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RESUMO 

 

Disserta-se sobre o processo de constituição de identidades em Ivaporunduva (Eldorado-SP) 

em decorrência de suas lutas e reconhecimento como remanescente de quilombo. No início 

dos anos de 1990, as comunidades do Vale do Ribeira (SP/PR) se depararam com o ‘artigo 

68’ do ADCT como uma possibilidade de frear o avanço dos interesses que visavam instalar 

empreendimentos hidroelétricos no curso do Rio Ribeira de Iguape. Ivaporunduva passa a 

compor sua identidade quilombola na medida em que articulava sua luta de oposição às 

barragens e pelo reconhecimento de seu território através do Grupo de Mulheres de Eldorado, 

Movimento dos Ameaçados por Barragens (MOAB) e associação quilombola. Esse 

movimento mobilizou universidades, agentes do poder público e organizações não 

governamentais com o mesmo propósito. Com o desenvolvimento do trabalho, procurou-se 

dar ênfase aos novos papéis sociais surgidos no interior da comunidade de Ivaporunduva, bem 

como às leituras dos moradores acerca do processo que culminou com o registro cartorial de 

seu território quilombola em 2010. 

 

Palavras-chave: História Social. Constituição de identidades. Comunidade remanescente de 

quilombo. Ivaporunduva. Empreendimentos hidrelétricos. MOAB. Grupo de Mulheres de 

Eldorado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This work is about the process of forming identities in Ivaporunduva (Eldorado-SP) as a 

result of their struggle and recognition them as a remnant of Quilombo. In early 1990, 

communities in the Ribeira Valley (SP / PR) faced with the 'Article 68' ADCT as a possibility 

to stop the advancement of the interests that sought to install hydroelectric projects in the 

course of the Rio Ribeira de Iguape. Ivaporunduva starts composing his quilombola (maroon) 

identity as it articulated their struggle to oppose to the dams and in recognition of its territory 

through the Grupo de Mulheres  de Eldorado (Women's Eldorado Group), Movimento dos 

Ameaçados por Barragens – MOAB, (Movement of People Affected by Dams)  and 

Associação Quilombola (maroon association). This movement mobilized universities, 

government agents and non-governmetal organization with the same purpose. With the work 

development, we tried to emphasize the new social roles that emerged within the community 

Ivaporunduva, as well as the readings from residents about the process that culminated in the 

public record of its Quilombola territory in 2010. 
 

Keywords: Social History. Marron. Identities Construction. Quilombola. Communities. 

Ivaporunduva. Hydroelectric Enterprises. MOAB. Women's Eldorado Group. 

 



RÉSUMÉ 

Thèse porte sur le processus de formation des identités dans les Ivaporunduva (Eldorado-

SP) en raison de leur combat et de reconnaissance comme un vestige du quilombo 

(marron). Au début de 1990, les communautés de le Vallée du Ribeira (PS/ PR) ont 

été confrontés à la «Article 68» ADCT comme une possibilité d'arrêter l'avancement des 

intérêts qui cherchait à installer desprojets hydroélectriques dans le cours de l'Iguape Ribeira 

de Rio. Ivaporunduva se composer son identité marron car il articulé leur lutte contre les 

barrages et la reconnaissance de son territoire par les Grupo de Mulheres de Eldorado 

(Femme du Groupe des Femmes du Eldorado), le Movimento de Ameaçados por Barragens 

(Mouvement des Personnes Affectées par les barrages) (MOAB) et Associação Quilombola 

(marron association). Ce mouvement a mobilisé les universités, les agents du gouvernement et 

des organisations non gouvernemental dans le même but. Avec le travail de développement, 

nous avons essayé de souligner les rôles nouveaux qui ont émergé au sein de 

l'Ivaporunduva communauté, ainsi que des lectures derésidents au sujet du processus qui a 

culminé dans l'acte notarié de son territoire en 2010 quilombola. 

 

 

Mots clés: Histoire sociale. Marron. Constitution des identités. Communautés quilombolas.  

Ivaporunduva.  L'hydroélectricité.  MOAB.  Groupe de femmes Eldorado. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

 

Galo cantou  

Às quatro da manhã 

Céu azulou, na linha do mar  

Vou m‘embora  

Desse mundo de ilusão 

Quem me ver sorrir  

Não há de me ver chorar 

 

Paulinho da Viola
1
 

 

Esse trabalho é fruto de inquietações surgidas antes mesmo de meu ingresso na 

graduação em História da PUC-SP. Durante minha infância e adolescência mantive fortes e 

diferentes ligações com o ambiente rural. Desconhecia, a princípio, o motivo dessa atração 

pela vida no campo e seus costumes, seus hábitos. A partir dos seis anos de idade, como 

migrante nordestino, notava que meu fenótipo meio negro, meio índio destoava das 

características das outras pessoas com quem vivia na zona leste de São Paulo (SP). Em meus 

primeiros anos de juventude me interessava em particular, pela diversidade impressa nos 

modos e corpos que me cercavam. Esses fatores, associados ao silêncio de minha mãe sobre o 

passado, geraram lembranças distorcidas, confusões oníricas e idealizações, promovendo um 

verdadeiro desassossego em minha auto representação. Em uma viagem recente ao Maranhão 

(MA) pude fazer um resgate de minhas memórias e qual foi minha surpresa, ao descobrir que 

minha curiosidade a respeito das comunidades quilombolas não era gratuita: nasci na zona 

rural de Caxias (MA) – cujo território foi dividido em 1997, originando outro município, 

chamado São João do Sotér (MA) –, numa comunidade quilombola, hoje reconhecida, 

chamada Canta-Galo por sua particularidade de ter galos que cantam durante todo o dia. Aos 

nove meses de idade, minha mãe deixou-me aos cuidados de meus padrinhos, Dona Lió e Seu 

Grande
2
, na comunidade Cipó dos Cambraias - também reconhecida como comunidade 

quilombola – que passaram a ser meus pais. Quando completei seis anos, recebi a visita de 

minha tia, irmã de minha mãe biológica. Minha mãe queria-nos para viver junto a ela. E, 

assim, fomos, eu e minha irmã que também havia ficando no Maranhão, para Guaianazes (São 

Paulo, SP), agora como filhos dessa tia. 

                                                 
1
 VIOLA, Paulinho da. Na linha do mar. Intérprete: Clara Nunes. In: Clara Nunes. O canto da Guerreira: vol. 2. 

São Paulo: EMI, p1979. 1 CD. Faixa16. 
2
 Leonilde Nonato de Souza e Manuel Cambraia. 
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A iniciativa para o estudo em questão nasceu em 2001, após uma visita à comunidade 

de Ivaporunduva
3
 (Eldorado-SP), numa excursão organizada pela Educafro

4
. Ir a 

Ivaporunduva e deparar-me com costumes que acreditava pertencerem apenas às lendas sobre 

o ambiente rural, como as construções, os modos e os vínculos sociais, foi revelador e 

decisivo no sentido de minha atuação profissional e política. Em certa medida estive motivado 

não apenas a registrar aquelas experiências e apreendê-las sob o prisma da análise histórica. 

Respeitava porque compreendia o desejo daquelas pessoas de permanecer em suas terras, 

manter seus laços e identidade frente às contendas, como a ameaça da construção de 

barragens e o pauperismo imposto pela exploração de sua força de trabalho. Dessa maneira 

estive imbuído de certo desejo de atuação política através do estudo.  

A primeira investida para o estudo foi uma pesquisa de iniciação científica que 

empreendi com orientação de Maria Auxiliadora Dias Guzzo, entre 2003 e 2004, com 

financiamento do PIBIC-CEPE, intitulada As transformações nas relações de trabalho na 

comunidade quilombola de Ivaporunduva. Dessa forma, deparei-me com um tema pouco 

trabalhado na História, mas que se avolumava na Antropologia, Geografia e Direito, em 

decorrência dos processos da exigência de documentos como os laudos antropológicos e as 

cartas geográficas para encaminhamento dos processos administrativos de reconhecimento e 

titulação dos chamados remanescentes de quilombos. Em função disso e de, diversas vezes, 

emprestar terminologias e temas comumente aplicados a outras áreas do conhecimento, esse 

estudo se apresenta como um estudo mestiço. 

Após a conclusão do trabalho de Iniciação Científica pude apurar outras problemáticas 

presentes na experiência de Ivaporunduva que me chamavam a atenção. Notava que um 

desejo concreto de permanecer na terra e sobreviver dignamente de seus frutos se coadunava 

com uma paixão por sua condição de negro. Verifiquei, também, que não havia diferenças 

exorbitantes quando ao discurso da condição etno-racial, entre as experiências que encontrava 

no meio urbano e em Ivaporunduva, a não ser por um comunitarismo que se configura em 

laços de sociabilidade pautados na ajuda mútua e por compartilhar uma memória comum. 

Notei também que os estudos quilombolas empregavam nova dimensão aos estudos da 

dimensão agrária no Brasil, diferentes se comparadas à questão indígena e aos chamados sem 

terra. Os quilombos, terras de preto ou comunidades negras rurais empregam novas 

roupagens ao tema das terras no Brasil. Internamente, tem servido de ponto de afirmação 

                                                 
3
 Ivaporunduva, em tupi, traduz-se por “rio de muitos frutos”. 

4
 Educafro – Educação para Afro-Descendentes. Entidade do movimento negro que atua como uma rede de 

cursinhos pré-vestibulares. 
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étnica e mobilização política constituindo novas identidades e alterando relações internas às 

comunidades.  

A partir dessa pesquisa, ainda na graduação, direcionei meus estudos para o tema da 

presença do negro na sociedade brasileira e Américas, sobretudos suas manifestações em 

torno das várias expressões do quilombo, morroons e palenques. Nesse ensejo, o tráfico de 

gente, o trabalho escravo, as formas de resistência, as tradições, permanências e mudanças, ao 

mesmo tempo em que foram objetos de estudo, foram também minhas principais motivações 

para lhes dar continuidade. Além disso, minha condição de negro e experiências acadêmicas 

serviram de motivação para investir e sondar a articulação entre memória, trabalho e etnia na 

experiência quilombola de Ivaporunduva.  

Aprofundando minhas pesquisas, verifiquei que os anos de 1970 foram marcados por 

um volume de trabalho que tem como foco as desigualdades e o preconceito racial no Brasil. 

Esses estudos estavam, em certa medida, ligados a movimentos sociais com afiliação política 

bem definida e com uma tendência a atrelar o preconceito racial às discussões de classes. Nas 

duas décadas seguintes, esses temas apareceram independentes. O preconceito racial assumiu, 

então, autonomia do ponto de vista da análise das divisões sociais. Como isso, a questão 

passou a enfrentar questões próprias, como as gradações de cor à brasileira que reafirmam a 

indiscutível composição mestiça do Brasil, mas também sua inequívoca hierarquização racial. 

Hierarquização essa que acreditávamos desaparecer com a industrialização. Mas o tema 

persistiu nos anos de 1980, com diferentes variáveis como a renda, a educação, o emprego, a 

comunicação e a vida no campo. Além disso, notei que na atualidade, os dois temas que, 

dentro do campo das discussões etno-raciais
5
 mais geraram discussões, polêmicas e frisões 

eram as ações-afirmativas e os chamados remanescentes de quilombos, tema desse estudo. 

Esses temas têm o particular poder de tocar em problemas críticos de nossa sociedade 

brasileira, como a educação e a terra. Eles revelam ainda o vigor da questão racial no Brasil, 

sobretudo no que se refere ao tema da identidade, memória e experiência do negro em nosso 

país.  

Outro fator a ser considerado é a crescente centralidade do judiciário como cenário de 

disputas quilombolas, fator esse que repercute na estrutura e organização tanto das 

comunidades quanto dos órgãos de justiça, numa politização dos órgãos de justiça 

                                                 
5
 No Brasil, os dois termos aparecem comumente juntos como forma caracterizar uma função política da 

identidade, ao mesmo tempo em que oferecem uma crítica a fundamentalismos, seja o racial biologizante ou  

culturalista. Nesse sentido, o „etno-racial‟ representa um caminho do meio que fala mais sobre uma condição 

política que sobre os significados estritos dos termos isolados. 
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(STUCCHI, 2005). Cabe especial atenção ao Ministério Público Federal pelo encampamento 

das demandas quilombolas e leitura desse processo como expressão da democratização da 

justiça no Brasil. Nessa discussão é preciso mencionar o papel desempenhado por 

pesquisadores de diversas áreas, mas em especial de antropólogos, que tem contribuído para o 

alargamento da discussão em termos teóricos e políticos. Assim, verifica-se que luta pelo 

reconhecimento dos direitos quilombolas tem se tornado foco de atuações públicas no campo 

dos direitos na última década.  

Em 2006, ingressei no Programa de Pós-Graduação em História da PUC-SP com bolsa 

do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) com o trabalho 

que aqui apresento. Nesse ínterim, as coisas mudaram em relação ao volume de estudos sobre 

comunidades quilombolas: houve um considerável crescimento de estudos sobre o tema nas 

universidades, nos órgãos estatais e em organizações não governamentais.
6
 Em 2008, 

interrompi o mestrado após a qualificação e passei a trabalhar na Koinonia, instituição com 

sede no Rio de Janeiro (RJ). Durante um ano pude estreitar laços com as comunidades 

daquele estado e do Baixo Sul da Bahia, participando de reuniões e articulações políticas para 

eventos públicos em locais onde, muitas vezes, não havia sequer luz elétrica. Dentre essas 

comunidades, pude verificar o quanto ainda sofriam as comunidades quilombolas em relação 

ao seu reconhecimento e à legitimação da posse das terras, no gritante caso do Quilombo da 

Ilha da Marambaia (Mangaratiba-RJ), cujas interdições ditatoriais da Marinha do Brasil, 

proibiam a construção de novas moradias sequer para casamentos endógenos e o retorno 

daqueles que partiram para estudar, trabalhar ou atuar no movimento quilombola.
7
 A luta dos 

„remanescentes de quilombos‟, fundamentada no Artigo 68 da Constituição Federal 

consubstancia-se na garantia dos direitos territoriais, culturais e de autonomia política, mas se 

particulariza em experiências como as vivenciadas nas comunidades negras rurais do Vale do 

Ribeira (SP) que protagoniza uma luta pela terra e em defesa do Rio Ribeira de Iguape, para o 

qual são projetadas três usinas hidroelétricas.
8
 

Através dessa atuação deparei-me não apenas com um tema científico, mas com 

experiências ligadas à luta, à educação, ao uso dos recursos naturais, às leituras possíveis da 

                                                 
6
 Em São Paulo, a Comissão Pró-Índio-SP e o Instituto Socioambiental atuam na questão indígena, ambiental e 

quilombolas. No Rio de Janeiro, Koinonia Presença Ecumênica e Serviços atua na questão quilombola e dos 

terreiros de candomblé. 
7
 Para maiores informações, consulte: OBSERVATÓRIO QUILOMBOLA. Dossiê Marambaia. Disponível em: 

<http://www.koinonia.org.br/oq/dossies/marambaia/home_dossie1.htm>.  Acesso em: 14 nov. 2009. 
8
 Uma delas, Usina Hidroelétrica (UHE) Tijuco Alto, teve desdobramentos de licenciamento para sua 

implantação, haja vista que sua implantação visa ao aproveitamento energético para fins industriais da 

Votorantim, empresa de capital privado nacional.  

http://www.koinonia.org.br/oq/dossies/marambaia/home_dossie1.htm


 

15 

 

cultura e à demanda fundiária – diversidade que orientou para a necessidade de um estudo 

maleável, móvel, itinerante e aquecido pelo devotamento às causas quilombolas.  

