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Resumo 

 
O fortalecimento das relações poder e direito no Brasil, torna a diferença um conceito, útil para 
análise da transformação do Estado Nacional, pois, as políticas públicas para o desenvolvimento 
econômico e afirmação dos territórios étnicos – herdados e/ou conquistados – das Comunidades 
Remanescentes Quilombolas, Marisqueiras e Pescadores no entorno da Baía de Todos os Santos e 
Recôncavo, no Estado da Bahia, apontam para as contradições desses grupos sociais. Os eventos 
apresentam a violência, com a ex/apropriação de território étnicos herdados e reconhecidos 
constitucionalmente, evidenciam o racismo e a questão de gênero, pelo motivo das mulheres que 
mais sofrem com as repercussões desse processo, desencadeados além da sobrecarga do racismo, o 
sexismo, demonstrando a interseccionalidades de raça e gênero.  
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A diferença no uso do espaço: a exclusão e a inclusão  

 

Na primeira década do século XXI, a America Latina, especificamente o Brasil, tem sido 

marcado pela conquista da soberania e solidariedade nas relações entre sociedade, poder e 

direito no Estado Nacional, onde os povos, a partir do processo de luta pela equidade, têm 

estabelecido o debate para que os governos tenham nas políticas desenvolvimentista  

práticas que respeitem os modos tradicionais de organização dos territórios indígenas e 

negros, herdado e conquistado.  
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Com isso, há necessidade de avançar sobre a diferença como conceito geográfico para o 

entendimento acerca do fortalecimento dos Estados Nacionais e da fragmentação dos 

territórios tradicionais em institucionalizados, como os étnicos-racias. Onde grupos sociais, 

definem os usos, pela afirmação étnica coletiva que se produz e reproduz no processo 

histórico, e se modela no tempo e espaço, mas se afirma em lutas por direitos.  

Para Moreira o problema da analise sobre a diferença na geografia, esta na relação entre 

espaço-sujeito-diferença, ao sairmos do campo da cultura centralizada, sem que se dê com a 

identidade o que a cultura identitária fez com a diferença, isto significa instituir o primado 

por excelência da reflexão dialética. “Diferença como mesmidade da essência valor (mas, 

então, uma economia política da diferença, não uma antologia!)” (MOREIRA, 1999, p. 54-

55). E o impasse a passar-se do ôntico ao antológico – afinal o valor não seria ainda o ser – 

seria este o trabalho, a existência, o indeterminado? O que questiona o estatuto de diferença 

das novas diferenças geográficas.  

 
O impasse, que a geografia compartilha com a totalidade das ciências, derivadas, 
creio poder afirmar, do conceito de espaço separado, externo, universal, 
dessensibilizado do homem [...] E, no entanto, é a geografia a forma de saber 
capaz de por sua episteme oferecer uma saída dialética à diferença... A geografia 
de um espaço que pode ser pensado como a coabitação tensa da diferença e da 
unidade. (MOREIRA, 1999, p. 55) 
 

Neste contexto, os estudos geográficos apontam para a diferença de relações sociais, 

econômicas e políticas do Estado Nacional com os territórios historicamente ocupados 

pelos povos indígenas, comunidades quilombolas, marisqueiras, pescadores e terreiros de 

candomblé (templos religiosos de culto a ancestralidade africana) que, apesar das políticas 

públicas instituídas, são cotidianamente violentados por atos deliberados públicos e/ou 

privados.  

A análise sobre os conflitos e as lutas dos movimentos sociais brasileiros, ao longo de 

décadas, afirma o direito à terra princípio para o desenvolvimento dos territórios 

tradicionais, em ambiente rural e urbano, frente à opressão sofrida pelo capital global, 

através de grupos transnacionais. Castro afirma, que as questões e os conflitos de interesses 

surgem das relações sociais e se territorializam, ou seja, materializam-se em disputas entre 

esses grupos e classes sociais para organizar o território da maneira mais adequada aos 
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objetivos de cada um, isto é, do modo mais adequado aos seus interesses. (CASTRO, 2011, 

p. 41)  

Albuquerque Junior (2007, p. 89), define que uma das questões centrais a ser superado 

pelos interceptores neste processo é o preconceito quanto à origem geográfica. “Esses 

preconceitos quase sempre estão ligados e representam desníveis e disputas de poder e 

nascem de diferenças e competições no campo: econômico, político e cultural”.  

Quanto às questões levantadas por Albuquerque Junior, Castro (2011, p. 41), argumenta 

que na realidade, se em toda sociedade organizada há interesses diferenciados, se a vontade 

de realizá-los gera conflitos e se a política é o modo solidário através do qual todos possam 

alcançar seus objetivos de vida, não é possível ignorar a política como uma instituição que 

faz parte das sociedades diferenciadas e complexas.    

