sobre a titularização, violavam correspondências e já interrogaram uma 

moradora a “Jô”, nora de Dulce, por ela receber muito correspondência de advogados e 

pesquisadores. 

Com a titularização do território do Quilombo em 2018, a Senzala, que agora 

está em ruínas, está dentro do território demarcado dos remanescentes, e é utilizada 

enquanto espaço de recriação cultural e de suas territorialidades. Como a Festa tradicional 

nas ruínas da Senzala da Armação que ocorre no mês de novembro, mais especificamente 

no dia da Consciência Negra (20 de novembro). Organizada pela comunidade é a única 

data do ano em que a comunidade recebe turistas para a festa. O Turismo na região foi 

conciliado através do Termo de ajuste de conduta – TAC entre a comunidade e Marinha, 

que os remanescentes não poderiam receber turistas em seu território, pois a Ilha da 

Marambaia é uma área de segurança nacional e assim evitaria a entrada de pessoas 

desconhecidas, fotografando e divulgando em redes sociais a área militar. Com isso, a 

Marinha controla a entrada e saída da Ilha, sendo a única embarcação autorizada a fazer 

o translado, além disso, necessita de uma comunicação em 24 horas para ter seu nome 

na lista para poder embarcar, precisa se identificar para onde você vai, quantos dias e o 

motivo da sua ida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Ruinas da Senzala da Armação 
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Fonte: Atlas Observatório Quilombola. 

 
 
 

No dia do evento da Consciência Negra de 2019, a Marinha não disponibilizou 

sua embarcação para fazer a travessia. Neste mesmo ano, pude presenciar uma grande 

dificuldade que surgiu para a realização da festa. A festa da Consciência Negra é sediada 

pela Associação da Comunidade dos Remanescentes de Quilombo da Ilha da Marambaia 

– ARQIMAR, onde os organizadores do evento, que são membros da comunidade, na festa 

do ano de 2019, combinaram com os turistas de fazer a travessia dos mesmos com uma 

escuna alugada pela Associação, para participar do evento existe um valor de ingresso 

que precisa ser combinado antes com os organizadores, esse valor vai totalmente para o 

custo do evento. Durante o embarque de todos na escuna neste ano, pudemos observar 

uma grande mancha no mar perto do cais onde encontravam-se outras embarcações, 

inclusive o barco da Marinha. Quando todos já estavam na embarcação do evento, ocorreu 

um imprevisto com a embarcação, onde a capitania dos portos, órgão de autoridade 

marítima responsável pela jurisdição na área marítima, por fazer cumprir as leis e os 

regulamentos marítimo-portuários, no que diz respeito à segurança da navegação, acusava 

que o vazamento de óleo estava sendo da Escuna alugada para a travessia, e assim 

prenderam todos dentro da escuna que não pôde sair do cais durante umas duas/três horas. 

A Capitania alegou que aquela mancha era justamente da escuna do evento, impedindo 

que a mesma saísse do cais, sendo que havia outras embarcações no local e que nenhuma 

foi parada, apenas a que iria levar os turistas para a festa. O organizador do evento que 

estava responsável por essa travessia, tentou negociar com a capitania e conseguir outra 

embarcação para fazer a travessia dos turistas e por ser feriado, com tempo chuvoso e de 

última hora, gerou uma grande dificuldade em conseguir outra escuna. E com isso, o 
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evento que estava marcado para começar às 9 horas atrasou toda a manhã. Por fim, Osmar, 

filho caçula de Dona Dulce, conseguiu duas escunas menores para fazer a travessia. O 

evento que acontece sempre na senzala, neste ano não pode, pois, alegaram na hora que 

era por causa do tempo chuvoso e transferiram o evento para a sede da ARQIMAR que 

eles inauguraram em meados de 2019. 