Essa talvez tenha sido minha maior dificuldade, pois esse devotamento levou-me a 

questionar o sentido e o alcance dos estudos acadêmicos em favor dos direitos das chamadas 

populações tradicionais. Se antes de residir no Rio de Janeiro, questionava a eficácia dos 

estudos acadêmicos, atuando nessa intersecção entre pesquisadores, quilombolas e poder 

público, percebi que os estudos são parte fundamental dos processos de consolidação daqueles 

direitos e que o paradigma está na análise proposta e no posicionamento dos sujeitos. A 

análise do pesquisador reflete uma relação processual entre sujeitos, interesses e 

circunstâncias políticas. Em função do protagonismo quilombola em muitas pesquisas e na 

atuação política, é cada vez menor o privilégio do pesquisador sobre a informação e 

comunicação entre os atores da cena política e da própria construção do saber sobre o tema. 

Um engajamento das pesquisas em favor das chamadas populações tradicionais deve não 

apenas apreender experiências, mas buscar referências na produção do saber local.  É como 

pesquisador que pretendo contribuir para melhor compreensão dos processos de consolidação 

das identidades locais e suas relações de alteridade com demais atores sociais. 

 Com isso chegamos aos objetivos desse trabalho. O principal dele é apreender as 

alterações das políticas de reconhecimento na identidade local da comunidade de 

Ivaporunduva. Essa nossa preocupação poderia soar ares de contradição, uma vez que o a 

ideia de reconhecimento parte do pressuposto de algo dado e acabado. Diferentemente, o que 

observamos em Ivaporunduva é uma realidade em acelerado processo de mudança em suas 

formas de identificação e no surgimento de novas identidades recortadas com condições de 

gênero, idade e papel desempenhado internamente. Essas identidades leem de forma diferente 

as mudanças ocorridas e as regras do jogo político. Isso tem levado a mudanças na estrutura 

da organização, convívio e interesses no interior da comunidade. Nosso interesse é mais 

captar o modo de atuação que os resultados obtidos. Por outro lado, aqui é importante 

considerar as mudanças ocorridas nos setores de interlocução das comunidades, seja na 

ampliação dos direitos, seja no recrudescimento das normas impeditivas aos processos 

almejados.  

Ao objetivo principal estão ligados outros três. O primeiro deles é apreender as formas 

de organização de Ivaporunduva. Para além da subsistência econômica, as mulheres de 

Ivaporunduva, em conjunto com outras mulheres negras rurais do Vale do Ribeira, elaboram 

uma prática política de organização atrelada à rotina religiosa da comunidade. Os estudos 
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bíblicos serviram de inspiração e motivação para o engajamento no pleito de diversas 

demandas das comunidades negras rurais, entre elas o reconhecimento como comunidade 

quilombola. Esse papel reflete uma leitura particular da atuação de alguns agentes da igreja 

nas comunidades, bem como revelam uma estética diferenciada de luta na cena política. Os 

movimentos de oposição às barragens e de defesa do território quilombola são herdeiros dessa 

forma particular de luta. 

O segundo é buscar as maneiras como Ivaporunduva vislumbra o quilombo em suas 

diversas manifestações. Ivaporunduva, bem como as demais comunidades do Ribeira, no 

processo de reconhecimento político pautado no „artigo 68‟, se deparou com uma noção de 

quilombo em constante disputa. Em decorrência disso, há diferentes e muitas vezes 

contraditórias noções acerca do termo dentro da comunidade. A relação com as formas de 

identificação no interior da comunidade nem sempre é harmônica e segura. Assim, nosso 

segundo objetivo é buscar as apreensões de Ivaporunduva sobre o quilombo e a criação de 

uma noção razoavelmente nivelada do mesmo para fins de reconhecimento. Nesse processo, 

mais uma vez estão em cena diversos atores, como agentes do estado, técnicos, membros da 

igreja, movimento negro, pesquisadores e organizações não governamentais.  

 Por fim, o terceiro objetivo é compreender como essas identidades, organização e 

diálogos têm sido importante para consolidação das lutas pela terra e contra a construção de 

barragens.  Aqui é preciso mencionar o papel das lideranças como intermediários entre a 

comunidade os agentes do Estado, da Igreja, pesquisadores e técnicos – ora como tradutores 

dos processos para sua comunidade, ora como tradutores dessa para outros intermediários. –

Aqui também as inovações políticas e jurídicas são importantes do ponto de vista dos efeitos 

do desempenho dos trabalhos das lideranças. Elas desempenham um papel de duplo sentido e, 

em função de sua diversificação interna, apontam para novos caminhos da cena política e dos 

direitos das comunidades tradicionais.  

Em relação à estrutura deste trabalho, pode-se dizer que está fundamentada em quatro 

capítulos, além da introdução e considerações finais. 

No Capitulo I, buscamos costurar uma história do Rio Ribeira de Iguape, da região 

denominada Vale do Ribeira e de alguns aspectos de Ivaporunduva.  Mostramos algumas das 

leituras mitológicas realizadas pelas comunidades locais sobre o rio, além de suas 

características físicas. Essa descrição desemboca em uma leitura da região denominada Vale 

do Ribeira e as desventuras políticas ocasionadas na tentativa de promover o seu 

desenvolvimento econômico. Mais da metade do território do Vale é composto por Mata 
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Atlântica e, em função disso, a região se destaca por sua biodiversidade e pelas restrições de 

uso de seus recursos. Associado a isso encontramos a diversidade de culturas que sobrevivem 

desses recursos, nem sempre de forma harmonizada com os códigos legais. Nossa descrição 

busca reunir alguns elementos da presença do negro nas terras do Vale e de sua experiência 

nas comunidades negras, especialmente em Ivaporunduva. Essa experiência foi marcada por 

diferentes formas de designação desse seguimento da população em função de 

enquadramentos sociais, econômicos e políticos. Se algumas vezes são descritos como 

camponeses, posseiros, negros, agora são reconhecidos como remanescentes de quilombos. 

Essas diferentes denominações afetam de maneira especial a forma de agir e a representação 

dos povos negros da região sobre sua personalidade, promovendo mudanças substanciais em 

suas formas de ver e agir. 

No capítulo II oferecemos uma leitura sobre os diferentes usos e apropriações do 

quilombo. Buscamos analisar as leituras dos teóricos dos anos de 1970 e 1980 sobre o tema e 

apontar que há tantas similaridades entre os chamados marxistas e culturalistas quanto 

diferenças entre estudiosos de cada um desses grupos. Buscamos mostrar também um diálogo 

entre produção acadêmica, ação política e expressões culturais no que diz respeito à 

apropriação do conceito de quilombo, já que a promulgação do Artigo 68 trouxe novos 

debates em torno desse conceito, que, aos poucos, passou por processo de ressemantização, 

não sem queixa dos movimentos sociais que durante os anos de chumbo haviam elegido o 

quilombo como estandarte de luta contra o racismo. Esse debate ainda persiste e envolve as 

comunidades quilombolas, suas instâncias representativas, universidades e os agentes 

legisladores nas problemáticas da regularização fundiária dos remanescentes de quilombos. 

No terceiro capítulo mostro como no início dos anos de 1990 estruturaram-se os 

encontros de estudos bíblicos das mulheres negras de Eldorado no Vale do Ribeira (SP), 

dando origem aos Grupos de Mulheres de Eldorado e como esses passaram a atuar na vida 

pública. A oração, estudo e protesto marcavam seus dias e seus cantos metaforizavam o 

Estado em violência, descaso e desrespeito; os interesses privados em ganância e roubo; o lar 

em sono silencioso do qual se deveria emergir. Carregadas de angústias, suas vozes traziam a 

amargura da violência cotidiana e discriminação no desrespeito a seus direitos fundamentais. 

Os cantos não tardaram a entoar a identidade de mulher quilombola para observância do 

Artigo 68 da Constituição Federal que assergura suas terras e na defesa do rio Ribeira de 

Iguape contra projetos de seu represamento. Suas lutas tecem a imagem de mulheres 

quilombolas à nação e içam novos níveis de relações no interior de suas comunidades. Esse 
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capítulo busca dar conta, também, da visibilidade do trabalho e ação política das mulheres de 

Ivaporunduva, através de uma leitura sobre a agricultura familiar e do cotidiano nos lares 

dessa comunidade. 

No capítulo IV analisamos a construção do movimento de oposição às barragens e em 

defesa de uma identidade quilombola. As enchentes compõem uma constante para as 

comunidades quilombolas do Vale do Ribeira e, não raro, são usadas como argumento para 

construção de barragens no curso do rio. O Movimento de Ameaçados por Barragens 

(MOAB) que, a princípio, propõe o embate direto às barragens, passa a articular uma crítica 

das propostas de desenvolvimento para o Vale.  Nesse processo de consolidação do 

movimento contra as barragens foi fundamental a interlocução com movimentos sociais, 

agentes da igreja, do Ministério Público Federal (MPF) e de políticos, com participação 

expressiva de membros do Partido dos Trabalhadores (PT). Analisamos aqui a forma como o 

movimento de oposição às barragens dialoga com a luta pela regularização das terras 

quilombolas e com as questões ambientais do vale. Desse processo destacamos o 

protagonismo das comunidades negras rurais, em especial das lideranças de Ivaporunduva, 

empregando-lhes contorno e consistência aos movimentos, bem como agregando essas ações 

ao que se pode chamar de uma identidade quilombola local. 

Para concluir essa apresentação, destaco que essa pesquisa foi desenvolvida em mais 

tempo que o previsto e em diferentes contextos: ela soma o acúmulo obtido com os estudos de 

iniciação científica e as visitas que realizei à comunidade de Ivaporunduva, à sede do MOAB 

e à Diocese de Eldorado quando obtivemos documentação acerca do MOAB e do Grupo de 

Mulheres de Eldorado. Nessas visitas, realizamos entrevistas abertas com os moradores que 

serviram de base tanto para análise da iniciação científica quanto para o estudo que ora 

apresento. Conversamos também com moradores e comerciantes de Eldorado, bem como com 

os professores da antiga escola local. Durante os estudos do mestrado realizei ainda outras 

duas visitas a Ivaporunduva e mantive contato telefônico com outras comunidades 

quilombolas, prestigiando, pessoalmente, as realizações do Dia Internacional de Luta Contra 

as Barragens. Morando em São Paulo (SP) pude visitar a sede da Fundação Instituto de Terras 

do Estado de São Paulo (ITESP) e o Arquivo do Estado, onde obtive documentos importantes 

que embasaram meus estudos. No entanto, há que se considerar que utilizo muitas vezes 

documentos encontrados em textos de outros pesquisadores da temática, bem como 

documentos governamentais e de organizações não governamentais. Já no Rio de Janeiro, em 

Koinonia, pude acompanhar de perto as discussões acerca dos processos nacionais e locais de 
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reconhecimento dos direitos quilombolas através reuniões, encontros e fóruns de discussão 

com suas entidades representativas como a Coordenação Nacional de Articulação das 

Comunidades Negras (CONAQ) e com pesquisadores e técnicos da área. 
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2 INTRODUÇÃO 

 

 

A comunidade quilombola de Ivaporunduva é a mais antiga do Vale do Ribeira e está 

situada numa região entre morros, na margem esquerda do rio Ribeira de Iguape. Em suas 

terras tomam corpo uma agricultura familiar com roças de arroz, feijão, milho e mandioca 

para subsistência de seus núcleos familiares e algumas atividades voltadas ao comércio, sendo 

as principais delas a bananicultura e o artesanato da fibra da banana. 

O primeiro encontro que tivemos com a comunidade decorreu de projetos 

desenvolvidos pela Educafro e, logo em seguida, motivou-nos à elaboração e concretização de 

trabalho de pesquisa de Iniciação Científica no período de 2004 a 2005, subsidiada pelo Pibiq-

CEPE, sob orientação da Professora Assistente Mestre Maria Auxiliadora Dias Guzzo. Da 

elaboração do projeto à prática investigativa pudemos contar com o apoio do Projeto 

Ampliando as Falas Pretas, parceria entre a PUC-SP e a Fala Preta! – Organização de 

Mulheres Negras para promoção e qualificação de pesquisadores negros nas áreas de Ciências 

Sociais. Com aquele primeiro estudo, centrado nas mudanças no universo do trabalho, 

delineamos as formas de ser da comunidade e sua preocupação em produzir e distribuir 

igualitariamente seus meios de subsistência. A pesquisa permitiu a compreensão acerca do 

modo específico de ser quilombola de Ivaporunduva e a aquisição de importante experiência 

na manipulação de documentos da história da comunidade.  Notamos, em especial, que as 

experiências de luta, os postulados comunitários que incluem preceitos étnicos, carregavam 

carga emocional ao ser narrado pelos moradores. O grau de emotividade é acentuado ao 

descrever a rotina dos antigos coletores de palmito que investiam na mata, sem a certeza de 

qualquer sucesso na empreitada, e ao narrarem as necessidades perenes, as restrições legais, 

as punições e o recrudescimento do trabalho.  Diante das dificuldades, a existência da 

comunidade constitui um paradoxo ao manter formas de produzir solidárias e comunitárias a 

tão poucos quilômetros de São Paulo, principal metrópole do país.  Isso não significa dizer 

que a comunidade se encontra isolada e que sobre ela não operem as forças sociais às quais 

estamos expostos. Diferentemente, prova de seu engajamento aos condicionantes sociais, é 

sua constante luta pelo reconhecimento e regularização de suas terras como remanescentes de 

quilombo e oposição a projetos de construção de barragens no rio Ribeira de Iguape. Dessa 

constatação partimos para a periodização desta pesquisa, isto é, os momentos de 

reconhecimento e titulação de Ivaporunduva de acordo com o artigo 68. Assim, a pesquisa 
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busca dar conta da experiência de Ivaporunduva no processo de reconhecimento e 

constituição de identidade quilombola, que envolve um período consideravelmente grande 

que se estende da segunda metade dos anos de 1990 à primeira metade dos anos 2000
9
. 

 

 

2.1 Desenvolvimento do tema 

 

 

Ivaporunduva, comunidade quilombola ribeirinha, situada no Vale do Ribeira, entre 

São Paulo e Paraná, tem sua origem histórica datada de meados do século XVIII com o 

emprego do trabalho escravo para extração de ouro no Baixo Ribeira. Com a falência desta 

empresa e o exílio dos senhores brancos de suas fazendas, os negros lá permaneceram, 

instaurando o regime de subsistência com produção familiar de alimentos de primeira 

necessidade como arroz, feijão e milho e a criação de alguns bichos como porcos e galinhas.  