No Brasil, a luta do negro pelo território étnico tem como grande exemplo Revolta dos 

Búzios no século XIX, pela emancipação política do povo negro na cidade do Salvador, 

tem representatividade para todas as demais gerações no Brasil. Pode-se destacar as lutas 

que sugiram, a partir da década de 70 do século passado, contra o racismo e o sexismo, com 

a criação do Movimento Negro Unificado (MNU), que integrou a comunicação dos negros 

e negras no Brasil, de norte a sul. Isso possibilitou, através dos estudos e mobilizações, o 

reconhecimento na Carta Magna do Brasil, em 1988, dos Territórios das Comunidades 

Remanescentes Quilombolas e dos Terreiros de Candomblé como espaços de liberdade e 

uso coletivos de direito ao povo negro.  

Entendendo que o conceito de território para a população negra no Brasil parte da 

compreensão africana, Anjos (2007, p. 119) configura o território africano, como 

componente fundamental para uma compreensão mais apurada das questões que envolvem 

o papel do negro na sociedade brasileira. Este não pode deixar de ser entendido como 

espaço produzido pelas relações sociais ao longo da sua evolução histórica, suas 

desigualdades, contradições e ex/apropriações que essa e outras sociedades fizeram, e ainda 

fazem, dos recursos da natureza. 

Neste contexto, a diferença no uso do espaço pela população negra se estabelece no conflito 

junto ao Estado Nacional pelas organizações negras. Na realidade este é um dos espaços de 

conflito. O enfrentamento passa a se dar, assim, com a sociedade em sua totalidade 

representada no Estado. 
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É neste enfrentamento que se torna possível garantir a institucionalidade de políticas 

públicas, inclusivas e afirmativas, que reconhecem as diferenças étnico-raciais e de gênero. 

A partir do Art. 68 dos Atos Dispositivos Constitucionais Transitórios (ADCT), da 

Constituição de 1988, que reconhece os territórios das Comunidades Remanescentes 

Quilombolas e indica a imediata titulação, passam a ser criados uma série de instrumentos 

normativos institucionais como o Decreto 4.887/2003 que institui o reconhecimento e 

processo administrativo pelo Estado para efetivar a titulação dos territórios; o Decreto 

6.040/2007 que institui a Política Nacional para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos 

e Comunidades Tradicionais; a Lei 10.639/03 que estabelece a obrigatoriedade do ensino 

de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na Educação Básica. E, especificamente na 

Bahia, tem-se o Decreto 11.850/2009 que institui a Política Estadual para Comunidades 

Remanescentes de Quilombos e dispõe sobre a identificação, delimitação e titulação das 

terras devolutas do Estado da Bahia por essas comunidades, referendando o tratado no  art. 

51 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado da 

Bahia, de 1989.  

Porto-Gonçalves (2006, p.276-277) analisa que é preciso ter mais rigor, sobretudo por esta 

diante de tensões que envolvem temporalidades naturais e temporalidades inscritas e 

escritas por diferentes povos e suas culturais. Assim, estabeleceram-se ao longo do tempo 

diferentes relações com o espaço, com a natureza, com a água, com a terra, com o ar, com o 

fogo e com a vida nas suas diferentes espécies e com seus diferentes tempos.  

Acselrad (2010, p. 13) contextualiza que, a despeito das diferenças locais, esta nova trama 

deu lugar à definição de áreas e à devolução de territórios reivindicados por povos 

indígenas e afro-latinos. A maior parte destes territórios reivindicados encontra-se nas 

regiões onde se localizam as principais reservas de biodiversidade restante no planeta, em 

áreas com riquezas inexploradas, o que explica sua inserção crescente no processo de 

ambientalização de discursos relativos às práticas e aos sujeitos sociais ali localizados. 

Assim, este estudo tem como objetivo trazer estas questões para a reflexão, sobre a 

diferença nas relações estabelecidas pelo poder político e econômico no Estado Nacional 

brasileiro, quanto à garantia constitucional do território étnico, reivindicado pela população 

negra, na região do entorno da Baía de Todos os Santos, no que envolve a Região 

Metropolitana de Salvador (RMS) e o Recôncavo baiano. Tendo nos eventos da Maré 
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Vermelha e a luta pelo direito ao território Quilombola de São Francisco do Paraguassú do 

Boiqueirão, objeto de analise, e em especial, trazendo a interseccionalidade de raça e 

gênero no campo da geografia.      

  

Relações Globais e Identidades Territoriais  

 

A geografia das atividades econômicas passa a ter relações desiguais em graus variáveis de 

diferentes especializações, passando a ter reflexo em níveis desiguais e apresentando 

diferenças nas rendas per capita nos locais.  

Essas são questões que têm relação com o processo de desenvolvimento econômico, com 

base numa teoria do bem-estar social, segundo Sen (2000 apud PAIXÃO, 2003, p.97): 

   
A teoria econômica, em suas mais distintas vertentes, tradicionalmente se 
preocupou em estudar a relação entre o desenvolvimento econômico e processo 
de geração do bem-estar social. Nesse sentido, autores clássicos com Smith, 
Ricardo, Stuart Mill, Pareto, Marshall, Hayek, Keynes e, ainda que por um 
recorte profundamente critico, Marx, buscaram compreender a positividade social 
do processo de acumulação de capital, mesmo quando a avaliação fosse, como na 
chave marxista, de que tal articulação não passava de mera ideologia. 