                    Figura 15: Sede ARQIMAR                                                                  Figura 16: Sede ARQIMAR 

 

                                                    Fonte: AMORIM, L. 20/11/2019                                                         Fonte: AMORIM, L. 20/11/2019 
 

 

Para acessar a ilha da Marambaia, todos precisam ter seus nomes e documentos 

na lista de controle da Marinha para embarcar no navio. Controlando a entrada e saída de 

pessoas da Ilha. A comunidade encontra uma grande dificuldade quando precisam 

construir ou restaurar suas casas, pois a Marinha não permite a travessia de materiais em 

sua embarcação, fazendo com que os remanescentes busquem maneiras alternativas 

para realizar a travessia desses materiais. Com isso, buscam embarcações grandes que 

façam frete, e por serem materiais pesados e grandes, a travessia acaba saindo bem cara, 

portanto, as casas são feitas de tijolos, madeiras e telhas, materiais simples para 

conseguirem construir suas moradias e não ficar tão caro no final. A construção de casas, 

na maioria das vezes, ainda é feita de forma conjunta com a comunidade, em forma de 

Mutirão. 

Outra grande dificuldade que eles enfrentam, é a falta de pronto socorro para 

consultas e exames, mercados para a compra de alimentos, já que estão restritos em uma 

área que o solo não é propício para a agricultura e plantio de árvores frutíferas, a fruta 

acaba sendo um alimento difícil e caro de comprar. A educação também é rodeada por 

uma série de conflitos. A Ilha abriga uma escola municipalizada, mas que não chega a ter 
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o segundo segmento, forçando muitas crianças a buscarem escolas fora da Ilha e indo 

para o continente, para o distrito do Município de Mangaratiba, Itacuruça, para estudar. 

Como eles dependem da embarcação da Marinha para ir ao continente, Dona Dulce conta 

que as crianças da comunidade acabam saindo de manhã cedo para a aula e voltando 

apenas a noite, tendo que ficar praticamente o dia todo no continente fazendo hora para 

poder voltar para a Ilha da Marambaia por causa dos dois horários da única embarcação. 

Muitas acabam desistindo de estudar por causa dessa dificuldade enfrentada e são poucos 

que hoje possuem formação superior. Deve-se mencionar que as restrições de acesso a 

serviços essenciais na Ilha não se restringem a educação, atividades referentes ao trabalho 

e à saúde são escassas para a comunidade também. 

 

Figura 17: Escola Municipalizada Levy Miranda e ao lado a Igreja Batista da Ilha da Marambaia 

 
 

Fonte: AMORIM, L. 2017.
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CAPÍTULO 3 - O RESGATE DAS TERRITORIALIDADES ROUBADAS 

EM MAPAS: CARTOGRAFIA SOCIAL DO QUILOMBO DA 

MARAMBAIA 

 

 
Além da pesquisa de cunho histórico, incluem-se nessa pesquisa as reflexões e 

discussões sobre o poder dos mapas. Esse instrumento está entre as mais antigas formas 

de representação gráfica da humanidade. Na afirmação de Oliveira (1988, p.17), “todo 

povo, sem exceção, nos legou mapas”. Portanto, não é algo exagerado afirmar que a 

história da Cartografia tem acompanhado a história da humanidade. Essa ferramenta era 

importante na agricultura, no transporte e para a conquista e a defesa de territórios. 

Segundo Erwin Josephus Raisz (1969, p.7), “fazer mapas é uma aptidão inata da 

humanidade”. O Mapa é uma representação bidimensional de um espaço tridimensional.  

Porém, também é um conceito que segue uma forma de linguagem cartográfica compostas 

por imagens ilustrativas, por exemplo os mapas podem nos remeter a uma situação do 

cotidiano de um grupo étnico, também pelos seus símbolos, são vistos muitas vezes como 

códigos. Segundo Harley: 

O conceito de uma linguagem cartográfica é preferível àquele originado 

da semiótica e, embora tenha atraído alguns cartógrafos, é uma ferramenta 
muito desgastada para conduzir uma investigação histórica específica. O 

conceito de linguagem se traduz mais facilmente em prática histórica. Ele 

não apenas nos ajuda a ver nos mapas imagens – espelhos servindo para 

intermediar diferentes visões do mundo, mas também nos leva a procurar 

dados empíricos sobre aspectos tais como os códigos e o contexto da 

cartografia assim como sobre seu conteúdo tomado no sentido tradicional. 