A comunidade permaneceu durante muito tempo dependendo das vias fluviais 

oferecidas pelo Rio Ribeira de Iguape para o contato com as localidades vizinhas. As 

constantes cheias do mesmo, presentes ainda na memória dos moradores, transformavam 

essas viagens num verdadeiro transtorno para o povoado
10

. As viagens permitiam a 

aquisição de alguns produtos como sal e querosene. Nas cidades vizinhas predominava o 

ideário de que os habitantes de Ivaporunduva eram todos pretos, e como a conclusão da 

estrada que liga Eldorado a Iporanga, que coincide com processo de concentração fundiária 

e instalação de algumas fábricas na região, o povoado passa a ser denominado também 

como “[...] aqueles que não gostam de ser mandados” (QUEIROZ, 1983, p. 06). Essa visão 

evidencia uma alteridade desigual e um confronto de diferentes formas de efetivação do 

trabalho. Enquanto os moradores de Ivaporunduva preconizavam a subsistência, os 

fazendeiros e, agora, empresários e donos de terras, apontavam para o desenvolvimento 

econômico sob tutela do Estado, que disponibilizava incentivos à instalação desses 

empreendimentos no Vale do Ribeira (CARRIL, 1995).  

O Estado inferiu na expansão do capitalismo no Vale do Ribeira, através das 

Secretarias e dos bancos estatais, não apenas subsidiando a infra-estrutura, 

mas financiando áreas de produção e subordinando camponeses e pequenos 

proprietários aos vários interesses estabelecidos na região. (CARRIL, 1995, 

p. 108). 

                                                 
9
 A comunidade foi reconhecida em 1997 e titulada em 2000 (BRASIL, 1997). 

10
 A cheia mais antiga e famosa destruiu parte da capela do povoado em 1807. A capela, construída em 1756, foi 

reerguida em 1857. (QUEIROZ, 1983, p. 37). 
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Para a comunidade esse processo se traduziu em expropriação de partes das terras 

de muitas comunidades locais, inserção de novos valores e necessidades de consumo e 

novas formas de trabalho que iam desde a assalariada à compulsória.
11

 Embora os 

moradores de Ivaporunduva tenham permanecido em suas terras desde a falência da 

mineração, os assédios constantes à suas terras reduziram tais áreas ao entorno da capela, 

nas chamadas terras da santa
12

. Além disso, o abandono das atividades donde provinha a 

subsistência do grupo para a atividade extrativista de palmito, trouxe desequilíbrio de suas 

condições de sobrevivência e postulados comunitários
13

.  

Nos anos de 1990, com o processo de reconhecimento como remanescente de 

quilombo, Ivaporunduva buscou reestruturar sua integridade territorial e sua autonomia de 

trabalho.
14

 Hoje alimentos como arroz, feijão e milho são produzidos para o consumo 

interno em roças familiares. Além disto, a bananicultura é a principal atividade comercial 

da região. A existência de alguns projetos para implantação de novas técnicas de trabalho 

como a fábrica de doces, construída pela comunidade em parceria com a Universidade de 

Campinas (Unicamp) e a Casa de Artesanato apoiada pelo Instituto Sócio Ambiental (ISA) 

leva-nos a refletir sobre o papel desempenhado na interlocução com outros agentes sociais 

como universidades e organizações não governamentais.  

O Artigo 68 do Ato das Disposições Transitórias Constitucionais (ADCT) 

representa um acúmulo de anos de luta dos movimentos negros rurais e urbanos, assim 

como de outras entidades da sociedade civil. Ele determina que: 

Aos remanescentes de comunidades de quilombo que estejam ocupando suas 

terras é reconhecida à propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes 

os títulos respectivos. (BRASIL, 1988, p. 189). 

                                                 
11

 O trabalho compulsório nas fazendas e no corte de palmito é atestado documento publicado na folha de São 

Paulo em 1986 pela Coordenadoria de Conflitos Agrários do Ministério da Reforma Agrária (Mirad). O 

documento faz menção não apenas a empresas privadas como a Votorantin, interessado na construção da Usina 

Hidrelétrica Tijuco Alto, mas a empresas estatais como o Banespa. (DOCUMENTO..., 1986, p.11). Martins 

(1993) deixa ainda mais evidente a ligação entre o Estado e o trabalho compulsório. Segundo ele, essa forma de 

exploração do trabalhador rural é  “[...]frequentemente encontrada em pequenas empresas que recebem subsídio 

do governo federal, através dos incentivos fiscais”. 
12

 Assim chamadas por pertencerem a padroeira do povoado, Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. A 

capela foi tombada pelo CONDEPHAAT. (SÃO PAULO, 1972).  
13

 A comunidade se debateu e se debate há muito com a investida de grileiros sobre suas terras. Antonio 

Bartolomeu, professor da antiga Escola Comunitária, nos contou em julho de 2004, acerca de um certo 

fazendeiro de nome Aurélio que visava se apossar das terras da santa, o que levou o dito professor a ir ter com o 

bispo para garantir as terras. (BARTOLOMEU, 2004). 
14

 Em 1993 a comunidade entra com ação declaratória contra a União Federal, a Fazenda Pública do Estado de 

São Paulo e a Fazenda Alagoinha – Cia. De Empreendimentos Gerais, Sociedade Anônima, reivindicando 

3.158,11 hectares de terras de pertencimento a comunidade. Ação Declaratória: Advocacia Luiz Eduardo 

Greenhalg, Michael Nolan e outros. 
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O processo iniciado com o Artigo 68, embora não tenha se traduzido em imediata 

regularização fundiária da comunidade, vem possibilitando o acesso de novos agentes e 

demandas sociais ao campo da justiça, bem como alterando o próprio debate conceitual 

acerca do tema. O processo de reconhecimento da comunidade traduziu novas 

necessidades e o encontro do povoado com novas identidades. 

A categoria remanescente de quilombo causa inquietação do ponto de vista 

teórico e político. Há leituras de diversas áreas do conhecimento, nem sempre em 

harmonia com os interesses políticos que as circunscreve. A problematização clássica do 

quilombo, pautada no binômio da fuga-isolamento perdeu seu poder definidor diante da 

diversidade de experiências presentes em território nacional. Essas mudanças ocorrem não 

apenas no campo conceitual, mas na vida prática de muitos quilombolas que, antes do 

processo de reconhecimento, deixavam suas terras e roças e partiam para o trabalho em 

fazendas ou grandes cidades.  

[...] o pessoal que saíram antes, eles tão voltando pra terra deles de novo [...] 

do jeito que eles foram, eles voltaram do mesmo jeito, né?. Se eles tão tendo 

alguma coisa é porque eles tão adquirindo aqui com a legalização. [...] Quem 

tinha, por exemplo, plano de plantar uma bananal, na época, hoje ele já ta 

tendo condições de tá plantando, ta colhendo suas bananas, não só a banana  

como os demais alimentos, né? (GILVAM, 2004)  

 

Em fins dos anos de 1990, nota-se que à exceção de suas principais lideranças, 

Ivaporunduva não havia formulado um discurso coeso acerca da nova identidade 

quilombola. A utilização de quilombo para referir-se aquele povoado era ainda recente. A 

localidade era vista comumente como bairro de pretos. É assim que os viu o engenheiro 

Edmundo Krug (1942), que esteve na região por volta de 1912. Segundo ele, Ivaporunduva 

“é apenas lugar ermo habitado por pretos, com uma capela sem arquitetura localizada entre 

os morros compondo uma vista agradável e poética”. Essa forma de identificação não está 

presente apenas no olhar do outro sobre o povoado, pois o bairro ou nação de pretos é 

maneira como os próprios moradores descreviam seus habitantes para pesquisadores e 

jornalistas interessados em sua história. No final dos anos 1970, um morador narra para 

Queiroz (1983) que “[...] a nação aqui é tudo de preto” e, em 1986, o jornal Folha de São 

Paulo, destaca a preferência da população pela definição de bairro: 

Os „bairros‟, como os habitantes preferem chamar, estão no vale, margeando 

o rio que dá nome ao local, ou praticamente escondidos nos morros sempre 

próximos às cavernas que caracterizam a região. (NEGROS..., 1986). 
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Como se viu, a construção da identidade como remanescente de quilombo é, 

portanto, posterior ao „artigo 68‟ de 1988. Ela envolveu uma verdadeira odisseia política e 

teórica para a inversão simbólica da ideia de remanescente e de quilombo. A ideia de 

reminiscência representava uma dependência histórica entre o artigo 68 e a definição do 

Conselho Ultramarino, que esteve fundada no objetivo de destruição de qualquer 

manifestação do fenômeno quilombo (ALMEIDA, 1996, p. 17)
15

. 

Por se tratar de história recente de Ivaporunduva, essa pesquisa apresentou algumas 

dificuldades. A principal delas teve relação com o recorte a ser dado ao tema, pois a 

confluência de diversas áreas do conhecimento nos processos administrativos e o emaranhado 

de políticas públicas que passaram a incidir nas comunidades reconhecidas tornou o tema 

cada vez mais complexo. Assim nos detemos a dissertar sobre as alterações percebidas na 

identidade e em alguns aspectos da memória de Ivaporunduva após a promulgação do Artigo 

68 do ADCT e seu reconhecimento como remanescente de quilombo.  

Adotamos aqui a noção de identidade como um objeto de negociação socialmente 

constituído. A identidade é, sobretudo, um investimento de determinado grupo no sentido de 

manter sua unidade, continuidade e coerência (POLLAK, 1992). Como construção, esse 

fenômeno não requer qualquer prerrogativa de consanguinidade e parentesco, embora essas 

instâncias estejam presentes como fato ou como discurso para coesão e continuidade de 

unidade dos grupos. Como negociação, a identidade aponta para relações de alteridade e 

conflitos que dialogam com diversos tempos e espaços. Em Ivaporunduva não há apenas a 

identidade quilombola, mas há o esforço para que essa organize as demais. Esse processo nem 

sempre é harmonioso e livre de sequelas.  

A identidade quilombola se define pelo compartilhamento de experiências e 

mecanismos comuns de luta. Esse compartilhamento gerou uma série de entidades 

representativas dos interesses quilombolas em todas as regiões do país. Na identidade 

quilombola apregoada por essas entidades são projetados diversos outros traços 

compartilhados, como a experiência afro-brasileira, a dispersão negra nas Américas, a 

memória da escravidão e a ancestralidade africana. Na maioria dos casos, esse 

compartilhamento envolve formas específicas de relação com a terra e com os demais 

membros da comunidade.  

                                                 
15

 Em 1740 o Conselho Ultramarino define quilombo como “toda habitação de negros fugidos que passem de 

cinco, em parte despovoada, ainda que não tenha ranchos levantados nem se achem pilões nele”. Embora não dê 

conta da diversidade de realidades quilombolas, a definição do Conselho Ultrmarino criminaliza o quilombo, 

com o objetivo prático de investir sua destruição. (ALMEIDA, 1996, p. 17) 

 



 

25 

 

Em relação ao uso da terra, o discurso se pauta no uso comum de seus recursos e na 

sustentabilidade das atividades produtivas; à relação com os demais membros dessa 

comunidade, predomina a ideia de irmandade e solidariedade grupal. Para o interior das 

comunidades projeta-se essa instância superior que chamamos identidade quilombola, como 

forma de reunir uma grande diversidade de experiência no sentido de irmandade. Segundo 

Ronaldo dos Santos (2009), os principais canais de consolidação dessa irmandade são os 

encontros locais, regionais e locais, isto é, quando ocorre uma identificação das lutas 

comuns.
16

 Essa noção de irmandade leva os quilombolas a trazer para si a responsabilidade do 

avanço das lutas nos mais diferentes pontos do país.  

Em Ivaporunduva, deparamo-nos um discurso de igualitarismo e comunitarismo 

apregoado por suas principais lideranças. Além desse postulado, há outros como a memória 

comum, laços de consanguinidade e parentescos e o uso comum de um território costurado 

por elementos culturais.  Registramos algumas vezes o uso do discurso do igualitarismo com 

relação ao de dentro e de irmandade com relação aos demais quilombos do país. Segundo 

Bandeira (1980, p. 25) esse igualitarismo é um postulado supra empírico que ordena e regula 

a vida comunitária. Encontramos também um discurso pela identidade negra, étnica e 

quilombola, sem uma distinção precisa à priori. Aos poucos, a identidade quilombola toma 

contornos mais definidos e inequívocos e passa a fornecer subsídios para as lutas pela terra, a 

oposição às barragens e os debates contra o racismo. Segundo Gusmão (1995, p. 18), a 

condição étnica é um movimento que parte do real para o simbólico e retorna à ação de forma 

reobjetivada.  

Com relação à memória de Ivaporunduva, utilizamos aqui algumas ferramentas de 

análise presentes no trabalho de Pollak (1992). Nas narrativas da memória do povoado de 

Ivaporunduva, descritas, por exemplo, nas desventuras do Negro Marinho que frequentava a 

comunidade e de Maria Joanna, a bondosa senhora que doou terras e liberdade aos habitantes 

locais, encontramos alguns dos critérios da memória elencados por Pollak (1992), tais como 

acontecimentos, personagens e lugares. Percebemos tratar-se de memórias narradas por 

gerações que encontram coesão no discurso e algumas projeções ou transferências, como a 

similaridade de Maria Joanna com a Princesa Isabel. A memória, aqui entendida como 

seletiva, também é um fenômeno socialmente constituído e organizada consciente ou 

                                                 

16
 Essa foi a definição dada por Ronaldo dos Santos (2009), quilombola da Comunidade de Campinho da 

Independência, Rio de Janeiro, e membro da Executiva da Coordenação Nacional de Articulação das 

Comunidades Negras (CONAQ). 
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inconscientemente em função de preocupações pessoais e políticas. Pollak (1992) afirma ser a 

memória um elemento constituinte da identidade de um grupo ou individual, na medida em 

que ela organiza e projeta o sentimento de continuidade de uma pessoa ou indivíduo em sua 

auto reconstrução.  

A memória é, em parte, herdada, não se refere apenas à vida física da pessoa. 

A memória também sofre flutuações que são função do momento em que ela 

é articulada, em que ela está sendo expressa. As preocupações do momento 

constituem um elemento de estruturação da memória. Isso é verdade também 

em relação à memória coletiva, ainda que esta seja bem mais organizada. 

Todos sabem que até as datas oficiais são fortemente estruturadas do ponto 

de vista político. Quando se procura enquadrar a memória nacional por meio 

de datas oficialmente selecionadas para as festas nacionais, há muitas vezes 

problemas de luta política. A memória organizadíssima, que é a memória 

nacional, constitui um objeto de disputa importante, e são comuns os 

conflitos para determinar que datas e que acontecimentos vão ser gravados 

na memória de um povo. (POLLAK, 1992). 