 
Porém, a contextualização dos significados decorrentes da modernização econômica e da 

globalização envolve o denso sistema ideológico, com relação à sustentação que tem 

determinado as relações sociais e não será capaz de resistir à evidência dos fatos. Devido à 

modernidade e a velocidade do desenvolvimento técnico-científico, não ter respondido ao 

avanço das desigualdades e não ter permitido a distribuição de bem-estar, para Santos 

(2006, p.65) “a vida cotidiana também revela a impossibilidade de fruição das vantagens do 

chamado tempo real para a maioria da humanidade.”.   

Para melhor conhecimento sobre o processo da desigualdade entre povos, basta se analisar 

os avanços do tempo virtual e o distanciamento da vida real da humanidade, onde a 

modernidade técnica não supre as necessidades para as desigualdades tornando evidente 

que “a promessa de que as técnicas contemporâneas pudessem melhorar a existência de 

todos caem por terra e o que se observa é a expansão acelerada do reino da escassez, 

atingindo as classes médias e criando mais pobres.” (SANTOS, 2006, p.65). 

No estudo sobre a cartografia da ação social e o desenvolvimento urbano na região latino-

americana, em meados do século passado, Ribeiro constatou que a pobreza e a complexa 
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relação com as instâncias política, étnica, e cultural ficaram concentradas nas grandes 

cidades, onde a pobreza torna-se mais evidente, onde a crise de projetos da modernização 

na rede urbana não conseguiu parar este processo, que é um reflexo da desapropriação dos 

territórios rurais. E conclui afirmando que “a globalização da economia trouxe, para a rede 

urbana, um conjunto ainda mais amplo de presenças sociais, como resultado da apropriação 

corporativa de segmento do território”. (RIBEIRO, 2009, p.4) 

Numa perspectiva de que a região econômica seja capaz de produzir um desenvolvimento 

endógeno – com foco no social e político –, para conter processos de exclusão e a relação 

com a dominância do econômico, essa deve se respaldar nos diversos campos teóricos, para 

a redução e não eliminação, das preocupações com os aspectos sociais e políticos da 

realidade regional, principalmente, “quando a produtividade e a competitividade são postas 

como objetivos privilegiados, é improvável, senão, impossível, que o emprego e a renda do 

trabalho não saiam vitimados.” (COSTA-FILHO, 2007, p.45)  

O Consenso de Washington ordenou à America Latina e ao terceiro Mundo uma política 

econômica de objetivos comuns de estabilidade de preços, privatizações, abertura comercial 

e desregularização financeira, para tanto, rezaria a lenda, “chegaríamos ao paraíso de um 

mundo sem fronteiras (globalizado), dinâmico, econômico e tecnológico, fundado nos 

direitos humanos, no respeito ao meio ambiente e nos direitos das minorias“ (PAIXÃO, 

2003,97).   

Polanyl (1980 apud Bursztyn, 2007, p. 81) contextualiza que “o industrialismo foi 

revolucionário também na intensidade e na rapidez das mudanças.” Sendo o processo de 

modernidade econômica e a relação entre a exclusão e o local contextualizado de forma 

sistêmica, as relações entre tempo, espaço e estruturas construídas passam a expressar 

descompassos. Em outras épocas, uns povos conquistavam outros, impondo seu domínio 

sobre territórios onde se expressavam identidades próprias. Mas, na contemporaneidade a 

duração dos ciclos de atividades econômicas passa por notável aceleração, provocando 

sobressaltos em relação não apenas às próprias estruturas econômicas. 

Para tanto, Paixão (2003, p. 97) esclarece que no sistema capitalista, os processos e os 

ideais de uma sociedade liberal sobre os grupos étnicos, raciais e culturais que não detém 

poder econômico, não são dominantes.  A exemplo as mulheres negras, que são 



 

7 
 

constantemente discriminadas no acesso aos serviços públicos de assistência de uso 

coletivo e no trabalho. Com isso autor afirma que: 

 
 O primado liberal sobre as sociedades livres, nos leva acreditar que os sujeitos 
devem ser tratados igualmente pelo Estado e os conjuntos das instituições 
públicas e privadas, zelando pela dignidade, sendo uma argumentação puramente 
teórica (PAIXÃO, 2003, p. 97). 
 

Numa abordagem sobre a ideia da paisagem na obra de Milton Santos, Pereira Leite (2009, 

p. 101), reflete que no Brasil, o existente é altamente discriminatório e representativo da 

hegemonia social e financeira. No entanto, reconhece que esta mesma sociedade tem 

dificuldade em romper com as marginalidades, as injustiças e as segregações, no qual esta 

mesma sociedade esta mergulhada. A autora afirma que:  

 
A configuração da paisagem, em cada um dos lugares de um território, decorre da 
combinação entre a organização territorial e, por consequência, da divisão 
internacional do trabalho e da experiência de vida cotidiana desses lugares: não 
são apenas as empresas, o capital internacional ou o estado que produzem a 
paisagem por meio de uma organização que atenda a seus interesses diretos, mas 
também a sociedade a produz por meio do uso que faz, ou deixa de fazer, das 
formas de paisagem contidas nos lugares. 
 