Uma linguagem, ou melhor uma “ literatura dos mapas ” nos incita também 

a formular questões sobre a evolução dos usuários dos mapas, sobre o nível 

de familiarização com eles, sobre sua paternidade, sobre os aspectos 

atinentes ao segredo e à censura, e sobre a natureza das informações neles 

inscritas (HARLEY, 2009, p. 3). 
 

A Cartografia Oficial Brasileira se deu com a chegada dos Portugueses, conta- nos 

Oliveira (1988, p. 25) que, 

Mal haviam sido enrolados os panos das caravelas ancoradas na Terra de Vera 

Cruz, e um certo tripulante, João Emenelaus, físico e cirurgião de Sua Majestade o Rei 

Dom Manuel, descia à terra em companhia do piloto da nau capitânea e do piloto se 

Sancho de Tovar, e aí tomou a altura do sol ao meio-dia, e achou 17 graus, por meio 

do astrolábio (OLIVEIRA, 1988, p. 25). 

 

Um dos primeiros mapas temáticos brasileiros representava o   desmatamento para 

a retirada e exploração do Pau-Brasil. Mas só no período Imperial que foi criada
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uma Escola de Formação de Engenheiros Geógrafos Militares e alguns anos depois foi 

criada a Comissão do Império do Brasil, com a missão de organizar oficialmente a 

Cartografia no país. Em 1830, surgem os primeiros trabalhos da Cartografia Náutica, mas, 

entre 1852 e 1857, foram implementadas as atividades das Companhias Hidrográficas da 

Marinha do Brasil (CARVALHO & ARAUJO, 2008, p.12). Com isso, a Cartografia no 

Brasil, surgiu a partir de uma necessidade de demarcação e controle do território nacional, 

estudo e conhecimento do mesmo, e esse saber, concentrou-se nas mãos de instituições 

civis e militares. 

Desde os primeiros passos dos Portugueses no continente Abya Yala, e foi 

executada pela primeira vez, uma atividade básica da Cartografia, para os Portugueses era 

o descobrimento de um novo continente, PORTO-GONÇALVES (2012, p.5) diz que 

enquanto a África e a Ásia são outros para a Europa, a América/Abya Yala é parte do seu 

novo mundo. E essa expressão de “novo” significa o silenciamento sobre aqueles que aqui 

haviam. Sendo assim, os povos que ali viviam há décadas foram   encobertos e apagados 

. Enfatizando que o mapa pode ser uma ferramenta de grande importância nas mãos dos 

“poderosos” e são fáceis na manipulação das informações. O mapa é uma ferramenta que 

carrega os interesses políticos e ideológicos, e o seu manuseio pode ocasionar múltiplas 

finalidades e objetivos. Esse conhecimento se concentrou de forma estratégica nas mãos 

da elite dominante, e consequentemente centralizou este poder nas mãos do Estado/Nação. 

Portanto, existem grandes distorções e lacunas nos mapas, muitos utilizados com 

propósitos religiosos e políticos. A cartografia oficial, tem como sua principal 

característica censurar suas informações em prol da elite dominante, principalmente o 

mapa que consideramos o mais politicamente correto, mapa mundi de MERCATOR. 