Trabalhadas juntas, memória e identidade se tornam campos de disputas sociais e 

grupais, principalmente no âmbito da política. Um exemplo da organização da memória e 

identidade no confronto com a memória enquadrada do Estado é da significativa preferência 

do dia 20 de Novembro como Dia da Consciência Negra. A escolha desse dia não ocorreu por 

acaso, ela busca desconstruir a ideia de brandura do negro imposta pela até então 

comemoração do dia 13 de Maio. Ao analisar a memória do 20 de novembro, segundo os três 

critérios da memória estabelecidos por Pollak (1992), encontraremos a morte de zumbi como 

acontecimento; o próprio zumbi como personagem; e o quilombo como lugar. Embora a 

memória do Quilombo dos Palmares apresente limitações para analisar as experiências dos 

remanescentes de quilombo, ela é interessante do ponto de vista da disputa de uma memória e 

identidade pautada no quilombo.  

 

 

2.2 A pesquisa e as fontes 

 

 

As fontes norteadoras dessa pesquisa foram as entrevistas que realizamos com os 

moradores e aquelas encontradas em outros trabalhos sobre a comunidade. Utilizamos relatos 

presentes nos trabalhos de Renato Queiroz (1983), no de Maria de Lourdes Carril (1995), no 

de Débora Stucchi (2005), entre outros. Esses trabalhos foram importantes fontes para 

elaboração do Relatório Técnico Científico (RTC) e laudo antropológico de diversas 
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comunidades do Vale, em especial de Ivaporunduva. As entrevistas aconteceram nas visitas 

feitas a Ivaporunduva durante os anos de 2001 à 2007, onde conversamos também 

informalmente com seus moradores, homens e mulheres, jovens e idosos. Nessas 

oportunidades, nossa principal dificuldade foi estabelecer uma sistemática de entrevistas, dada 

a resistência justa de muitos moradores à presença de pesquisadores na localidade. Decidi 

então acompanhar de perto a rotina de trabalho e lazer dos moradores como a pesca, o plantio, 

o cuidado das crianças e as atividades administrativas e políticas, como os preparativos das 

mulheres para o dia da Marcha Pela Terra. Registrei esses momentos com certa timidez e 

respeito à intimidade de seus protagonistas.  

Usamos também alguns números do jornal A Tribuna do Ribeira do ano de 1984
17

 - 

que circulou por alguns municípios do Vale do Ribeira trazendo alguns conteúdos políticos e 

econômicos da região -, alguns números da Folha de S. Paulo, precisamente os que cobrem a 

existência de trabalho compulsório no Vale do Ribeira, as enchentes no Vale até 1997, a 

“descoberta” de comunidades de negros naquela região, a organização política e produtiva da 

comunidade e o processo de reconhecimento e titulação. Os materiais divulgados por web 

sites de entidades como a Comissão Pró-Índio (CPI), Instituto Sócio-Ambiental e Koinonia - 

Observatório Quilombola (OQ), também foram incorporados ao nosso acervo de fontes. 

Outros documentos importantes para essa pesquisa foram os dossiês elaborados pelo 

Movimento dos Ameaçados por Barragens (MOAB) e Diocese de Eldorado sobre a luta de 

oposição às barragens e da história do Grupo de Mulheres de Eldorado. 

Dado os objetivos dessa pesquisa, buscamos sempre recortar a fala dos moradores 

presentes nas fontes colhidas, seja ela direta em forma de entrevista, trabalhada em textos 

explicativos ou líricas, em versos e cantos. Nesse sentido, buscamos nos apropriar dos 

recursos da história oral como um método destinado ao tratamento de um tipo específico de 

fonte como a memória e a narrativa dos agentes históricos. Uma vez que esse não é um 

trabalho estrito de história oral, buscamos aqui aplicar o uso de diferentes espécies de 

documentação que no cruzamento aponta para diferentes visões acerca do mesmo problema. 

Por outro lado, buscamos algumas ferramentas nos trabalhos de Pollak (1989) e Bosi (1994).
 

Essa última pesquisadora, que estuda a relação entre memória, velhice e trabalho em São 

Paulo, apregoa que 

Todo e qualquer trabalho, manual ou verbal [...] acaba-se 

incorporando na sensibilidade, no sistema nervoso do trabalhador; 

                                                 
17

 O jornal, fundado em 1978, circula em diversos municípios do Vale. No Arquivo do Estado de São Paulo, 

consultei apenas com os exemplares do período de março de 1984 à maio de 1985.  
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este, ao recordá-lo [...], investirá na sua arte uma carga de significação 

e de valor talvez mais forte do que a atribuída no tempo da ação.  

(BOSI, 1994, p. 481). 

  

Segundo a autora, o lembrar envolve uma carga de sentimentos que podem ser supra 

valorizados no ato da lembrança. Tivemos essa experiência com a narrativa das mulheres de 

Ivaporunduva sobre os primeiros anos de atuação no Grupo de Mulheres de Eldorado ou na 

descrição de homens sobre as sagas em busca do palmito. Como entre os entrevistados de 

Bosi (1994), também em Ivaporunduva a relação com a memória do grupo tende a eliminar a 

oposição entre vida ativa e vida contemplativa, vez que a resistência se faz também pela 

lembrança. 

A leitura crítica pelo entrechoque e confluência com outras fontes se faz necessária a 

partir do momento em que se reconhece e identifica suas determinações subjetivas. Diante 

disso, reconheceu-se a necessidade de apelo a outras fontes históricas, entre elas as discussões 

conceituais e as manifestações culturais ocorridas no calor dos debates em torno da definição 

do quilombo. Nesse ensejo, encaramos como documentos a legislação brasileira, tais quais os 

artigos 215 e 216, que tratam de proteger e assegurar sobrevivência de traços culturais da 

população negra no país, e o artigo 68 da ADCT, que determina emissão de título de terra às 

comunidades. A escolha da documentação seguiu a necessidade de levantar alguns aspectos 

da vida dos moradores de Ivaporunduva em sua especificidade enquanto comunidade negra 

rural, com o objetivo de caracterizar as transformações ocorridas em formas de auto 

representação em tempos de grande efervescência, dado os processos de reconhecimento 

como remanescente de quilombo que aplicou novo sentido às demandas por melhores 

condições de vida, pela garantia da terra, em oposição à construção de barragens.  

Feitos esses primeiros esclarecimentos, parte-se para o desenvolvimento estrito da 

pesquisa. 
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3 UM RIO, UM VALE E MUITAS HISTÓRIAS  

 

 

―... rio-rio-rio, o rio — pondo perpétuo.‖ 

G. Rosa
18

 

 

Os moradores mais antigos de Ivaporunduva contam que no Rio Ribeira de Iguape mora 

o Negro D‟água. Segundo essa narrativa, todo o povoado descende desse ser conhecido como 

Marinho (BARBOZA, 1993, p. 44) e descrito por Carril (1995, p. 95) como “[...] um ser 

negro de, aproximadamente, 80 centímetros de altura que habita as águas do Ribeira.” Dessa 

linhagem descenderia a comunidade e sua vizinha, Pedro Cubas. Esse relato é bastante 

comum entre ribeirinhos e pescadores que dizem ter visto o negro d‟água, inclusive em outras 

regiões do Brasil
19.

 A lenda do negro d‟água revela uma narrativa especial sobre o Rio Ribeira 

de Iguape, ultrapassa os limites da comunidade e elabora uma noção de universo para o rio. O 

mundo sob as águas metaforiza a vida em suas margens. O rio tem sua margem do encontro, a 

margem da partida e uma terceira, que é a representação mágica desses dois universos. Cabe 

aqui um encontro com a Terceira Margem do Rio, de Guimarães Rosa. Consigo imaginar os 

mais velhos dando explicação a seus filhos e netos das razões de tantas partidas, esperanças, 

encontros e desencontros nessas margens. Essa terceira margem não tem uma delimitação 

exata e seu tempo é o da narrativa mitológica. Segundo Rosana Mirales (1998, p. 76), os 

mitos do mundo das águas, o negro d‟água e Marinho constituem articulação discursiva e 

componente identitário de defesa da sobrevivência do rio Ribeira de Iguape contra a 

construção de barragens em seu curso. No entanto, não os vemos de forma tão utilitária.  

Em nossa análise, os mitos são elementos importantes de explicação da vida dentro e 

fora do rio, subsistem na oralidade e memória do povoado e inserem os moradores de 

Ivaporunduva no centro do universo, no umbigo do mundo, tal como Macondo, de Gabriel 

García Maquez
20

. O rio marca o tempo e o espaço para os moradores que são banhados por 

ele. Dele, se obtém o sustento físico e imaginativo.  Esses elementos compõem um cenário 

                                                 
18

ROSA, João Guimarães. A terceira margem do rio. In: ______. Primeiras Histórias. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2001.  
19

 Como exemplo da expressão, sabe-se que há no leito do rio São Francisco um monumento ao Negro D‟Água. 

Com doze metros de altura, a obra foi construída pelo escultor juazeirense Ledo Ivo Gomes de Oliveira. 
20

 GARCIA MÁRQUEZ, Gabriel. Cem Anos de Solidão. Tradução: Eliane Zagury. Rio de Janeiro: Record, 

2008.  
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apropriado para a elaboração de um discurso que articula a história do povoado com a 

existência do rio. Nesse discurso, os moradores elevam o rio ao papel agente da história do 

Vale, como se reclamasse uma existência.  

Apresentados alguns dos aspectos afetivos e culturais em relação ao Rio Ribeira, que 

envolvem e significam a população de Ivaporunduva, cabe também a descrição de aspectos 

físicos, geográficos, demográficos e políticos, não menos importantes para a apreensão da 

íntima relação e interdependência entre a comunidade e o rio. 

 

 

3.1 O Rio Ribeira de Iguape 

 

 

O rio Ribeira de Iguape é formado pela confluência dos rios Ribeirinha e Açungui, no 

estado do Paraná (PR). Suas nascentes estão localizadas em Serro Azul (PR) e sua foz, na 

Barra do Ribeira, em Iguape, São Paulo (SP). Após passar pela Serra do Mar, o rio cruza 

lentamente a planície costeira, correndo pelas terras calmas do Vale, e procura uma saída para 

o mar. Antes, encontra o Valo Grande
21

 e deságua parte de suas águas no Mar Pequeno, 

localizado entre o continente e a Ilha Comprida. Ora suas águas são calmas, ora turbulentas, e 

sua largura varia entre 100 e 120 metros, estreitando-se em gargantas de 40 a 50 metros 

(STUCCHI, 2005; QUEIROZ, 1973). As enchentes são cada vez mais comuns no rio e elas 

provocam desalojamento, corte de energia e escassez de água potável
22.

 Segundo Stucchi 

(2005), o fenômeno das enchentes pode ser agravado em virtude do assoreamento do leito do 

rio e a abertura irregular das comportas de seus afluentes barrados, como é o caso de Capivari. 

O rio Ribeira forma a bacia hidrográfica do rio Ribeira, denominada Vale do Ribeira, 

região cuja área corresponde a 10% da superfície total do estado de São Paulo (1.711.533 

hectares) e outros 6.764 km
2
 no estado do Paraná. O vale está dividido em três sub-regiões: a 

baixada do Ribeira (I), sub-litorânea (II) e alto do Ribeira (III). Essas sub-regiões 

compreendem os municípios de Eldorado, Jacupiranga, Pariquera-Açu, Registro e Sete Barras 

(I); Iguape e Cananéia (II); e Iporanga, Apiaí e Ribeira (III) e contém ecossistemas aquáticos 

                                                 
21 O Valo Grande é um canal artificial, construído em 1848 com o objetivo de encurtar caminho ligando o Rio 

Ribeira de Iguape ao Mar de Dentro. Sua largura tem aumentado e provocado assoreamento, poluição e 

desmoronamento.  
22

A primeira enchente de que temos noticia ocorreu em 1807 e as mais recentes em 1983, 1995 e 1997. Apesar 

de as enchentes serem vistas como um fator desagregador, para os mais antigos, também eram vistos como 

tempos de fartura (STUCCHI, 2005). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Ribeira
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(rio, estuário, mar) e terrestres (duna, mangue, restinga e floresta ombrófila densa). Seu relevo 

predominante é montanhoso e o clima, quente e úmido (STUCCHI, 2005). Para conhecer 

melhor essa região, veja a Fig. 1. 

 

 

FIG. 1 – Principais municípios da Bacia Hidrográfica do Rio Ribeira de Iguape 

Fonte: Instituto SócioAmbiental 

 

Com seus 470 km de extensão, o rio Ribeira de Iguape é o único rio de grande porte que 

corre sem barragens em terras paulistas. Atualmente, o rio é alvo de um projeto de 

desenvolvimento econômico do Vale do Ribeira que pretende instalar quatro usinas 

hidrelétricas em seu curso. Uma delas é Tijuco Alto que, se construída, deve formar um lago 

de 52 km e um paredão de 142 metros de altura
23

. Os movimentos sociais e os povos 

ribeirinhos locais defendem que as barragens trazem a morte do rio. A mobilização pela vida 

do rio uniu quilombolas, indígenas e demais populações locais e interlocução com o 

Ministério Público Federal (MPF) e organizações não governamentais ambientalistas. Esses 

últimos ancoram seus discursos no fato de o Vale do Ribeira abrigar os maiores 

remanescentes da Floresta Atlântica no Estado de São Paulo e ter 60% de sua área recoberta 

                                                 
23

 “A usina no Ribeira é um projeto da CBA (Companhia Brasileira de Alumínio, do grupo Votorantim). Depois 

de Tijuco Alto, estão previstas para o rio Ribeira de Iguape mais três barragens, todas da CESP: Funil, Batatal e 

Itaoca.” (CONSELHO..., 1994). 
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por vegetação natural. Ele encontra-se protegido por legislação que estabelece diversos graus 

de restrição de uso do solo, o que faz com que 20% de seu território seja constituído por 

parques, estações ecológicas e áreas de proteção ambiental. 

 

 

3.2 Uma Eldorado, São Paulo 

 

 

A história dos municípios do Vale do Ribeira está intrinsecamente ligada à existência 

do rio e das pessoas que nele trafegaram ou que em suas margens permaneceram. Entre esses 

municípios e localidades, buscamos destacar aqui Eldorado Paulista. 

Eldorado Paulista, município que abriga Ivaporunduva, compreende uma área de 

pouco mais de 1.500 km² e apresentava, em 1980, 11.272 habitantes, em 1985, 12.118, em 

1993, 13. 384 habitantes e, em 2010, 14.645 habitantes. Embora, de 1991 a 2000, sua taxa de 

urbanização tenha crescido quase 5%, seu aspecto é proeminentemente rural. Em 1996, a taxa 

de crescimento populacional anual foi de 1,12%, taxa elevada se comparada com alguns 

índices negativos de municípios como Cananéia (-5,25%) e Iguape (-1,47)
24

.  

 

TABELA 1 

Censo demográfico de Eldorado, São Paulo, 2010. Primeiros resultados. 