 Henrique (2009, p. 113) aborda que os questionamentos propostos, estão relacionados com 

o que Milton Santos já alertava, que nas ações do planejamento, podem se esconder 

operações de ordem meramente econômicas, sob a fachada de um projeto participativo de 

desenvolvimento local.  

Santana-Filho (2010, p. 16) afirma que a ausência da ética ambiental na constituição de 

políticas sustentáveis leva a refletir sobre as ações públicas e privadas, que não garantem o 

equilíbrio e o desenvolvimento endógeno de territórios étnico, historicamente explorados e 

excluídos de direitos civis e humanos. 

 

Crescimento urbano e ex/apropriação de territórios étnicos rurais  

 

O bioma característico na RMS e Recôncavo é a Mata Atlântica, banhado pela Baía de 

Todos os Santos onde deságuam os rios Paraguassú, Subaé e afluentes dos rios Joanes e 

Ipitanga. No período de 2003 a 2005, foi homologada a Área de Proteção Ambiental Baía 

de Todos os Santos (APA/BTS), como um espaço de proteção ambiental, cabendo o 
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desenvolvimento de projetos e ações que tenha como meta o desenvolvimento sustentável 

pautado na preservação e conservação da fauna e flora que constituem o bioma da Mata 

Atlântica, além da preservação e investimento na conservação dos bens materiais 

históricos. 

A RMS, no inicio do século XXI, configura-se como a principal região de crescimento 

econômico do Estado da Bahia, não se pode neste aspecto relacionar este com bem-estar de 

sua população, majoritária negra. O Censo Demográfico de 2000 realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sobre a população residente por cor ou raça, 

situação e sexo na RMS, identificam que os brancos somam 541 mil hab., enquanto os 

pretos somam 641 mil hab., os pardos somam 1.894 mil hab. Seguindo os critérios de 

amostragem para a definição de população negra e branca numa região, soma-se o 

quantitativo das populações pretas e pardas, desta forma, os negros representam 2.535 mil 

hab. (82%) e os brancos 541 mil hab. (18%). 

Apesar da forte presença de indústrias petroquímica e de transformação no entorno da  Baía 

de Todos os Santos com o Complexo Petroquímico de Mataripe e o Porto de Aratu, os 

indicadores sociais revelam a falta de políticas públicas para solução de problemas como 

acesso a terra para a agricultura e habitação; acesso a água para a pesca e tem ampliado o 

trabalho infantil, o analfabetismo, a violência sexual, falta de emprego e renda e exclusão 

étnico-racial.  

Os dados têm co-relação direta com os Indicadores Sociais do IBGE, de 2004, onde  taxa 

de analfabetismo funcional na RMS, entre pessoas de 15 ou mais anos, na zona urbana 

soma 17% entre homens e 17,5 % entre mulheres; na zona rural chega a 41,7% entre 

homens e 45,5% entre as mulheres; a taxa de distorção de idade/serie dos adolescentes com 

idade de 14 anos chega a 69,9%; a média de estudo do grupo de 20 a 24 anos é 8,8 %. 

Continuando com estes Indicadores Sociais a taxa de desocupação da população, no grupo 

de 18 a 24 anos, mede 33,7%. Ao analisar o rendimento mensal 26,6 % da população tem 

renda de ½ a um salário mínimo, sendo 32,9% destes trabalhadores por conta-própria. A 

faixa da população que tem rendimento de ½ e mais de 02 salários mínimos é de 33,1% . 

Dos que vivem com ½ salário mínimo e não tem carteira assinada, 49,7% são trabalhadores 

domésticos recebendo ½ salário. Da população ocupada só 1,9% está na produção agrícola, 

outros 46% em serviços e 22,2% no comercio e reparação. 
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Quando se analisa recorte étnico-racial em ocupação, rendimento e anos de estudo do 

IBGE, de 2004, encontra-se que a taxa de escolarização das pessoas brancas é de 46,9% e 

dos pretos e pardos 33,6%; a população branca tem uma media de 10 anos de estudos e 

renda de 5,2 salários mínimos, enquanto a população preta e parda tem 7,4 anos de estudo e 

renda  de 2,13 salários mínimos; a renda mensal de uma pessoa branca com 9 a 11 anos de 

trabalho por hora chega a R$ 6,30, enquanto que a pessoa preta e parda tem rendimento de 

R$ 3,40 por hora. 

Nos estudos realizados no ano 2007 pela Pesquisa de Emprego e Desemprego da Região 

Metropolitana de Salvador (PED-RMS), as mulheres negras estão na posição mais 

desfavorável, com redução de 5,3%, resultado que colocou 27,8% da sua população 

economicamente ativa na condição de desempregada em 2006 e 26,4% em 2007, isso por 

que os estudos quanto ao mercado de trabalho e rendimentos, não são reconhecidos o 

trabalho das marisqueiras, pescadoras, extrativista e agricultoras, fruto da produção dos 

territórios tradicionais como ocupação produtiva. 

