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Festa de Nossa Senhora Aparecida na comunidade de Furnas do Dionísio em que preparar o doce é uma 
atividade feminina com forte elo identitário. Foto: Lourival dos Santos. 

 

sse texto parte de uma reflexão sobre a constituição do quilombo rural de 
Furnas do Dionísio, decorrente ao fortalecimento dos laços de parentelas 
com o quilombo urbano Tia Eva, em Campo Grande/MS.  

Essa reflexão foi provocada por dois fatores: primeiro, constatei que os 
escritos sobre a história quilombola de Mato Grosso do Sul são poucos, bem 
como que ,na maioria das vezes, se referem ao quilombo urbano Tia Eva2. 

 
1 Texto produzido no âmbito do curso Desafios e Possibilidades da Educação Escolar Quilombola, 
promovido pela Revista África e Africanidades, no segundo semestre de 2019, sob coordenação da 
professora mestra Nágila Oliveira dos Santos.  

2 Por exemplo, a tese Fieis Descentes de Carlos Alexandre Barbosa Plínio dos Santos é 
referência na pesquisa sobre o tema. Disponível em 
http://pct.capes.gov.br/teses/2010/53001010010P9/TES.PDF  
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Segundo, observei que há um grande número de famílias que se dividem entre 
as duas comunidades.  

Além disso, ao ouvir histórias de vida dos quilombolas de Furnas, percebi 
que falam bastante sobre a comunidade da Tia Eva. Ficou entendido que, 
algumas vezes, o quilombo urbano de Campo Grande é um dos primeiros 
destinos escolhidos quando se vai embora de Furnas, de modo que em um 
segundo momento segue-se para os bairros periféricos de Campo Grande.   

Dessa forma, percebe-se o fluxo de pessoas e produtos entre as 
comunidades nas celebrações de Santo Antônio, da rapadura e de Nossa 
Senhora Aparecida que acontecem em junho, agosto e outubro sucessivamente 
no quilombo Furnas do Dionísio.  

Quando fim de semana em Furnas do Dionísio, as famílias recebem mais 
visitantes e parentes, além dos lugares sociais das Furnas sejam mais 
frequentados. Acontece que o turismo ecológico é um atrativo, do mesmo modo, 
as pessoas que trabalham e habitam no quilombo urbano e nos bairros de 
Campo Grande retornam a casa das suas famílias.  

Assim, tendo em vista que a constituição social de hoje é apoiada nos 
processos históricos, vale a interpretação acerca da relação entre Dionísio Viera 
Martins e Eva Maria de Jesus. Ambos fundadores das comunidades migraram 
para a região do sul de Mato Grosso junto a um grupo composto por escravos 
libertos vindos de Goiás, mais precisamente região sul, assim como Minas 
Gerais. Há relatos que se conheceram ainda em Jataí (GO).3 

O historiador Carlos Alexandre identifica o início da estruturação de uma 
rede de relação social conectada por parentesco e compadrio. Dessa forma, a 
memória e identidade de ambas comunidades estão conectadas. A história, bem 
como processo de urbanização da comunidade de Tia Eva, acha-se guardada 
na memória de quilombolas rurais de Furnas do Dionísio. 

No início do século XX, a comunidade da Tia Eva era um quilombo rural. 
Desde então, a cidade de Campo Grande cresceu em proporção alarmante, 
engolindo o território e tornando o quilombo urbano. 

 Nesse ínterim, as comunidades quilombolas são famosas por suas 
festas. Essas celebrações funcionam como elo de ligação entre as comunidades 
e os grupos internos. Há décadas atrás, quando festas na comunidade de Tia 
Eva, acampavam quilombolas de Dionísio. Várias famílias se constituíram a 
partir desse fenômeno social4. O historiador Carlos Alexandre destaca que 
muitos casamentos aconteceram entre famílias que se conheceram na ocasião, 
assinalando a ligação das comunidades nos tempos vindouros. 

 
3 Todos os relatos históricos sobre a fundação da comunidade Tia Eva e a relação com a 
comunidade Furnas do Dionísio presentes nesse texto encontram-se na tese Fieis 
Descendentes, a mais completa sobre o tema.  

4 Idem, p. 290 
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Ambas comunidades, o quilombo urbano da Tia Eva e o quilombo rural de 
Dionísio Martins são espaços de memória, identidade e resistência. 