Eldorado – SP* 

Total da população 14.645 pessoas   

Total de homens  7.479 pessoas   

Total de mulheres  7.166 pessoas   

Total da população urbana  7.209 pessoas 

Total da população rural  7.436 pessoas 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)  

 

A incidência de pobreza atingia 42,53 % dos eldoradenses e o índice de desigualdade, 

medido através do coeficiente Gini, era de 0,44
25

. Seguindo o exemplo dos demais municípios 

do vale, Eldorado ocupa o topo das legendas no índice que mede pobreza e desigualdade: 

quase metade de sua população sobrevivia, em 2000, com menos de meio salário mínimo ao 

                                                 
24

 Eldorado, em 1996, apresentava uma taxa de urbanização de 44,4%, enquanto em Cananéia e Iguape esses 

índices eram de 78,34% e 73,91%, respectivamente. Iguape tinha, em 2004, 28.367 habitantes. Cananéia, 13.615. 
25 

IBGE (2004). 
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mês, o que corresponde a um valor menor ou igual à R$ 75,00. Os 20% mais ricos se 

apropriavam de 65,1% da renda da cidade enquanto 80,0% dividiam os outros 34,9%. A taxa 

de analfabetismo da região era de 4,7% e mais da metade da população de Eldorado, em 2000, 

tinha menos de oito anos de estudo
26

. Em média, 10% da população não tinha acesso a 

serviços como água encanada, energia elétrica e coleta de lixo.  Ainda assim Eldorado é 

considerado município de médio desenvolvimento humano: em termos comparativos, a cidade 

está em situação igual à metade dos municípios do país: com Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) entre 0,5 e 0,8. Em termos estaduais, Eldorado está entre os 50 municípios de 

menor IDH.  

A realidade é que, em Eldorado paulista nada corresponde ao mito espanhol sobre o 

reino Inca de Eldorado, um lugar narrado como um paraíso tomado por construções 

recobertas de ouro. No entanto, por volta de 1630 iniciou-se a exploração portuguesa de ouro 

nos veios do Rio Ribeira de Iguape, o que será visto no próximo tópico, que tratará da 

utilização histórica do rio. 

 

 

3.3 Usos do Rio Ribeira de Iguape 

 

 

Sobre a história de utilização do rio, Careno (1997) nos conta que ele já era bastante 

percorrido em 1531. Outros pesquisadores, no entanto, asseguram que a ocupação na região 

do Vale do Ribeira é ainda mais antiga, vinda da era pré-colombiana: “A região foi uma área 

de passagem para os ameríndios que desciam, no inverno, do planalto para o litoral em 

busca de pesca.” (PETRONE, 1976
27

 apud CARENO, 1997). Com a chegada dos europeus 

nas imediações de São Vicente e Cananéia, a região do vale foi se descobrindo como 

importante refúgio para os perseguidos pelo bandeirantismo escravagista. Os primeiros 

povoadores europeus do vale eram portugueses, espanhóis e franceses que desembarcaram 

no Brasil por volta de 1534. Eram, em sua maioria, do sexo masculino e trataram logo 

submeter grupos indígenas a seus interesses, não sem ter de aderir a muitos costumes locais. 

                                                 
26

 Até 2009, o município possuía 30 escolas de ensino fundamental e apenas 4 de ensino médio. Isso explica 

porque o município apresenta uma disparidade de 3.084 matriculas no ensino fundamental e apenas 799 no 

ensino médio. Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP - 

Censo Educacional 2009. 
27

 PETRONE, Maria Tereza Schorer. O Barão de Iguape, um empresário da época da independência. São 

Paulo: Cia. Editora Nacional, 1976.  



 

34 

 

O aventureiro espanhol Ruy Garcia de Moschera, juntou-se com Cosme Fernandes, o 

Bacharel de Cananéia, judeu, desterrado em Cananéia em 1502 na expedição de Vespúcio e, 

juntos, estabeleceram confronto na Guerra de Iguape por ocasião das delimitações dos 

domínios ibéricos no Tratado de Tordesilhas
28

. O Bacharel de Cananéia era „grande senhor 

de escravos‟ e tinha ao seu lado uma esquadra de „índios flecheiros‟ que lhe valeu vitória no 

saque dos corsários franceses e de São Vicente, mas que também lhe custou a vida, já que 

nosso Bacharel supostamente foi morto pelos mesmos índios em Iguape.  

Em 1532, com a chegada de Tomé de Souza, acredita-se que desembarcaram os 

primeiros africanos no Brasil. Por volta de 1550, esse fluxo se intensificou com a expansão 

das colônias portuguesas no Congo e Angola. Quase todos os africanos que aqui chegavam 

eram homens e destinados a suprir os trabalhos na cana-de-açúcar. Do século XVI ao XVIII, 

houve a entrada no Brasil de cinco milhões de africanos, originários de regiões da África 

subsaariana: bantu na extensão da linha do equador e região sudanesa, que abrange os 

territórios do Senegal à Nigéria. Segundo Careno (1991), os primeiros africanos trazidos 

para Capitania de São Vicente eram propriedades do Velho Sardinha, que os empregou na 

mineração no Jaraguá ainda no fim do século XVI (CARENO, 1991). Para Carril (1995), 

por sua vez, os escravos negros no Vale do Ribeira vieram da Guiné, Angola e Moçambique 

por volta do século XVII e foram logo empregados na mineração
29

. 

Como em outras regiões do Brasil, foi através da mineração que se deu o povoamento 

de Iguape (século XVI). E logo o domínio português se estabeleceu no rio Ribeira, principal 

meio de acesso a região até início do século XX. A exploração do ouro de aluvião em suas 

margens foi responsável pelo surgimento de diversos povoados e construções entre 1620 e 

1637, tais como a Igreja Matriz, a Casa da Câmara, a Casa de Fundição e a cadeia (CARENO, 

1991, p. 27); foi também responsável pelo surgimento de diversos municípios como Iporanga, 

Registro, Sete Barras, Apiaí e Xiririca (atual Eldorado) entre outros, bem como bairros como 

Ivaporunduva. Além disso, graças à exploração de minérios, chegaram às terras do Vale do 

Ribeira sujeitos de diversas nacionalidades europeias e africanas, embora esses últimos 

constituíssem a principal força de trabalho na mineração.  

A extração do minério levou ao povoamento da região, ao estabelecimento de rotas, a 

formação de focos de comércio e a instalação de aparelhos administrativos estatais. Em 

                                                 
28

 Em 1494, o Tratado de Tordesilhas fixou os limites territoriais portugueses e espanhóis. O meridiano 

localizado a 370 léguas no sentido oeste da Ilha de Santo Antão (Cabo Verde) passava sobre Iguape. 
29

 Na Provisão Regia de 1715 foi solicitado o estabelecimento de tráfico direto com Angola e Cabo Verde. 

(BASTIDE, 1974, p. 27) 



 

35 

 

Registro, por exemplo, eram feitos o controle e tributação do ouro e mercadorias em fluxo 

para Xiririca, Ribeira e Iporanga. No raciocínio de Almeida (1955, p. 33) se Iporanga e 

Iguape estavam ligadas pelas expedições auríferas que subiam o rio, Xiririca, localizada no 

meio do caminho, também já era bastante frequentada, o que legitima seu povoamento nesses 

tempos. 

Com a decadência da mineração, Ernesto Guilherme Young
30

 realizou estudos para 

avaliar possibilidades de retomada da atividade em final do século XIX. Young (1903) foi 

também sócio honorário do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, nomeado em 

decorrência dos estudos que realizou sobre a mineração no rio Ribeira de Iguape. De acordo 

com seu relato fica clara a existência da casa de fundição de ouro: 

 
 [...] a fundição onde eram cunhadas as antigas moedas de ouro, cujo metal 

precioso era catado ou bateado em todo o Ribeira acima e, levado para esse 

lugar, afim de ser transformado em meio circulante. (YOUNG, 1903). 

 

„Esse lugar‟ a que a fonte se refere é a Casa de Officina Real de Fundição de Ouro, 

fundada em Iguape em 1630, e o „todo o Ribeira acima‟ é o curso do rio que compreende a 

região do Alto do Ribeira (I), onde eram explorados seus veios de aluvião. O ouro era 

explorado no transcorrer do rio e, seguidamente, fundido e cunhado em Iguape. Segundo 

Young (1903), prova de sua abundância é que, embora houvesse um local de cunhagem de 

moedas, o ouro em pó permeava as relações comerciais diárias de Iguape e, provavelmente, 

de outras localidades.  

 
[...] era tanto ouro que circulava na zona, que se tornava enfadonho aos 

empregados do commercio pesarem, constantemente, o que lhes offereciam 

em pagamento, e que nos bailes os moços atiravam pó desse metal nos 

cabelos de suas namoradas! 

 

Nesse período, a exploração do ouro de aluvião foi a principal atividade econômica do 

município de Iguape e do Vale do Ribeira, o que o tornava também um importante mercado 

de escravos.  

 

 

 

                                                 
30

 Inglês enviado pela Superintendência Companhia Paulista de Campinas para administrar a Empresa Fluvial da 

Ribeira. 
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3.4 Tecendo caminhos da presença do negro no Vale do Ribeira 

 

 

Há poucos dados qualitativos com relação à presença africana nas terras do Vale desse 

período, tais quais suas línguas, costumes e tradições importados da África. Em São Paulo, 

esse impasse é bem mais crítico, uma vez que a escravidão negro-africana se confunde com a 

escravidão indígena – o que levou os paulistas a empregar os termos „negro da terra‟, „gentio 

da terra‟, „tapanhuno‟, „tapuipiranga‟ – muitas vezes indiscriminadamente, para se referir aos 

escravos (CARENO, 1991, p. 26; MONTEIRO, 1994). Por outro lado, Chagas (2001) 

encontrou nos Registros de Terras de 1817 a 1865, dezesseis denominações para o negro no 

Vale:  

[...] do Gentio, do Gentio do Guiné, do Gentio Mangange, da Nação Congo, 

da Nação Cambinda, da Nacão do Guiné, da Nação Mondongo, da Nação 

Jomb, da Nação Beriguela, da Nação Canange, da Nação Marabia, da Nação 

de Angola, Cabinda, Congo, Monjolo, Angola. 

 

Percebemos que a população negra do vale foi diversa desde o início tanto nas 

denominações que recebeu na atividade mineradora quanto em suas origens no continente 

africano. A região recebeu, durante o século XVII, negros também de Bahia, de Pernambuco 

e do Rio de Janeiro. Alguns apontamentos no sentido de indicar elementos que reúnam dados 

qualitativos sobre sua presença foram realizados por Careno (1991). A autora verificou forte 

presença de línguas africanas na região. Essas línguas estão fragmentadas e disseminadas nas 

falas das comunidades quilombolas locais. Já na área das ciências biológicas e da saúde, onde 

encontramos dados muitas vezes quantitativos, vemos o estudo de Souza (2003)
31

, que aponta 

para a presença Bantu no Vale do Ribeira, mas também encontra forte presença de elementos 

europeus e ameríndios.  

Em nossa busca de indícios que apontassem para essa presença negra no vale do 

Ribeira, chamou-nos a atenção um documento que obtivemos na sede do Movimento dos 

Atingidos por Barragens (MOAB)
32

 em Eldorado (SP).   Trata-se do Registro de Óbitos de 

escravos da paróquia de Xiririca
33

 redigido pela Paróquia local Xiririca entre os anos de 1844 

                                                 
31

 Nos últimos anos cresceu o interesse da biociência sobre o assunto. Ver: Amorim (2009), Rincon (2009), 

Pedrosa (2006) e Luizon (2007). 
32

 O Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) chegou ao Vale do Ribeira entre os anos de 1980 e 1990. 

O movimento cresceu junto com o MOAB (Movimento dos Ameaçados por Barragens) e ambos se uniram, em 

2005, como simplesmente MAB. Presente no cenário nacional, em São Paulo congrega apoios do Instituto Sócio 

Ambiental (ISA), Comissão Pró Índio, SOS Mata Atlântica e outras entidades. 
33

 A classificação por moradia indicava que eram registrados na Paróquia de Xiririca os óbitos das seguintes 

localidades: Abóbora, Abobral, Alegre, Areado, Arquibispado de Braga, Arrelá, Bananal do Sacco, Bananal 
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e 1888, justamente os últimos anos de escravidão oficial. Nele encontramos alguns 

parâmetros para compreender a presença de africanos e seus descendentes, utilizados no 

trabalho escravos ou já libertos, denominados crioulos e de nação. Sabemos também que após 

as interdições inglesas em 1850, o tráfico de escravos teve um último e forte suspiro, 

resultando no maior volume de entrada de africanos no Brasil, desde o início da escravidão. 

(FURTADO, 1976, p. 116)
34

. 

O Registro de Óbitos (PARÓQUIA DE XIRIRICA) apresenta uma classificação dos 

escravos a partir dos seguintes critérios: nome, idade, condição civil, naturalidade, 

proprietário e, moradia
35

. A classificação por nome nos indica, primeiramente, serem os 

escravos de poucos nomes. Quando não indicava apenas o primeiro nome, acrescentavam-lhes 

alguns adjetivos de nacionalidade, naturalidade, „idade‟ e se liberto ou escravo: de nação, de 

nação mina, creoulo, creoula, mulato, mulata, menor, pequena e liberta. Os nascidos na 

colônia eram denominados pela categoria de crioulos e crioulas, mulatos e mulatas, pretos e 

pretas, pardos e pardas, enquanto aos africanos acrescia-se as designações de nação, de nação 

mina, de nação cabinda, de nação fulleira, de nação congo, moçambique ou africano. A partir 

da década de 1850, as denominações de nação foram se tornando rarefeitas. Tais 

denominações foram substituídas pela categoria de crioulos. Às denominações de nação, 

também, associavam-se às condições de casados ou viúvos. Com o transcorrer dos anos, a 

nação passou aparecer como denotativo de filiação como “os pais são de nação”, ou de ou 

“pai de nação e mãe é solteira e creoula”, ou “a mãe é creoula e o pai é de nação, escravos 

de...” , ou “escravo casado com Beatriz escrava de...”, ou ainda, “pai é creoulo e mãe é 

mulata”, sendo mais comum e predominante na ultima década da escravidão, “mãe creoula e 

solteira”.  

O documento traz, ainda, uma observação importante: os registros não eram apenas de 

escravos como propõe seu título, mas também de homens, mulheres, casados e solteiros, 

livres, crianças e velhos. Esse foi o caso de Ignácio Marinho Liberto, livre e viúvo em 1845, 

morto de „senectude‟ aos 100 anos. 

                                                                                                                                                         
Grande, Bananal Pequeno, Barra do Juquiá, Barra do Xiririca, Boa Vista, Botupoca, Bulha, Cabaças, Caiganga, 

Capoava, Conchal, Cubatão, Cutia, Espinheiros, Eta, Fazendas, Formosa, Ilha do Gato, Ilha Rasa, Ilha Raza, 

Itanopan, Itopamirim, Jaguari, Lagoa, Laranjeiras, Madureira, Pedro Cubas, Pilões, Ponta lima, Primeira Ilha, 

Rapoza, Revessa, Ribeirão do Xiririca, Rio de Janeiro, Salto, Salto da Primeira Ilha, Sete Barras, Taquaratim, 

Taquaré, Taquari, Taquarim, Termo de Iguape, Tiatan, Turvo, Vila de Xiririca, Vira-saia. (PARÓQUIA DE 

XIRIRICA, p.1) . 
34

 O primeiro censo do Brasil (1872) indica a presença de 1.954.452 de „pretos‟ no Brasil, compondo 19, 68% de 

sua população total. (IBGE, 200-?) 
35

 A classificação dos Registros era a seguinte: nome, ano (falecimento), idade, causa (da morte), condição civil, 

naturalidade, escravo de, morada e obs (demais informações).  