Segundo dados da Fundação Cultural Palmares (FCP), nas regiões da RMS e Recôncavo, 

entorno da Bahia de Todos os Santos, em 2008, havia certificado 33 Comunidades 

Remanescentes Quilombolas nos municípios Cachoeira (15), Maragogipe (11), Salvador (5 

localizada na Ilha de Maré, na Baía de Aratú em frente ao Porto de Aratú), Simões Filho 

(2), São Francisco do Conde (1). Até o presente momento nenhuma dessas receberam o 

titulo da terra.  

Ao longo da história, no entorno da Baía de Todos os Santos, se concentrou comunidades 

negras rurais, oriundas do processo da exploração da mão de obra escrava na indústria da 

cana-de-açúcar. Sua produção era pautada por relações multiplicas como o extrativismo, 

pesca, agricultora e, mais recente, com a prestação de serviços em ambiente urbano, 

principalmente doméstico no caso das mulheres, e os homens na indústria da construção 

civil.  Mais especifico na BTS, a vivência e convivência com o território tradicional, se 

assemelham as denominações de territórios étnicos, seguindo os critérios de formação de 

Anjos (2007, p.122) que os configura como “espaço construído, materializado a partir das 

referências de identidade e pertencimento territorial, e, geralmente, sua população tem um 

traço de origem comum”.    
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São nestas áreas que se encontram alguns casos emblemáticos a serem apresentados para 

comprovar o processo de expropriação de territórios étnicos. Um dos casos é relacionado ao  

fenômeno da Maré Vermelha na Baía de Todos os Santos, ocorrido  em 2007. Este fato 

pode ser analisado por diversas variáveis. Deve ser visto quem são as os desfavorecidos e 

desprovidos, e como as ações públicas e/ou privadas se complementa em respostas que não 

aprofunda sobre qual a dimensão social dos impactos decorrentes de poluição química, 

além das perdas naturais. No outro caso, o processo de luta pela afirmação do Território 

Quilombola de São Francisco do Paraguassú do Bouqueirão,  no município de Cachoeira. 

Este fato ficou conhecido nacionalmente, pelos eventos que se sucederam, decorrente das 

ações feitas pela mídia global para criminalizar as lideranças do movimento que lutavam 

pelo reconhecimento de seu território.  

No entanto, o que marca estes eventos são as diferenças nos agentes agressores, e não os 

sujeitos (as) violentados (as), devido aos dois serem marcados por atos racista e sexista, as 

diferenças necessitam maior analise, principalmente sobre as escalas de observação.  

 

Caso I: Baía de Aratú e maré vermelha  

 

No estudo desenvolvido no ano de 1979 por Ribeiro sobre a poluição industrial na Baía de 

Aratú, já indicava como agentes poluidores da baía a Fábrica de Cimento Aratu, a SIBRA 

(atual VALE), a Dow-Chemical – que produz hidrocarbonetos halogenados, cloro, dicloro 

ferol entre outros produtos –, e a Bayer do Brasil – fabricante de PE pesticidas. Sendo que a 

inauguração do Complexo Petroquímico de Camaçari (COPEC), em 1978, apesar de não 

estar situado na área do Centro industrial de Aratú (CIA) é um agrupamento de indústrias 

petroquímicas, altamente poluente, bem próximo da baía. (RIBEIRO,1979, p.7)  

Porém, o impacto da maré vermelha (proliferação de algas em velocidade e a toxicação das 

águas), fenômeno caracterizado como “natural” na Baía de Todos os Santos  (BTS), 

conforme (Figura 1), foi diagnosticado entre Saubará e Salinas das Margaridas no 

Recôncavo no ano de 2007,ocasionou a morte de 50 toneladas de peixes e cerca de 10 mil  

famílias de pescadores e marisqueira  ficaram sem ter onde trabalhar e prover seu sustento.  

Segundo o relatório do Departamento de Zoologia da Universidade de Brasília (UNB) este 

fenômeno foi proporcionado pela alimentação acima do normal pelas algas de nutrientes 
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orgânicos nas águas, decorrentes de esgotamento sanitário irregular. Mas a questão é que os 

estudos foram feitos ao presente e não aprofundado para ver que este fenômeno não está 

desvinculado do processo de industrialização que se instalou há mais de 40 anos na Baía e, 

que neste momento, tornou-se evidente. 
  