Rocha (2015, p.107) destaca que esses mapas 

(...) correspondem a representações geopolíticas e ideológicas cuja 

espacialidade é organizada por compartimentações de diferentes níveis 

escalares, construídas a partir da cosmovisão cristã europeizada 

(descendentes de representações como o mapa-múndi T/O). Destarte, o 

continente europeu continua atuando como centro produtor de 

conhecimento nos mapas de apelo matemático e a repartição continental 

desenhada pelos europeus constitui a base espacial sobre a qual serão 

erguidas, no Iluminismo, as epistemologias modernas e, sobretudo, as 

teorias sociais evolucionistas (CASTRO-GÓMEZ, 2005, p. 60). 
 

Podemos nos questionar quando estudamos esse mapa ao observar a organização 

e tamanho de cada continente inserido no mapa, como até hoje a Europa está situada no 

centro do mundo sendo o ponto 0º do Meridiano de Greenwich.
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                   Figura 18: Projeção de Mercator em uma reelaboração gráfica realizada em 1860 

Fonte: Site Brasil Escola. 

 
A confecção dos mapas foi uma das armas de inteligência especializadas para 

adquirir poder (HARLEY, 2009 p.5). O território sempre foi visto como uma 

demonstração de poder e riquezas, e com isso, recordamos grandes protagonistas da 

história mundial que usaram o mapa como ferramenta de dominação de território, 

Napoleão e Adolf Hitler. Nos jornais, nas telas de televisão e nos inúmeros desenhos de 

sátira política, os chefes militares são sempre representados em frente aos mapas, para 

confirmar ou reafirmar àqueles que os olham o direito imprescritível ao poder sobre o 

território (HARLEY, 2009, p.15). Portanto, segundo Rodrigues, 

Os mapas oficiais não representam apenas a delimitação de territórios: a 

sua construção foi acompanhada por muitos outros processos. Por um 

lado, o mapa delimita e nomeia e, ao fazê-lo, assume também a capacidade 

de circunscrever, reunir, separa, excluir, expulsar, rasurar. Por outro lado, 

a concepção dos mapas políticos serviu o incessante desenho e redesenho 

das fronteiras políticas exigidas pelas contendas decorrentes das pretensões 

expansionistas das potências coloniais (RODRIGUES, 2005, p. 3). 
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Figura 19: Reunião especial na Chancelaria do Reich, Hitler planejando o ataque à França e ao Reino Unido 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Fonte: Revista Escola, 2005. 

 

 

 
 

Figura 20: Momento em que Napoleão Bonaparte decreta o Bloqueio Continental (1806) 

 

Fonte: FORNAZIERI, L. 2015 
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3.1 ROMPIMENTO DO MUNDO MODERNO COLONIAL 

 

 
Surge um conceito da ciência cartográfica que rompe com toda a ideia dos 

mapas oficiais, a Cartografia Social, é um campo de luta e resistências de povos 

marginalizados e que atualmente tem se construído também no campo do conhecimento 

que busca por partes de metodologias de forma participativa e colaborativa, nas 

demarcações espaciais de territórios em disputa, de grande interesse socioambiental, 

econômico e cultural, com vínculos ancestrais e simbólicos (GORAYEB, 2014, p. 5). 

Essa cartografia se inicia no Brasil com o Projeto Nova Cartografia Social da 

Amazônia (PNCSA), com grande relevância no país, que buscou analisar os processos de 

territorialização de comunidades tradicionais na Amazônia. 

A partir das técnicas aplicadas pelo órgão responsável pela titularização de terras 

Quilombola no país, no processo de reconhecimento dessas comunidades, segundo 

Gorayeb (2014, p. 5). 

As técnicas usadas nessa elaboração de mapas oficiais no intuito de 

delimitar terras de povos tradicionais, surgem a partir de uma visão 

capitalista segmentada, cartesiana e individualista, por meio da 

consolidação de assentamentos rurais, sendo a favor do Estado e não das 

comunidades (GORAYEB, 2014, p.5). 