 

38 

 

[...] preto liberto viúvo de Caetana de tal, ele natural de Xiririca e ela de 

Iguape, forão (sic) moradores desta villa [Xiririca], sem confissão por não 

procurarem, porém tinha satisfeito o preceito quaresmal do presente anno. 

(PARÓQUIA DE XIRIRICA, p. 02). 

 

Com esse documento podemos perceber simples contradições que permearam história 

particular de nossa escravidão como a presença de instituições como a família escrava que 

não é o foco desse estudo, mas que tem referências em larga literatura
36

. O documento, 

mostra, também, uma interação entre Xiririca (Eldorado) e Iguape. Essas localidades estão 

hoje separadas por uma média de 115 Km de estrada. O rio Ribeira era na época quem ligava 

essas localidades e as viagens de canoa poderiam levar mais de três dias de deslocamento.  

Em nossas pesquisas, observamos que os registros feitos a partir de 1873 

apresentavam os cemitérios de Riachuelo (Sete Barras, SP) e Ivaporunduva (Eldorado, SP) 

como locais de sepultamento (FIG. 2).  Ivaporunduva recebia pessoas principalmente de 

Pilões e Batatal (Iporanga, SP). Consta também a cessão da capela
37

 de Ivaporunduva para os 

rituais fúnebres. Foi o caso, em 1873, das recém-nascidas Archeangela e Antonia, assinaladas 

como propriedades de Joaquim Moreira e Joaquim de Moura Rollim e mortas por causa 

desconhecida. O documento não apresenta a filiação das meninas, apenas informa que 

residiam em Pilões e que utilizaram a Capela de Ivaporunduva para a ritualística fúnebre, 

levando a crer que foram sepultadas ali mesmo, no cemitério local. Dois anos mais tarde 

encontramos o registro de Lino, escravo de 42 anos, morto de causa ignorada, sem 

identificação de filiação e de origem, aparecendo apenas como propriedade de Rita Rodrigues 

de Moraes e residente de Batatal, também sepultado no cemitério de Ivaporunduva 

(PARÓQUIA DE XIRIRICA, p. 18-91).
  

 

                                                 
36

 Os estudos de Schwartz (2001, p. 267) revelam diversas formas de união e laços étnicos criados pelos 

escravos. A família e o compadrio parecem ser as mais solidadas, mas entram nessa lista, também, parentescos 

surgidos no interior dos navios (malungo) e em torno de uma devoção, como é o caso da união gerada pela 

Irmandade Nossa Senhora dos Rosário dos Homens Pretos, existente em diversos pontos do país.  
37

 Capela de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, padroeira do povoado. Essa Santa recebe 

homenagens festivas dos moradores todo primeiro domingo do mês de outubro, quando há distribuição de 

alimentos, rezas e cantigas 
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Em Ivaporunduva há ainda resíduos e memórias do cemitério de escravos. Muitos 

moradores narram que foi costume local sepultar seus entes no terreno ou quintal da casa em 

que viveram. Tendemos a acreditar que, a partir de 1791, com a conclusão da Capela de 

Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, consolidou-se Ivaporunduva como um 

importante centro que aglutina pessoas das localidades circunvizinhas em função de 

monumentos como a Capela e o cemitério. Essa história da centralidade de Ivaporunduva 

manteve-se mesmo após o esgotamento das minas nos veios do rio Ribeira. O esgotamento 

das minas não pode ser interpretado apenas como um fenômeno natural, mas derivado das 

políticas liberais de Marquês de Pombal que priorizavam explorar o potencial agrícola do 

vale. Quando muitos municípios entraram em declínio, levando ao fechamento da Casa de 

Fundição de Iguape em 1763, os mineradores abandonaram a região e seguiram para as Minas 

Gerais em busca de pepitas. A maior parte deles, na impossibilidade de manter seus plantéis, 

FIG. 2 - Cemitérios dos Escravos de Ivaporunduva, 2004 

Fonte: Fotografias do autor 
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abandonou seus escravos à própria sorte (ANDRADE, 1997; 2000), o que gerou uma série de 

desventuras àqueles que se iniciaram na agricultura. 

 

 

3.5 Desventuras agrícolas no Vale 

 

 

Com o êxodo dos mineradores, as populações negras do Vale do Ribeira, voltavam-se 

para o cultivo de alimentos em roças, vendendo sua força de trabalho, a princípio, apenas 

quando era conveniente. Segundo Benedito Alves da Silva (2004), morador de Ivaporunduva, 

 
[...] a gente, através dos contos das pessoas mais velhas, descobrimos que, 

por volta de 1.800, as pessoas saíam daqui e iam trabalhar fora daqui e não 

era capturado. O senhor de engenho já respeitava ele como uma pessoa livre, 

embora não tivesse carta de alforria, já conseguia sair para trabalhar em troca 

de semente, precisava da semente, para plantar. Sal, que era uma coisa que 

precisava.  

 

Os dados acima são preciosos na medida em que criam uma identidade para o grupo 

de conquista da autonomia do trabalho antes mesmo da Lei Áurea de 1888. Sabemos que 

mesmo após 1888, diversas fazendas em todo o país mantiveram o sistema de escravidão até 

meados de 1930 (MATTOS; RIOS, 2005). No Vale do Ribeira, entretanto, foi comum ouvir 

relatos de falta de braços para manter fazendas, mesmo durante o regime escravista. Um dos 

fatores que contribuiu para essa escassez de braços foi o fato de as populações negras terem-

se voltado para suas roças de subsistência acessando as fazendas apenas quando lhes era 

conveniente. Por outro lado, há, também, a responsabilidade da frágil economia agrícola local 

que impossibilitava a manutenção de grandes plantéis de escravos tanto do ponto de vista da 

subsistência quanto da segurança. 

 
O fazendeiro, que, effetivamente, possuía um certo número de escravos, 

tinha de plantar para a manutenção destes, bem como para a manutenção da 

própria família e dos seus empregados”. “Apenas essa manutenção custava 

ao lavrador da zona e época um enorme dispêndio de força: os seus escravos 

não eram, absolutamente, sufficientes para poderem desenvolver uma grande 

plantação de algodão, a qual requeria muito trabalho e, também, muita 

attenção. (KRUG, 1942, p. 568) 

 

A agricultura em 1811, nas Paróquias de Iguape, utilizou a estrutura social e infra-

estrutura corroída pelas formas de vida de roceiros e sitiantes deixadas pelo malogro da 

mineração. Assim mesmo, com as críticas condições para aquisição de braços para a 
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agricultura, o Vale chegou a representar 82% da produção de arroz do Estado de São Paulo. 

Em Eldorado, a rizicultura possibilitou certo crescimento econômico e a presença de 

imigrantes japoneses. O crescimento de alguns municípios do Vale do Ribeira como Iguape, 

só foi possível graças ao processo expropriação de terras e exploração da força de trabalho 

daqueles roceiros e sitiantes, aos quais somaram-se os imigrantes. O elemento disparador 

desse processo foi a Lei de Terras
38

 e a política de imigração no Vale do Ribeira.
39

 A 

Comissão do Sul dos Estados Unidos, como foi chamada, passou por Xiririca, Sete Barras e 

Iguape para verificar as condições geográficas de possibilidade de colonização estrangeira. 

Com a notícia do ocorrido, Miguel Antonio Jorge, proprietário de escravos da região de 

Jacupiranga, morador de Caiganga e João Antonio de França, major e proprietário de escravos 

na Vila de Xiririca, manifestaram apoio à iniciativa e apresentaram interesse de que as 

colônias fossem instaladas próximas à suas terras.  

 
O fazendeiro João de França e Miguel A. Jorge, empenhados que neste 

município se estabelecerão muitas famílias americanas, estão no acordo, por 

preço muito baixo, cederem grandes extensões de terras que possuem, com 

boas águas para machinas, fácil porto de embarque nas margens do Ribeira e 

grandes centros os quaes vão ter ao Jacupiranga próximo ao território 

medido e demarcado pelo major Rufino Galvão e seus companheiros em 

1856. (CRONISTA apud KRUG, 1942, p. 569).  

 

Os fazendeiros locais logo viram na Lei de Terra e na política de imigração a 

possibilidade auferir lucro com as terras que estavam sob seu domínio. O cabeçalho da Lei de 

Terra orienta que o título oneroso ou a compra seja a forma legítima de aquisição da 

propriedade da terra. A regulamentação das terras do Vale previa o uso dos recursos obtidos 

com a venda das terras públicas ou com as multas por irregularidades para um fundo de 

imigração. Como muitos roceiros perdiam os prazos de registros de terras ou eram assediados 

por fazendeiros e grileiros interessados em suas terras, seus territórios foram logo inseridos no 

contexto da especulação financeira. Ainda, o reconhecimento do título da terra exigia que a 

posse fosse mansa e pacífica. Nenhuma propriedade poderia guardar a memória de revolta ou 

rebeliões escravas ou indígenas.  

                                                 
38

 A Lei de Terras criou o Registro de Terras para normatizar e registrar as propriedades com títulos legais como 

a sesmaria, a compra, a herança ou a posse comprovada, declaradas em prazo estipulado. Com ela, o Estado 

assume o papel de ordenar as formas de propriedade da terra, estabelecendo a venda como a forma legitima de 

sua aquisição. Em seu cabeçalho, ela “dispõe sobre as terras devolutas no Império, e acerca das que são 

possuídas por título de sesmaria sem preenchimento das condições legaes (sic), bem como por simples títulos de 

posse mansa e pacífica; e determina que, medidas e demarcadas as primeiras, sejão (sic), ellas cedidas a título 

oneroso, assim para empresas particulares, como para estabelecimento de colonos e nacionais e estrangeiros, 

autorizando o governo a promover a colonização estrangeira na forma que se declara”. (BRASIL, 1850, grifos 

nossos) 
39

 Uma delas ocorreu quando o Governo Provincial intentou implantar uma colônia na região. 
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Estas terras que estão em grande parte cultivadas e até com cafezaes 

plantados, são de bastante fertilidade e offerecem proporções para nellas se 

accomodarem algumas milhares de pessoas, porque formão um perimetro de 

quase duas léguas de extenção; e quando tal não bastasse, seria fácil de obter 

de alguns pequenos lavradores varios pedaços que por alli tem encravados, 

havendo ainda, alem desses terrenos, outros mais centraes, que são de 

domínio nacional e seguem na direcção do Patunaan, buscando a província 

do Paraná. (CRONISTA apud KRUG, 1942, p. 569-70). 

 

A Lei de Terra libertou a venda da terra entre fazendeiros e o Estado, permitiu a 

expropriação de pequenos lavradores e gerou o recrudescimento da exploração do trabalho em 

diversos pontos do Vale. Espremidos, roceiros e imigrantes não se tornariam proprietários, 

mas trabalhadores das fazendas ou extrativistas, abandonando suas roças por longos períodos. 

Essa experiência foi percebida por Queiroz (1983) nos anos de 1970, quando os moradores 

Ivaporunduva reclamavam o esvaziamento da comunidade.  

 

Agora não tem ninguém aqui. No tempo que eu peguei a conhecer pra cá 

tinha muito morador. Tinha morador, casas de telha, tudo, feito uma vila. 

Agora acabaram com tudo, já estão só os netos, os bisnetos. Ma n‟outro 

tempo tinha muita gente aqui. Tinha morador bastante. (QUEIROZ, 1983, p. 

41) 

 

Esse abandono, muitas vezes refletiu no paradigma trabalhar versus ganhar dinheiro. 

Trabalhar traduz o cuidado da roça e dos costumes locais, enquanto ganhar dinheiro significa 

vender a força de trabalho para terceiros. Esse problema foi apresentado por uma moradora de 

Ivaporunduva da seguinte maneira: 

Hoje em dia ninguém quer mais trabalhar! Só quer ganhar dinheiro... no meu 

tempo a gente plantava, fazia pão, derretia a banha do porco e cozinhava 

com ela, fazia lingüiça, o sabão, preparava o terreno, queimava o tijolo, 

construía a casa, cuidava e ensinava as crianças. Hoje, ninguém tem tempo 

para nada, não quer trabalhar, só pensa em ganhar dinheiro fora, como 

empregada doméstica, como bóia fria [...] (PAIVA, 2002) 

 

Essa dinâmica de pessoas subscreve um processo de redução substancial das terras das 

comunidades negras do Vale, bem como diminuição de sua autonomia de trabalho. No 

depoimento da moradora é significativo o uso das categorias “empregadas domésticas” e 

“bóias frias”. As empregadas domésticas são principalmente mulheres e meninas empregadas 

nos incipientes centros urbanos dos municípios vizinhos bastante similares às suas localidades 

de origem (ABATAYGUARA, 1997, p. 17) ou em grandes centros urbanos como Curitiba 

(PR) e São Paulo (SP). Já os „bóias frias‟ são homens e mulheres assalariados volantes que 

acompanham os ciclos produtivos de diversas culturas em diferentes regiões agrícolas. A 

presença de novas relações de trabalho e mudanças na cultura detectadas no depoimento 
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acima deriva do modelo de desenvolvimento econômico que se buscou implantar no Vale do 

Ribeira. Na segunda metade do século XX, durante os anos de Ditadura Militar (1964-1984) o 

Vale reviveu a busca frenética pelo uso de suas riquezas naturais para potencializar seu 

desenvolvimento econômico. A partir de 1970, os projetos de aprimoramento da infra-

estrutura regional do Vale ficaram a cargo da Superintendência para o Desenvolvimento do 

Litoral Paulista (SUDELPA) em projetos de colonização, instalação de indústrias e fábricas 

na região, e em construção de estradas e represamento do rio Ribeira de Iguape. Sua presença 

no Vale derivou de um discurso desenvolvimentista e foi responsável pelas alterações mais 

recentes em termos de concentração fundiária, enrijecimento da exploração do trabalho, 

desencadeando uma série de problemas sociais como a miserabilidade, super-exploração
40

 do 

trabalho e surtos epidêmicos.
41

  

Durante os primeiros anos de 1970, esse discurso se efetivou no plano de ação do 

então Governador Laudo Natel que, orientado pelo Governo Federal, visava melhorias na 

distribuição de água, saneamento e reformulação agrária, mas teve como resultado apenas a 

construção da rodovia que ligou Sete Barras a Eldorado Paulista e, numa ação do exército, a 

captura de Lamarca, chefe da guerrilha rural que se instalou na região nesse período 

(MIRABELLI; VIEIRA, 1980, p. 81). A partir de então, o vale esteve sob observação e 

diversos acessos foram construídos para ligar as populações locais e também para possibilitar 

vigilância e controle social
42

. Com a conclusão do trecho da BR-116 (no ano de 1961) que 

liga São Paulo à Curitiba, a produção e o comércio de banana e de chá, que existiam desde a 

década de 1940 no Vale, foram intensificados, gerando supervalorização do valor da terra na 

região.  