Figura 1: Mapa da Baía de Todos os Santos 

     
 

Para o Centro de Recursos Ambientais (CRA, atual Instituto de Meio Ambiente – INEMA) 

órgão ambiental estadual, na reportagem feita ao Jornal da FACOM, explica que: 

 
O fenômeno da maré vermelha é um fenômeno natural que se caracteriza pela 
floração excessiva de certos tipos de algas. O professor Oberdan Caldas, 
pesquisador do Instituto de Biologia e um dos responsáveis pelo laudo do CRA, 
aponta como causa do problema o enriquecimento nutricional da Baía de Todos 
os Santos, que estimula a proliferação das algas. Segundo ele, “esse 
enriquecimento nutricional ocorre de maneira natural proveniente, por exemplo, 
dos manguezais que rodeiam a Baía de Todos os Santos, assim como é resultado 
de ação antrópica, isto é, esgotos tratados, não tratados além de despejos 
industriais e da descarga de fertilizantes aplicados na agricultura”. Para o 
professor Eduardo Mendes da Silva, também biólogo e responsável pelo laudo do 
CRA, o que determinou o acontecimento do fenômeno neste momento específico 
foi a estabilidade climática vivida no final de fevereiro e início de março 
(JORNALFACOM, 2007). 
 

Contudo, há de se perguntar, quais foram os motivos da não investigação do impacto das 

indústrias produtoras de fertilizantes (nitrogenados ou fosfatados) e misturadora de 

fertilizantes NPK, que aumentaram consideravelmente no entorno da BTS tornando o 
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Estado da Bahia um dos maiores produtores do Brasil, com a nacional Braskem e os grupos 

transnacionais Bunge e a norueguesa Yara?  Deste processo às mulheres negras, pescadoras 

e marisquerias, que viram cerca de 50 toneladas de peixes morrerem e sua sustentabilidade 

socioeconômica ameaçada, que pode ser analisada com na (Figura 2).  

Esta questão fica evidente na matéria “Marisco e pescado somem da baía após maré 

vermelha” do Jornal A Tarde, de 07 de outubro de 2007: 

  
As mulheres saem para mariscar e não encontram siri nem papa-fumo. Até o 
camarão está escasso na região. “Morreu tudo, não tem mais nada”, diz Azenildes 
dos Santos, 47 anos. As marísqueiras caminham mais de dez quilômetros até a 
praia de Taperoá, outras atravessam a Barra do Paraguaçu rumo à Salinas das 
Margaridas, em busca de pesqueiros mais distantes, com esperança de encontrar 
uma situação melhor, mas a saída é em vão. “O único que ainda encontra é o 
camarão, mas está muito miudinho. O pistola não tem mais.” (A TARDE, 2007).   

 
O evento é uma forma clara como se configura o racismo ambiental, uma prática de estudo 

global que no Brasil pesquisadores definem como:  

 
A estratificação de pessoas (por raça, etnia, status social e poder) e de lugar (nas 
cidades, bairros periféricos, áreas rurais, reservas indígenas, terreiros de 
candomblé, comunidades quilombolas, marisqueiras e pescadores). O próprio 
ambiente de trabalho aponta para a exposição desproporcional e elevada de 
determinadas categorias de trabalhadores que se expõem às insalubres condições 
de trabalho e de segurança (ROCHA, SANTANA-FILHO. 2008, p. 35).  

 
Contudo, a respeito da não aplicação do Princípio da Prevenção pelo Estado, e a 

diferenciação nas relações estabelecidas na implementação de empreendimentos em 

territórios étnico-raciais, Rocha (2002, p.124) conclui, a partir da contextualização dos 

conflitos vividos pelos afro-americanos, indígenas  e latinos nos EUA que: 

  
A equidade na proteção ambiental caracteriza-se pelo igual direito que todos os 
indivíduos têm de proteção contra a poluição e os riscos ambientais. Nesse sentido, 
tem-se reconhecido nos Estados Unidos que determinadas comunidades, 
principalmente compostas por minorias (negros, índios e hispânicos), sofrem 
desproporcionalmente os efeitos da poluição ambiental, ou seja, expõem-se mais do 
que comunidades formadas por indivíduos de origem racial. 
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Figura 2: Peixes mortos na praia de Saubará no Recôncavo 

 
Fonte: Jornal A Tarde (2007) 

                              
 

Caso II: O território Quilombola de São Francisco do Paraguassú  

O caso da maré vermelha que atingiu a Baía de Todos os Santos, não esta distante do vivido 

pela pescadora e quilombola Maria das Dores de Jesus Correia, que faleceu em dezembro 

de 2008. O motivo da sua morte foi à luta que estabeleceu pelo direito ao território do 

Quilombo São Francisco do Paraguassú do Boqueirão certificado pela Fundação Cultural 

Palmares, em 12/07/2005, localizado na Baía do Iguape no Recôncavo baiano, a sua luta se 

expressam em palavras: 