 
Figura 21: Delimitações do Territorio titulado - INCRA 2018 

                                                                                      Fonte: AMORIM, L. 2020. 
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Durante o processo de demarcação de terras da comunidade de remanescentes 

de Quilombolas da Ilha da Marambaia, acreditamos que o medo de perder o território e 

a angústia de se ter, após tanto tempo esperando, a posse da terra, levou a comunidade a 

aceitar a negociação da titulação das terras em 2018, com apenas 52ha. Sob nossa análise 

vários outros elementos contribuíram para a perda significativa de território durante o 

processo de demarcação como a não apresentação de mapas do território que está sendo 

demarcado em comparação com os laudos, por exemplo, assim como apresentamos nessa 

pesquisa. Ou ainda, a apresentação de documentos do processo em mapas oficiais que a 

comunidade não conseguia compreender, pois carregavam símbolos que nada 

representavam para eles, como linhas, círculos, quadrados, etc. A criação da Área de 

Proteção Ambiental (APA) de Mangaratiba, através do Decreto nº 9802, onde determina 

que acima dos 100 metros de altura (cota 100), ficam restritas as práticas de exploração, 

a comunidade fica limitada a continuar suas práticas em seu próprio território que já foi 

reduzido pelos dois órgãos, deixando a comunidade em uma área que o solo é inadequado 

para agricultura e roça. 

Diante disso, em uma das experiências cartográficas coordenada pelo grupo 

Cartonomia, estudamos a situação do Quilombo da Fazenda localizado em Ubatuba - SP. 

A comunidade já tinha vários mapeamentos do território elaborados pelo ITESP – 

Instituto de Terras do Estado de São Paulo ou pela Fundação Florestal do Estado de São 

Paulo, onde tais mapas feitos pela Fundação Florestal limitava o território do Quilombo 

apenas em suas casas e em áreas de possíveis remoções, de acordo com as normas de 

preservação do Parque, que o território da comunidade se encontrava. Com isso, 

analisando todas as demandas, junto com a comunidade pensamos em uma 

recategorização da área de sobreposição do Parque ao Quilombo para RDS (Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável). 

Durante toda essa experiência vivida junto com a comunidade, entendemos que o 

território para uma comunidade tradicional vai muito além de uma área para morar e 

construir suas casas, então sabíamos que considerar apenas as áreas das casas seria um 

genocídio cultural daquele Quilombo, pois as características da vida quilombola são 

composta por atividades agroecológicas, relação espiritual com o meio ambiente, etc. 

Diante dessa problemática que elaboramos o “Mapa dos usos do Território do Quilombo 

da Fazenda”, pensando em melhorar a compreensão dos usos múltiplos do território, para 

a partir desses elemento subsidiar o melhor recorte da área de recategorização do território 
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do Quilombo da Fazenda para RDS. 

Com isso, vimos que a cartografia Social é um importante instrumento de luta e 

de valorização de povos e comunidades tradicionais ajudando a recuperar saberes e 

formas de trabalho de vida desses grupos, a partir de suas próprias elaborações 

cartográficas sobre suas comunidades de forma participativa e resultando na resolução 

de conflitos. O automapeamento fortalece todo um povo e comunidade, pois esclarece 

com perspectivas tridimensionais o seu território e os auxiliam na gestão do mesmo. A 

comunidade estudada nessa pesquisa, nos mostrou diversas formas de apropriação de seu 

território envolvendo complexas combinações de atividades relacionadas com sua 

historicidade. O território para os povos tradicionais, surge na reflexão e discussão das 

possíveis formas de apropriação das terras, como essa comunidade se relacionava com o 

seu território na “época de Breves”, e como esse território com o passar do tempo com 

todas as sobreposições, não só da Marinha, como todos aqueles que estiverem na Ilha, 

normas e mudanças na paisagem, fizeram com que as atividades estruturadas 

características da vida quilombola, estiveram sujeitas a se desconstruir e se reinventar 

em seu território. 