Se a banana era para o consumo dos operários, o chá era para o consumo das 

altas rodas urbanas de São Paulo e Rio de Janeiro, além das colônias 

patrícias do planalto e do consumo local (MIRABELLI; VIEIRA, 1980, 

p.79) 

 

 Segundo Mirabelli e Viera (1980), na década de 1970 a instalação do sistema 

energético na região, possibilitou o crescimento técnico da produção. Foi no processo de 

capitalização industrial que o desenvolvimento do capital encontraria caminhos abertos à sua 

expansão, cujos indícios são: redução das lavouras temporárias; aumento das culturas 

                                                 
40

 Documento..., 1986, p. 11. 
41

  Malária..., 1984.  
42

 As principais delas são a rodovia Régis Bittencourt (BR-116), a rodovia Celestino Américo (SP-79), que liga 

Juquiá a Tapiraí, rodovia estadual Raul Venturelli (SP-127), que faz ligação entre Itapetininga e Capão Bonito, o 

rio Turvo, a rodovia Manoel da Nóbrega (SP-55) a rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), e estradas secundárias 

de Registro, Iporanga e Juquiá. A estrada vicinal que liga Eldorado à Iporanga foi concluída em 1969. 
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permanentes (queda de produção caipira) e crescimento da produção puramente mercantil. 

Todos esses pontos podem ser identificados no Vale nos anos de 1970. A monocultura da 

banana vem ocasionando, por exemplo, o esgotamento do solo, a propagação de agrotóxicos e 

o prejuízo a mananciais caros à população.  

 

 

3.6 Ivaporunduva 

 

 

No contexto de recrudescimento das condições de vida, exacerbação da exploração e 

uso desenfreado dos recursos naturais cabe buscar alguns elementos que apontem para as 

razões da existência ativa e comunitária de Ivaporunduva, uma das mais antigas comunidades 

negras do Vale do Ribeira. Nos anos de 1970, Queiroz (1983) contou 43 habitações em 

Ivaporunduva. Sua população era de 202 habitantes, sendo 107 do sexo masculino e 95 do 

sexo feminino, com média de 4,7 pessoas por casa; no total, eram 120 solteiros, 70 casados e 

12 viúvos e ele contou também a quantidade de brancos (27), negros (174) e 1 albino. 
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QUADRO 1 

Dados sobre Ivaporunduva 

Localização São Paulo, Macro-Região do Vale do Ribeira, Município de Eldorado, margens do Rio 

Ribeira de Iguape. 

Território 3.158,11 hectares 

Reconhecimento Reconhecida em 1997e Titulada em 2010. 

População 80 famílias; 308 pessoas; 80 crianças; 195 adultos; 33 idosos. 

Roças arroz, mandioca, milho, feijão, verduras, legumes. 

Técnicas de construção Técnica do pau-a-pique: barro, madeira (cedro e bambu) e cipós; alvenaria e barro 

(fornos); 

Fontes de renda comércio de banana orgânica e artesanato, eco e turismo étnico, funcionalismo público 

(prefeitura), aposentadorias. 

Educação Ensino Fundamental I: Escola na comunidade;  

Ensino Fundamental II: escola diferenciada em André Lopes Escola Estadual Maria 

Antonia Chules Princesa (6 km, transporte municipal); 

Ensino Médio: Itapeúna (a 30 km), Eldorado (45 km); 

Ensino Superior: Registro, São Paulo. 

Saúde Posto de Saúde na Comunidade; 

Exames e tratamentos: Santa Casa de Eldorado, SP. 

Forma de Trabalho Mutirões e puxirão:  para roçar, barrear construções e abrir estradas; rodízio, troca ou 

venda de trabalho: para pasto, capoeira e capuava. 

Devoção e festas Divino, Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos; São Pedro; Santo Antonio; São 

Sebastião; 

Lutas políticas Titulação das terras quilombolas do Vale do Ribeira e oposição às barragens no Rio 

Ribeira de Iguape; 

Organização Associação Quilombo de Ivaporunduva (Coordenador geral (2004): Alexandro Marinho 

da Silva; Relação estatutária: mensalidade, contrato de comodato; 

Departamentos   Turismo: Olavo Pedroso da silva Filho; Artesanato: Érica Helena da silva e Elvira 

pedroso da Silva; Banana orgânica: José  Rodrigues da silva e Carlos Ribeiro da Silva;             

Mata Atlântica (80%) Espécies: canela, peroba, saiporco, mandigau, cedro rosa, figueira, aribá, ricurana, jacu, 

tucano, araponga, macuco, saripoca, sabia, tucaninho, veado, mono, paca, macaco, cotia, 

tatu, tamanduá, raposa. 

Recursos Hídricos Córrego Grande, do Manjolo, do Bracinho, da Maria Joana, Rodrigues e Rio Bocó. 

Projetos e Ações Produção e comercialização de banana orgânica:  Projeto de Gestão Ambiental 

Participativa e Desenvolvimento Econômico no Quilombo de Ivaporunduva, em parceria 

com o Instituto Socioambiental (ISA) e financiamento do PDA, do Ministério do Meio 

Ambiente (infra-estrutura e certificação) 40 pessoas, 2 coordenadores; Artesanato de palha 

de bananeira:  Assessoria de técnicos da ESALQ/USP e ISA; 30 pessoas (bolsas, tapetes, 

jogos americanos, pulseiras, colares, cortinas, etc.) Ministério do Meio Ambiente, Brazil 

Foundation e Petrobrás: Recursos; Repovoamento do palmito juçara:  financiamento do 

PDA e  financiamento do PDA (2002) (semeaduras por lanço, com x, em uma área de 200 

ha do território); Turismo: Cursos de Monitor Ambiental em 2001; Turismo étnico-

Cultural; Pousada construída pelo  governo do Estado de São Paulo, através do ITESP 

(financiamento da Petrobrás); Projeto Ervas Medicinais 

Políticas Públicas Programa Luz para Todos; Sistema de Abastecimento de Água- FUNASA; Apoio à 

Cadeia Produtiva da Banana – PETROBRAS, SEPPIR, ISA, MDS, CONAB, FUBRA, 

ITESP, MMA (Resultado: Certificação da Banana Orgânica; Acesso ao Programa da 

CONAB – Compra antecipada; Venda de banana para a Merenda Escolar para a Prefeitura 

de Suzano; Produção de comercialização do artesanato com a fibra da Bananeira); 

Programa Fome Zero (Cestas Básicas; Bolsa Família); Telecentro- GESAC – Banco do 

Brasil, ISA, FOME ZERO; Pró-Uni- MEC; Construção de Área de Lazer com o apoio da 

Caixa Econômica Federal; Incentivo ao turismo étnico cultural com a apoio a infra 

estrutural da Pousada da comunidade que tem capacidade de receber até 60 hospedes- 

Petrobras, SEPPIR, MDS, ISA, FUBRA, ITESP. 

Fonte: Associação Quilombo de Ivaporunduva. 
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Para além de uma questão numérica, os dados contidos no Quadro 1 mostram 

mudanças qualitativas na organização social e trabalho em Ivaporunduva. Os itens 

Organização, Projetos e Ações e Políticas Públicas mostram uma intensa vida social da 

comunidade nos últimos anos que trataremos nos capítulos seguintes. Aqui gostaríamos de 

destacar três fatores que, a principio, contribuíram para a manutenção e unidade do grupo de 

Ivaporunduva.  

O primeiro deles foi o patrimônio da capela da comunidade. A concepção segundo a 

qual as terras pertenciam à santa do Rosário pode ter contribuído para a manutenção de sua 

unidade. Sua festa era realizada em outubro e congregava os trabalhos mútuos e as procissões 

pelas terras do povoado.  Segundo Queiroz (1983, p. 39) não se tinha o valor exato deste 

patrimônio, sabia-se apenas que as terras que abrangiam a proteção da santa poderiam 

alcançar os 4.000 alqueires. A construção da capela era feita aos domingos e iniciou-se em 

1791. Segundo o Livro de Tombo de Xiririca (CARRIL, 1995) o patrimônio da igreja poderia 

conter casas, terrenos alugados ou lavrados e mesmo terrenos auríferos. A capela do Rosário – 

e o cemitério que agregava – vivia de doações tanto de senhores quanto de escravos e o seu 

patrimônio constava de uma taipa e uma lavra de ouro (QUEIROZ, 1983, p. 43). Portanto, se 

a igreja não era rica aos olhos dos senhores, foi, nos momentos mais críticos de assédio às 

terras de Ivaporunduva, um porto seguro e uma razão em manter o povoado unido. As 

moradias de Ivaporunduva se concentravam nas proximidades da capela, entretanto os 

moradores mantinham áreas entre 2 e 10 alqueires para plantações. Acredita-se que essas 

áreas demarcavam os limites das terras da santa.  

O segundo fator importante para a manutenção do grupo foram os laços de parentesco 

e compadrio. Eram três os troncos familiares de Ivaporunduva: os Pupos, os Furquim e os 

Marinhos. Esses nomes não aparecem apenas na ascendência dos moradores de Ivaporunduva, 

mas revelam uma história de micro-migrações no curso do rio que liga os bairros vizinhos no 

que diz respeito a seus patriarcas. As afiliações geradas no interior da comunidade não são 

apenas sanguíneas: opera sobre o povoado um sistema de compadrio bastante eficaz na 

consolidação da solidariedade grupal. Esses laços ainda são fortes e lastreiam a divisão do 

trabalho, na troca de dias, no uso comum dos recursos e na “nas obrigações mútuas próprias 

do parentesco, da vizinhança e do compadrio” (AMORIM, 1998).  Através das obrigações 

mútuas e dos laços de parentesco, Ivaporunduva consegue manter a subsistência do grupo de 

forma equilibrada. (QUEIROZ, 1983, p. 46). 
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O terceiro fator diz respeito a origem comum e a experiência negra de Ivaporunduva: a 

consciência de unidade pela cor da pele une os moradores de Ivaporunduva e, também, os 

identifica com os demais bairros negros espalhados pelo vale. Esses bairros compartilham 

também seus patriarcas de origem, como o Marinho em Pedro Cubas. 

 
Construíram, enfim, uma identidade própria, centrada na origem comum, na 

cor da pele e sobretudo na devoção à santa padroeira de Ivaporunduva, 

Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. E assim permaneceram 

durante décadas e décadas, até meados dos anos de 1950. (AMORIM, 1998). 

 

Essa identificação é imediata, mas depende de outros fatores, uma vez que, nesse 

aspecto mais aproxima que se distancia das demais comunidades locais. A existência de 

diferentes narrativas em Ivaporunduva a respeito de sua origem é um fator importante para 

entendermos a realidade do povoado. Essas histórias podem servir de mediadoras entre o que 

se quer dizer e o que se quer ouvir, isto é, uma fissura gerada entre o eu e o outro. Elas não 

são todas completas e precisas do ponto de vista cronológico, nem abrem mão de toda a 

fantasia, mas operam explicações possíveis e agradáveis de acordo com o interlocutor. A 

história do Negro D‟Água não é contada com freqüência para estranhos. O contato com 

racionalidades distintas pode ter intimidado os moradores, mas também essa pode ser uma 

explicação íntima e reservada da comunidade. Já a história de Maria Joanna
43

 pode traduzir 

um encontro com a legitimidade da origem em tempos de perseguição. E, em relação aos 

sobrenomes dos patriarcas, é preciso acrescer um dado que já demos anteriormente: os 

escravos eram de poucos nomes. Pode até ser que esses patriarcas não fossem negros, mas 

mineradores brancos ou mestiços que seguiam andarilhos a procura de riquezas. Pode ser 

ainda que esses nomes digam mais sobre o lugar que sobre personalidades. Como exemplo, 

toma-se a palavra pupo, que em Iorubá traduz o advérbio muito. Outro fato que me faz 

acreditar nessa teoria é que recentemente visitei a comunidade onde vivi até os seis anos e 

encontrei lá uma correspondência entre o nome dos patriarcas fundadores da comunidade e o 

sobrenome de algumas famílias. Trata-se do quilombo Cipó dos Cambraias, localizado no 

município de São João do Sóter (Maranhão). O local tem esse nome em decorrência de ter 

sido importante fonte para aquisição de uma qualidade de cipó branco e resistente. O nome 

                                                 
43

 Contam em Ivaporunduva que Maria Joanna, mulher branca e „bondosa‟, fugiu para Portugal, deixando para 

os moradores as terras que hoje compreendem a comunidade. Segundo tais relatos, Joanna Maria foi responsável 

pela realização dos ritos católicos antes mesmo da inauguração da Capela, casou-se três vezes e, ao falecer, em 

1802, não deixou bem algum, “[...] porque em vida soube distribuí-los, e remunerar com a liberdade os escravos 

que lhe servirão (sic).” (KRUG, 1942, p. 272). Maria Joanna aparece como uma origem de Ivaporunduva que 

tenta legitimar a posse da terra já que, segundo Queiroz (1983), teria mandado construir a Capela em nome da 

Santa, padroeira do bairro, nos aproximadamente 40 alqueires que constituíam as „terras da santa‟.  
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cambraia é geralmente atribuído a um tecido de algodão ou linho. Talvez o tecido tenha 

ganhado esse nome por sua semelhança com plantas da família das Malpighiáceas, 

constituídas em sua maioria de cipós claros. Ou seja, a alusão ao sobrenome Cambraia pode 

ter surgido do simples contato com o tipo de cipó que se encontrava no local ou o sobrenome 

de algum senhor de escravo. Para nós essas apropriações dizem respeito menos às linhagens 

solidamente constituídas que a experiências de acordo com os papéis sociais, condições 

geográficas ou criatividade dessas populações.  

Buscamos aqui traçar alguns aspectos das histórias contidas no Rio Ribeira de Iguape. 

Nelas, tratamos de dar destaque à presença do negro nas terras do Vale do Ribeira, na maioria 

das vezes lembrado apenas por sua biodiversidade e reservas ecológicas. O Vale do Ribeira se 

insere de forma especial no imaginário cultural e econômico do contexto paulista em função 

das contradições derivadas de suas reservas de mata atlântica e seus baixos índices 

econômicos. Os ciclos econômicos no Vale do Ribeira revelam uma história de desencontro 

entre modelos de desenvolvimento e existência comunitária das populações locais. Nesse 

contexto, as comunidades negras experimentaram formas distintas de apropriação dos 

recursos naturais e relações de trabalho. Desenvolveram laços de solidariedade pautados em 

histórias e experiências comuns e persistiram às adversidades impostas através de alianças e 

mobilizações políticas até alcançarem o direito ao território como remanescentes de 

quilombos. 

Considerando-se os dados inicialmente apresentados como suficientes, embora não 

exaustivos, para a compreensão das particularidades e do todo vivido pela comunidade de 

Ivaporunduva e, não menos importante, pelo Vale do Ribeira, parte-se para o próximo 

capítulo, que fará uma discussão acerca do conceito de quilombo.   
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4 O QUILOMBO, SEUS USOS HISTÓRICOS, CONTROVÉRSIAS, IDENTIDADE E 

COMUNIDADE NEGRA 

 

 
 

FIG. 3 – Isso não é um cachimbo.      

