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MOÇÃO DE APOIO AO QUILOMBO RIO DOS MACACOS.* 
 
        Salvador, 16 de julho de 2012. 
 

O CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA BAHIA – CRP/03 e o GRUPO DE 

TRABALHO PSICOLOGIA e RELAÇÕES RACIAIS (GTPRR), pertencente à COMISSÃO DE 

DIREITOS HUMANOS (CDH) desta mesma autarquia, por meio desta Nota Pública apoiam a 

permanência da Comunidade Quilombola Rio dos Macacos em seu território de origem, no qual 

vivem há mais de um século, e repudiam os atos de violação dos Direitos Humanos sofridos 

pela mesma.  

O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988 assegura 

o reconhecimento e emissão do Título de propriedade definitiva das terras ocupadas pelos 

Quilombolas e a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) garante os seus 

direitos territoriais. Assim, a Comunidade recebeu a Certidão de Auto Reconhecimento Quilombo Rio 

dos Macacos pela Fundação Cultural Palmares e a produção do Relatório Técnico de Identificação e 

Delimitação do Território (RTID) está em processo de elaboração pelo Instituto de Colonização e 

Reforma Agrária – INCRA. 

Apesar do processo administrativo para o reconhecimento e titulação dessas terras e de 

todas as garantias legais asseguradas aos Quilombolas, a Marinha do Brasil ingressou com Ações 

Reivindicatórias, estabelecendo-se o último prazo para cumprimento da decisão judicial de 

desocupação do território o dia 1º de agosto do ano corrente.  Além disso, a Comunidade Rio dos 

Macacos tem sofrido constantes violações em seus direitos como o cerceamento da locomoção, 

dificultando o acesso à saúde e à educação; a proibição de realizar atividades de pecuária, 

agricultura e pesca artesanal; a ausência de energia elétrica, saneamento básico e água potável; o 

fechamento e destruição de terreiros de candomblé, dentre outros.  

O respeito ao reconhecimento da Comunidade como remanescentes de Quilombolas é o que 

se pleiteia. Não podemos mais assistir impassíveis e resignada(o)s a diárias e repetidas perdas e 

violações à população negra que, em nosso estado e país, continua a viver sobre as piores condições 

materiais e a sofrer os piores impactos reais e psicológicos à sua integralidade, personalidade e 

identidade!     
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