Refletindo em torno do nome da principal instituição que realiza a demarcação 

desses territórios no Brasil, quando apresenta como “Instituição Nacional de Colonização 

(...)”; refletir sobre o principal propósito de demarcar essas terras para o Estado, usando 

técnicas colonizadoras, como os mapas oficiais, em território de povos e comunidades 

tradicionais, que foram vítimas diretamente da colonização, cortando e recortando cada 

vez mais o território desses grupos étnicos. Essa ideia se dá pelas “zonas de contactos”, 

como explica Mary Pratt, que correspondem a espaços de encontros coloniais no seio dos 

quais pessoas, histórica e geograficamente separadas, entram em contato e estabelecem 

relações, normalmente assimétricas entre colonizado e colonizador, mas que implicam 

sempre intercâmbios e interações diversas normalmente ignoradas na literatura colonial 

(RODRIGUES, 2005, p.2). 

Com a separação dos saberes, tradicional e o saber científico, surgiu como uma 

estratégia para selecionar quem desfrutaria desse saber científico, que na época colonial, 

eram poucas pessoas que tinham acesso a esse conhecimento, e isso se tornou uma forma 

de centralizar esse atributo nas mãos da Elite, sendo visto como os privilegiados. Criando 

essa superioridade sob aqueles que não dominavam tal saber. Porém, esse pensamento 

que impõe apenas uma forma de conhecimento para ocasionar essa seleção, ignora todo 
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conhecimento milenar de um povo, de forma que a sociedade não o reconheça como 

válido. Segundo Cunha (2007), em seu artigo “Relações e dissensões entre saberes 

tradicionais e saber científico”, afirma que o saber científico hegemônico usa conceitos, 

e o saber tradicional usa percepções. 

A lógica do conceito em contraste com a lógica das qualidades sensíveis. 

Enquanto a primeira levou a grandes conquistas tecnológicas e científicas, 

a lógica das percepções, da sensível, também levou, afirma Lévi-Strauss, 
a descobertas e invenções notáveis e a associações cujo fundamento ainda 

talvez não entendamos completamente (CUNHA, 2007, p.79). 

Na história, podemos observar que muitos livros se remetem apenas aos mapas 

eurocêntricos como se fossem a primeira cartografia, porém, estudando a origem da 

cartografia podemos identificar que apagam outras formas de representação geográfica, 

conhecimentos que foram produzidos por outras civilizações. Tratando a cartografia como 

algo sólido, como uma simples técnica. Contudo, esse apagamento e não reconhecimento 

do saber tradicional restringindo assim o acesso a tecnologias, foi essencial para a 

sociedade moderna controlar a confecção dos mapas monopolizando-as nas mãos dos 

militares, podendo assim por ordem e ignorância do Estado abusar desse conhecimento 

para apagar todo um povo e sua história e, com isso, seus saberes milenares também. 

O mapa é uma ferramenta que carrega interesses políticos e ideológicos, e 

dependendo desses interesses seu manuseio pode excluir outras formas de representações 

espaciais. A Cartografia Social enquanto campo de luta e de conhecimento vem tentando 

romper com esse paradigma, trazendo uma nova “função” ao mapa de um território 

tradicional ou marginalizado. Ela tem como principal objetivo dar ênfase às 

comunidades marginalizadas que carregam consigo uma forma representacional do 

espaço diferente das formas de produção embutidas na confecção das Cartografias 

Oficiais, que segundo Rodrigues, 

Obedecem critérios convencionais, e a processos de construção aplicados à    

escolha e validação de dados, de diversos tipos dependendo do mapa em 

causa, e utiliza sistemas de localização e de símbolos particulares 

(RODRIGUES, 2005, p. 4). 