  
Tamo na luta pelo direito do nosso povo, da nossa gente, dos nossos netos, dos 
nossos bisnetos, e de todo o país, de toda a região. Agora uma coisa que nós 
queremos. Nós queremos nosso direito. Nós queremos que essa documentação 
dos quilombolas, que o juiz resolva logo isso de uma “vez por toda”, porque eles 
devem entender pelo amor de Deus, que o pobre trabalhador, agricultor é que são 
sofredores. Enquanto vai passando de tempo, aí as pessoas que têm condições, 
que tem suas terras, que quer fazer... tem terras não, que Deus não deu terra a 
pessoa nenhuma, a terra é Deus, deixou “po” povo. Enquanto vai passando de 
tempo, as atividades vai ficando mais difícil, “pus” pobre agricultor que trabalha 
na roça precisa das terra no dia a dia, pra ter sua plantação, pra ter sua 130 
moradia, pra poder criar, pra poder fazer suas cultura, tirar suas piaçava, tirar suas 
estopas, tirar seu cipó, pra fazer o balaio, com as folhas dos matos que tem nas 
matas. Entendeu?(INGÁ, 2010, pag. 129:130)   
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Em 19/12/2007, foi publicado pelo Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) 

no Diário Oficial da União (DOU), o Mapa de Delimitação do Território do Quilombo de 

São Francisco do Paraguassú do Boqueirão para instituir o processo de titulação.  No 

entanto, na Delegacia da cidade de Cachoeira e no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 

foi constituído um conjunto de denuncia contra os lideres da Associação do Quilombo, por 

invasão e destruição de bens das fazendas na região, e na Justiça pela impugnação da 

titulação do território. Entre, idas e voltas, duas das principais lideranças faleceram Dona 

Maria e Seu Altino, por estresse sofrido pela injustiça ao ver seus direitos ameaçados, ao 

serem acusados sempre por grupo de fazendeiros que se intitulam “herdeiros naturais” das 

terras do Convento, localizado no território pela Igreja Católica.  

No entanto, os mesmos fazendeiros que estão na justiça lutando pelo não reconhecimento 

do território quilombola, são os proprietários da Reserva do Patrimônio Particular Natural 

(RPPN Peninha), que, quando da  realização dos estudos sociais e ambientais, para a 

regulamentação do título dado pelo Governo Federal – para proprietários rurais  serem 

protetores da natureza através do uso sustentável, obtendo isenção  do imposto territorial 

rural –, reconhecem a existência da comunidade quilombola e os integram ao processo 

como público a ser beneficiado. 

No Brasil, aos grandes latifundiários estão legitimando a iníqua apropriação de terras e, por 

consequência, de águas e de biodiversidade, na media em que não mais se questiona o fato 

de grandes extensões de terras estarem sendo apropriadas de modo privado e, assim, 

privando grande parte da população do acesso aos recursos naturais. Resta explicar porque 

prestar serviços ambientais deva ser realizado sem que haja uma democratização do 

controle da gestão dos recursos naturais e, ainda, porque são as populações originárias, 

camponesas e afrodescendentes, aquelas que não têm práticas culturais voltadas para o 

valor da troca, que vem sofrendo restrições colocadas por um discurso que se apresenta 

como uso racional dos recursos naturais. (PORTO-GONÇALVES, 2006, p.394).  

A RPPN – Peninha teve seu titulo emitido pelo Ministério do Meio Ambiente, no ano de 

2003 e, após este processo, começaram os conflitos com a comunidade quilombola, que 

também estabeleceu o seu processo interno de fortalecimento da Auto-Declaração da 

identidade étnica-racial Quilombola, que resulta na certificação pela FCP, em 2005, sendo 
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também  deflagrado o conflito e os atos de violação de direitos estabelecido pelos 

fazendeiros e gestores públicos locais contra a comunidade.   

Assim, as diferenças no uso do território estão relacionadas com desenvolvimento 

econômico baseado na expansão industrial de transformação ou do turismo. Santos (2006, 

p.65) afirma que “o período atual tem como uma das bases esse casamento entre ciência e 

técnica, essa tecnociência, cujo uso é condicionado pelo mercado.” Por conseguinte, trata-

se de uma técnica e de uma ciência seletivas. Como, frequentemente, a ciência passa a 

produzir aquilo que interessa ao mercado, e não à humanidade em geral, o processo técnico 

e científico não é sempre um progresso moral. Pior do que isso, talvez: a ausência desse 

progresso moral e tudo o que é feito a partir dessa ausência, vai pesar fortemente sobre o 

modelo de construção histórica dominante no último quartel do século XX. 

 

A Justiça Ambiental e as Interfaces de Gênero e Raça 

 

O conceito sobre justiça ambiental, definido pela Rede Brasileira de Justiça Ambiental, de 

27 de setembro de 2001, aponta que os grupos sociais independente de sua origem, 

raça/etnia, classe social e sexo devem participar igualmente e integralmente do processo de 

decisão sobre o acesso e uso aos recursos naturais, de forma a garantir proteção equânime 

em relação aos danos ambientais e à saúde que as atividades propostas para serem 

implementados nos seus territórios possam causar. 

No entanto, o que podemos observar nos casos é que os sujeitos que mais sofrem o impacto 

das injustiças sociais e ambientais são as mulheres negras de comunidades tradicionais e 

que geralmente representam como uma liderança das comunidades e  ao mesmo tempo são 

elas que utilizam dos bens naturais para o trabalho remunerado e o cuidado da sua família e 

da comunidade. 