Esse texto parte de uma reflexão sobre a constituição do quilombo rural 
de Furnas do Dionísio decorrente ao fortalecimento dos laços de parentelas com 
o quilombo urbano Tia Eva em Campo Grande/MS.  

Essa reflexão foi provocada por dois fatores. Primeiro, constatei que os 
escritos sobre história quilombola de Mato Grosso do Sul são poucos, bem como 
na maioria das vezes se referem ao quilombo urbano Tia Eva5. Segundo, 
observei que há um grande número de famílias que se dividem entre as duas 
comunidades.  

Além disso, ao ouvir histórias de vida dos quilombolas de Furnas, percebi 
que falam bastante sobre a comunidade da Tia Eva. Ficou entendido que, 
algumas vezes, o quilombo urbano de Campo Grande é um dos primeiros 
destinos escolhidos quando se vai embora de Furnas, de modo que em um 
segundo momento segue-se para os bairros periféricos de Campo Grande.   

Dessa forma, percebe-se o fluxo de pessoas e produtos entre as 
comunidades nas celebrações de Santo Antônio, da rapadura e de Nossa 
Senhora Aparecida que acontecem em junho, agosto e outubro sucessivamente 
no quilombo Furnas do Dionísio.  

Quando fim de semana em Furnas do Dionísio, as famílias recebem mais 
visitantes e parentes, além dos lugares sociais das Furnas sejam mais 
frequentados. Acontece que o turismo ecológico é um atrativo, do mesmo modo, 
as pessoas que trabalham e habitam no quilombo urbano e nos bairros de 
Campo Grande retornam a casa das suas famílias.  

Assim, tendo em vista que a constituição social de hoje é apoiada nos 
processos históricos, vale a interpretação acerca da relação entre Dionísio Viera 
Martins e Eva Maria de Jesus. Ambos fundadores das comunidades migraram 
para a região do sul de Mato Grosso junto a um grupo composto por escravos 
libertos vindos de Goiás, mais precisamente região sul, assim como Minas 
Gerais. Há relatos que se conheceram ainda em Jataí (GO).6 

O historiador Carlos Alexandre identifica o início da estruturação de uma 
rede de relação social conectada por parentesco e compadrio. Dessa forma, a 
memória e identidade de ambas comunidades estão conectadas. A história, bem 
como processo de urbanização da comunidade de Tia Eva, acha-se guardada 
na memória de quilombolas rurais de Furnas do Dionísio. 

 
5 Por exemplo, a tese “Fiéis Descendentes: redes-irmandades na pós-abolição entre as 
comunidades negras rurais sul-mato-grossenses”, de Carlos Alexandre Barbosa Plínio dos 
Santos é referência na pesquisa sobre o tema. Disponível em 
http://pct.capes.gov.br/teses/2010/53001010010P9/TES.PDF  

6 Todos os relatos históricos sobre a fundação da comunidade Tia Eva e a relação com a 
comunidade Furnas do Dionísio presentes nesse texto encontram-se na tese citada acima, a 
mais completa sobre o tema.  
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No início do século XX, a comunidade da Tia Eva era um quilombo rural. 
Desde então, a cidade de Campo Grande cresceu em proporção alarmante, 
engolindo o território e tornando o quilombo urbano. 

 Nesse ínterim, as comunidades quilombolas são famosas por suas 
festas. Essas celebrações funcionam como elo de ligação entre as comunidades 
e os grupos internos. Há décadas atrás, quando festas na comunidade de Tia 
Eva, acampavam quilombolas de Dionísio. Várias famílias se constituíram a 
partir desse fenômeno social7. O historiador Carlos Alexandre destaca que 
muitos casamentos aconteceram entre famílias que se conheceram na ocasião, 
assinalando a ligação das comunidades nos tempos vindouros. 

Ambas comunidades, o quilombo urbano da Tia Eva e o quilombo rural de 
Dionísio Martins são espaços de memória, identidade e resistência. 

 

Foto 1. Entre as Furnas: Comunidade Quilombola Furnas do Dionísio 

 

Foto: Yasmin Falcão  

 

 

 

 

 

 
7 Idem, p. 290 
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Foto 2. Igreja de São Benedito e busto da Tia Eva 

 

Foto: Website Linhas Livres 

 

 

 

 

 