Ou seja, um exemplo, de uma determinada etnia que reconhece o rio que corta o 

seu território, onde o mesmo foi criado e que nunca tivesse saído daquele “lugar”, tem 

como o conhecimento da cor do rio de marrom esverdeado e que em um debate judicial,  

o mapa feito por esse povo não é reconhecido como um documento oficial para entrar em 

uma disputa política sobre aquele território, pois não obedece aos critérios cartográficos 

que foram ditos como “verdadeiros”/universal. No campo da Cartografia Social, 
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evidencia a existência de disputas epistemológicas por meio das quais os grupos sociais 

reivindicam formas próprias de conceber o território e suas representações, utilizando-se 

das técnicas convencionais da cartografia oficial em sua ação política (ACSELRAD, 

2013, p.17). A comunidade marginalizada durante a experiência cartográfica passa por 

uma “alfabetização cartográfica”, apropriando-se das noções espaciais, instrumentos 

tecnológicos atuais usados nas marcações de pontos (GPS) e da mobilização de toda a 

comunidade em uma rica troca de saberes entre os mais novos e os idosos. A Cartografia 

Social é uma forma subversiva da representação espacial. A representação espacial de 

uma comunidade vai muito além de um mapa oficial caracterizado por linhas e pontos. 

Esse instrumento de luta dá autonomia a esses grupos sociais para que eles consigam se 

apropriar da autorepresentação mostrando a sua própria forma de entendimento de seu 

território e vida tradicional. E não se submeterem a órgãos governamentais para mapeá-

los. 

 
Figura 22: Sobreposição da área reivindicada - INCRA 2006 e Área Titulada - INCRA 2018 

 

                                                                                        Fonte: AMORIM, L. 2020. 
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Com todas as sobreposições, observamos como o território da comunidade da Ilha 

da Marambaia foi reprimido e sofreu diretamente com esses cortes e recortes dessa 

demarcação feita pelo Estado em cima de uma comunidade isolada que não tinha passado 

por um processo de alfabetização cartográfica. Diante do exposto, pudemos observar que 

a experiência cartográfica contribui a essas comunidades a se mobilizarem e partirem de 

uma análise de seu território total ajudando a compreender a dinâmica dos processos de 

delimitação que ocasionaram nesse resultado dos 52 hectares. 

No caso da demarcação da comunidade de Remanescentes de Quilombola da Ilha 

da Marambaia, durante a experiência cartográfica, a comunidade mobilizou-se sobre os 

questionamentos acerca da perda do território com as negociações com o INCRA, e 

aprofundando-se em busca de entender os recortes territoriais realizados pelas 

negociações do território com as Forças Armadas, e junto ao INCRA, houve um resgate 

da história, onde os órgãos do Estado alegam que eles não possuem o documento que 

comprove a “fala” do antigo Fazendeiro. Com base na história oral contada por membros 

dessa comunidade, a Cartografia Social entra como instrumento de defesa do território 

da comunidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Estamos enfrentando em escala mundial uma Pandemia. Diante desse quadro que 

o mundo se encontra, o Brasil é o país que mais está sofrendo, o que pode ser vista através 

das médias de contágio e mortes pelo vírus. Os povos e comunidades tradicionais que 

compõem o território, estão sendo massacrados e atingidos pelo contágio descontrolado 

do COVID-19. Assim, nos últimos meses tivemos dificuldades de comunicação com a 

comunidade. A realização dessa pesquisa também teve que ser interrompida em diversos 

momentos, pois, por se tratar de uma área militar, há normas para a entrada no território. 

Houveram situações em que a Marinha impediu que as pessoas fossem em determinados 

lugares do Quilombo por risco de bombas e tiros, devido estarem em treinamento os novos 

recrutas. 

Enfim, o que fica evidente ao final dessa investigação é que, indo além de um 

mapeamento de localização desses povos, a Cartografia Social se mostrado uma 

ferramenta eficaz na intermediação da apropriação de um conjunto de técnicas e 

tecnologias por parte das comunidades tradicionais em função de suas demandas 

socioterritoriais. Sendo mais um instrumento de luta para o reconhecimento cultural e 

territorial de comunidades e povos tradicionais.
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ANEXO 1 - LINHA DO TEMPO ILHA DA MARAMBAIA 
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