Essa interseccionalidade de gênero, raça  e outras identidades sociais conforma para as 

mulheres negras assimetrias e desigualdades no processo de acesso as riquezas sociais, pois 

as mulheres negras são invisibilizadas no processo histórico e político do País. Dentro de 

uma hierarquização social, racial e de gênero, as mulheres negras são as ultimas a terem 

garantia do acesso a todos direitos sociais, dito universal, igualitário e equânime. 
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Segundo a autora Crenshaw (2002, p. 171) a interseccionalidade é uma associação de 

sistemas múltiplos de subordinação, sendo descrita de várias formas como discriminação 

composta, cargas múltiplas, ou como dupla ou tripla discriminação, que concentra 

problemas, buscando capturar as consequências estruturais de dinâmicas da interação entre 

dois ou mais eixos da subordinação. 

A autora supracitada complementa descrevendo que as mulheres racializadas, 

frequentemente, estão posicionadas em um espaço onde o racismo, a xenofobia, a classe e o 

gênero se encontram. Desta forma, a ideia de justiça socioambiental permite uma análise de 

diferentes situações, em áreas urbanas ou rurais, podendo contribuir para a compreensão de 

vários problemas, além de ampliar as mobilizações contra os projetos de manutenção da 

vida, da cultura e da identidade das populações atingidas (SILVA, 2010). 

No entanto, a necessidade de analisar a partir das relações sociais de gênero, raça/etnia, as 

condições da participação dos diferentes sujeitos envolvidos nos conflitos e na resistência 

cotidiana contra o modelo hegemônico desenvolvimentista, que tem base nas desigualdades 

sociais, gênero, raça e etnia. 

Neste processo de luta contra o racismo, sexismo e direito ao território, pode-se destacar a 

criação do Conselho Estadual de Desenvolvimento da Comunidade Negra (CDCN) pela Lei 

4.697, de 15.07.1987, a partir da luta do movimento negro baiano, no sentido de ter um 

espaço para agregar as denúncias e proposições de violação e garantia de direitos ao povo 

negro.  

O mesmo tem na sua composição diversas organizações dos movimentos sociais negros da 

Bahia que atuam em conjunto com o poder público e tem possibilitado que os casos da 

Maré Vermelha e o Quilombo de São Francisco do Paraguassú, em articulação direta com 

Movimento dos Pescadores e Marisquieiras do Estado da Bahia, as marisqueiras, 

pescadores e quilombolas receberam apoio para que as denúncias não fossem só um 

registro, mas estabelecesse a garantia de direito social e ambiental a população ao acionar a 

justiça.   

Atualmente o CDCN está sob a presidência do Programa de Educação e Profissionalização 

para Igualdade Racial e de Gênero (CEAFRO) do  Centro de Estudos Afro-Orientais 

(CEAO) da Universidade Federal da Bahia (UFBA), criado há 16 anos por mulheres negras 

e militantes no combate ao racismo e o sexismo, garantido na prática que os processos 
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instalados pela população negra no Conselho sejam efetivos na institucionalização da 

cidadania ao povo negro.  

 

Considerações  

 

O reconhecimento das diferenças nos processos de luta pelo direito ao território se 

evidência nos eventos apresentados, onde o Estado Nacional se apresenta como uma 

instancia institucional, provedora das políticas para sujeitos diferentes.  

Contudo, a ausência da ética ambiental na elaboração de políticas públicas, leva a refletir 

sobre as ações públicas e privadas que não garantem o equilíbrio e desenvolvimento 

endógeno de territórios étnicos, historicamente tem seus povos explorados e excluídos e a 

negação dos direitos civis e humanos, prevalecendo o princípio da supremacia racial 

ocidental de pertencerem a culturas que tem no território étnico sua forma de 

desenvolvimento. Sendo que os contextos do entorno da Baía de Todos os Santos que 

envolve a comunicação entre a RMS e o Recôncavo baiano são importantes para análise de 

como o espaço natural e construído tem sido um território em disputa que conta com o 

envolvimento de sujeitos locais e globais e permite desvendar como a relação rural e 

urbano se traduz na paisagem que compõem o território, por outro lado, como os conflitos 

no campo revelam-se no cotidiano urbano e vice-versa.  

Portanto, o protagonismo das mulheres negras na denúncia e defesa do território étnicos se 

configura na diferença de relações entre direito e poder, considerando que estas 

representam na totalidade a maior população numa relação de gênero. 

Com isso o conjunto de leis e decretos sancionados no Brasil, tem favorecido para que 

novos debates e conflitos também se estabeleçam, quando a maioria negra apresenta-se 

para a garantia de seus direitos conquistados, afinal, o conjunto das regulamentações não 

foram instituídas por comoção social, mas pela luta dos povos pela justiça, o combate ao 

racismo e ao sexismo e a conquista do território étnico, afirmando assim, a diferença como 

um conceito geográfico a ser analisada, para a garantia do Estado Nacional pró-equidade.  
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