      Fonte: René Magritte
44

 

 

Quando ouvia falar nos quilombos brasileiros, eles logo eram associados em minha 

memória à ideia de revolta, rebelião e resistência – entendendo essa última em todo seu 

sentido revolucionário. Essa imagem era agradável aos meus sentidos, já que atuava no debate 

da questão etno-racial no Brasil, aos quais os quilombos serviam de suporte e inspiração. 

Imaginava o quão perturbador da ordem era a existência dessas organizações. Em minha 

lembrança havia apenas Palmares e seu principal líder, Zumbi. Zumbi era a personificação da 

resistência e liberdade e um contraponto eficaz contra a ideologia do 13 de maio. A suposta 

imagem de Zumbi era impressa em camisas, em bandeiras, em muros, em nossos espíritos 

negros e nosso imaginário como uma representação da conquista árdua da liberdade. 

Veremos nesse capítulo que essa leitura heróica do quilombo é comum nas literaturas 

especializadas e construíram um discurso sobre o quilombo que, com a emergência dos 

quilombos contemporâneos, deve sofrer sérias críticas. 

Segundo Flávio Gomes (2005) é possível dividir as tendências da literatura sobre o 

quilombo em duas correntes majoritárias. A dos materialistas, que consagram o quilombo 

como o maior símbolo de nossa luta de classes
45

, e a dos culturalistas, adeptos da noção de 

que o quilombo foi o símbolo da resistência negra à aculturação resultante do processo de 

colonização
46

. Essa é uma divisão arbitrária, mas prática. Sabemos que a literatura sobre o 

quilombo dos anos 1970 foi bastante engajada em termos políticos e sociais. Personagens 

como Edison Carneiro, Clóvis Moura e Décio Freitas, bastante influenciados pelos ideais do 

                                                 
44

 MAGRITTE, René. Ceci n´est pas une pipe, 1928. Óleo sobre tela. Los Angeles County Museum of Art, Los 

Angeles.   
45

 Nesse grupo encontramos Clóvis Moura, Décio Freitas e José Olímpio Goulart (GOMES, 2005, p. 28). 
46

 Como representantes desse último encontramos Edison Carneiro e Roger Bastide (GOMES, 2005, p. 28). 
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Partido Comunista Brasileiro (PCB), elaboraram um discurso específico sobre o quilombo. 

Com eles, tal imagem reuniu os sentimentos de resistência contra a ditadura militar (1964-

1983). A militância negra e os intelectuais sensíveis à causa souberam fazer uso dessa 

resistência para evidenciar e enfrentar a discriminação racial e a opressão do fragoroso 

regime
47

.  

Fernandes (1972) apresentou a possibilidade de encontro de duas categorias frequentes 

nos discursos da época: a raça e a classe. Essas categorias ora se unem, ora se acotovelam na 

explicação de nossos reais problemas e na competência de suas ações em oferecer saídas 

revolucionárias. Para Florestan Fernandes (1972), em linhas gerais, essa oposição corta o 

sentido de classe, mas compõe uma etapa necessária para nossa revolução democrática. 

[...] uma verdadeira revolução racial democrática, em nossa era, só pode dar-

se sob uma condição: o negro e o mulato precisam tornar-se o antibranco, 

para encarnarem o mais puro radicalismo democrático e mostrar aos brancos 

o verdadeiro sentido da revolução democrática da personalidade, da 

sociedade e da cultura (FERNANDES, 1972) 

 

Há ainda no discurso acima um papel coadjuvante para o negro e mulato, em que sua 

afirmação se define pela oposição ao branco. Clóvis Moura
48

 foi um dos estudiosos de 

quilombo com inspiração marxista que focou sua análise nos ―movimentos de rebeldia dos 

escravos‖, dando ênfase às ações coletivas e organizadas em “[...] movimentos de caráter 

sistêmico.” (FIABANI, 2005). Seu trabalho mais importante nesse sentido é Rebeliões na 

Senzala (MOURA, 1972). Ele foi pioneiro na perspectiva marxista para análise da história das 

rebeliões escravas no Brasil (LOPES, 2004), o que gerou controvérsias mesmo entre 

intelectuais camaradas de partido. Suas particularidades o diferenciavam do viés culturalista 

e etnológico de Edison Carneiro (1912-1972) e das análises estruturais de Caio Prado 

(FIABANI, 2005). Moura (1987) compreende o “escravo como participante do processo 

contraditório de lutas e reajustes que caracterizou o sistema escravista‖ e o entende como 

―[...] sujeito coletivo atuando na dinâmica social‖. Essa preocupação em restabelecer a 

condição do escravo em sujeito de sua história era uma resposta às teorias de coisificação do 

escravo, presente em autores como Fernando Henrique Cardoso (1962). Moura se interessa 

pela qualidade da atuação do negro no modo de produção escravista, mas a participação desse 
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 Experiências anteriores nesse sentido foram articuladas por Abdias do Nascimento à frente do Teatro 

Experimental do Negro(TEN) com a encenação de Palmares. Mais tarde, no II Congresso de Cultura Negra das 

Américas (Panamá, 1980), com o quilombismo, Abdias apresenta as propostas de mobilização política e ação 

junto ao Estado nacional. 
48

 Sociólogo, historiador negro e professor „notório saber‘ (2002) da Universidade de São Paulo. Foi ativista do 

Movimento Negro Unificado (MNU) no início dos anos 1980 e integrante do PCB, acompanhado de Caio Prado 

Júnior e Edison Carneiro. Em 1962, com a cisão do PCB, migrou para o PCdoB.  
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na corrosão do sistema não poderia ser vista por sua participação no processo produtivo, mas 

pela negação dele. É “[...] justamente no abandono do trabalho que o escravo dinamiza (por 

negação) o sistema e se afirma como sujeito histórico coletivo.‖ (MOURA, 1987). Para esse 

autor, um fato histórico que deve ter maior atenção dos estudiosos do assunto é a violência, 

pois revela o ser, a interioridade humana do escravo negro. Para os estudiosos dos quilombos 

contemporâneos, aqui reside uma dos pontos mais críticos dessa literatura clássica. 

Compreendida como unidade básica de resistência ao escravismo, o conceito de quilombo 

herda os pesados fardos da violência e da fuga, já que Moura (1987) condiciona a 

humanidade negra ou subjetividade negra ao ato da violência. Nesse sentido, estabelece a 

polaridade na definição de quilombo entre agonia dos senhores pela propriedade perdida e 

pela potencial liberdade para os escravos ainda sob cativeiro e a redenção negra na 

solidariedade fundamental entre negros fugidos e os escravizados (MOURA, 1972). Esse 

processo inicia-se com a violência. A violência é entendida, portanto, como um ato histórico e 

necessário para o encontro com uma racionalidade, entendida essa como a consciência 

coletiva ou de classe. Esse raciocínio marcou o pensamento de uma época de nossa esquerda 

e se refletiu também em nossa ficção. 

 Na obra de Jorge Amado, por exemplo, é possível encontrar traços dessa fé na razão: 

em Jubiabá (AMADO, 1935), o negro Antonio Balduíno, encontra-a ao se tornar líder 

grevista. Nesse romance, o personagem deparava-se com a realidade violenta dos anos de 

1930. Já em Capitães de Areia (AMADO, 2002), alguns dos capitães encontram esse destino 

racional na atuação sindicalista ou revolucionária.  Esse ideal de tomada de consciência é, 

sobretudo, o sentimento de pertencimento a um grupo oprimido – seja a classe ou a 

ascendência negra – que impulsione à prática. Em seu apego a esse movimento do quilombo, 

Clóvis Moura não esteve preocupado com uma definição formal ou funcionalidade do termo, 

mas com o seu sentido histórico que, sabemos, envolve anseios, ações e posicionamentos 

políticos do narrador. O quilombo pode ser interpretado aqui como leituras possíveis desse 

sentido aplicado à negação do trabalho escravista. Para isso, o autor realiza um mergulho 

órfico nas subjetividades negras de sua época e traz à tona um quilombo que oferece saídas 

para a condição de opressão em conjunto com a classe trabalhadora sob o regime militar.  

Outro trabalho de inspiração marxista para análise que situa o escravo no processo de 

degradação do escravismo e ulterior emancipação foi escrito, em 1964, pelo advogado, 

jornalista e historiador Décio Freitas, em exílio político no Uruguai. Para Freitas, a categoria 

social escrava encontrava-se em luta frenética com seus senhores, como expressão da luta de 
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classes inconscientes dos negros palmarinos que, mais por serem escravos que negros, 

abandonavam os trabalhos dos senhores. Se, por um lado, o sistema escravista, por sua solidez 

e coesão, não permitia a organização escrava, faltava a esses, também, uma espécie de 

consciência e unidade de classe, derivado de suas condições geográficas de isolamento 

(FIABANI, 2005, p. 127). Sua principal diferença em relação a Clóvis Moura se dá em não 

atribuir um sentido organizado e sistêmico à insurreição escrava. Alguns anos depois, Freitas 

reformulou tais considerações em Palmares: a guerrilha dos escravos (FREITAS, 1973) e em 

Insurreições Escravas (FREITAS, 1976) dando visibilidade à constituição da economia de 

subsistência nos quilombos. Para ele, o isolamento, a subsistência, a propaganda e a 

permanente luta pela liberdade formavam a realidade dos quilombos (FREITAS, 1976). 

Mesmo admitindo a formação de uma economia de subsistência, o isolamento impossibilitou 

a organização coletiva que expressasse os interesses de classe. Restringindo dessa maneira 

seu horizonte de análises, Freitas (1976) passou a observar os casos de organização coletiva 

de escravos, como no caso Malê baiano, como exceção à regra, atribuído ao “[...] nível 

cultural superior destes escravos”. Dotado de um campo curto de visão sobre a cultura, 

deixou-se levar por classificações e hierarquizações ao eleger a cultura do Malês como 

superior pela proximidade com seu modelo. Embora se aproxime da ideia de subsistência nos 

quilombos, o que nos leva a pensar em termos de autonomia, Freitas (1976) não resolveu  

qual seria o modelo ideal de resistência que coubesse em sua análise.  

Em contrapartida, José Alípio Goulart (1972) foi um dos que rebatiam as teses de 

caráter sistêmico das revoltas, a consciência da liberdade no ato da fuga e as tendências 

culturais que viam no quilombo o “[...] desejo incontrolável do africano de retomar a prática 

de seus escalões culturais”. Embora buscasse também afirmar a condição humana do escravo, 

Goulart se distancia de Moura e Freitas, ao dar à resistência escrava um caráter de rebeldia 

como reação ou defesa do escravo aos trabalhos excessivos e aos maus tratos, mas “[...] 

jamais contra a escravidão propriamente dita.” (GOULART, 1972). Goulart trabalha com as 

categorias causa e efeito para analisar que as reações de fuga e defesa do escravo são 

derivadas das condições do escravismo na América. De Décio Freitas à Goulart, essa 

literatura caminha para o afastamento das categorias resistência sistêmica e liberdade do 

campo de visão do escravo ao mesmo tempo em que rechaça também as possibilidades do 

quilombo constituir uma recomposição étnica de elementos africanos ou mesmo de cultura 

negra no Brasil e na América. Finalmente, embora compartilhe das análises da inserção do 

escravo no centro da sociedade escravista, sua perspectiva sobre a ausência de valores 
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culturais africanos entre os negros levou esse autor a considerar o negro fugido como uma 

espécie de propagador ou “europeizador” dos interiores do Brasil (GOULART, 1972). 

 As análises apresentadas mostram ser bem difícil definir esses autores como 

simplesmente materialistas ou marxistas. Em alguns aspectos, os encontros são mais 

frequentes extra grupo que entre os ditos materialistas. Com essas divergências, cabe 

questionar a existência de um pensamento marxista sobre o quilombo, ou mesmo sobre o 

negro brasileiro. Esse debate fica ainda mais caloroso se tocarmos no polêmico baiano Jacob 

Gorender, autor de O escravismo colonial (1985), que olhou nosso passado escravista como 

“[...] modo de produção escravista ou escravismo colonial.”. Para Gorender (1985), embora o 

escravo, como propriedade viva, se aproximasse dos demais bens do senhor, negando sua 

humanidade, seus atos em favor da quebra de sua condição de propriedade são atos humanos. 

Gorender (1985) elabora em termos precisos as teses mais veementes que já discutimos por 

Clóvis Moura, sobre a ação de humanidade do escravo na negação – abandono do trabalho – , 

entretanto insere a ideia de resistência passiva como negação voluntária ao trabalho ainda 

como escravo, onde ele nega sua condição de coisa . 

Como vimos, o sentido de quilombo é apreendido por diferentes maneiras ao ser 

inserido no léxico das lutas de classes ou dela excluído. Sabemos sobremaneira que a 

interpretação do quilombo reteve os sonhos e aspirações daqueles que, durante os anos 

críticos das ditaduras militares, atuaram em movimentos negros, sociais e políticos. Se, de um 

lado, os marxistas encontravam na negação do trabalho escravo a reestruturação da condição 

humana do escravo, estabelecendo o quilombo como modelo fundamental dessa 

reestruturação, eles não eram unânimes na forma como isso ocorreu, ora considerada 

consciente, ora desordenada. Já os autores ligados ao chamado viés culturalista tomariam o 

quilombo com forma capilar de reestruturação de valores e fazeres africanos no Brasil. 

Veremos que essas posturas dialogam de acordo com a maré da história. A constatação da 

subsistência foi algo que permitiu aos marxistas flexionar suas rígidas noções e a necessidade 

de constatação da crueza do escravismo enquanto permitiu aos culturalistas afrouxar os nós de 

uma essencialidade africana como motor das fugas. 

Entre os signatários do quilombo como contracultura destacam-se Edison Carneiro e 

Roger Bastide, ao perfilarem o sentido cultural da resistência negra como símbolo da 

recriação da África no Brasil – embora hoje sejam bastante criticados pelo próprio sentido 

aplicado à cultura, por vezes mítico, por vezes folclórico.  
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Em seus trabalhos, Edison Carneiro
49

 define quilombo como “[...] ajuntamentos de 

escravos fugidos” e insere-o nos termos de negação da sociedade oficial (CARNEIRO, 

1958). O quilombo, como resultado direto das fugas, foi a negação e o sentido da 

“reafirmação da cultura e do estilo de vida africanos” em termos de língua, religião, estilos de 

vida e da própria organização política, configurando em “um fenômeno contra-aculturativo, 

de rebeldia contra os padrões de vida impostos pela sociedade oficial e de restauração dos 

valores antigos‖. As fugas estavam ligadas a fatores estruturais e conjunturais, tais como 

crises econômicas e afrouxamento da disciplina da escravidão. Carneiro é um crítico do 

suposto caráter violento dos quilombos e de seu isolamento geográfico, afirmando que, se por 

um lado, a violência foi um discurso do poder oficial para legitimar as investidas contra os 

quilombos, por outro lado os quilombos mantinham estritas relações de troca com os poderes 

locais. Outro fator a ser destacado é que era diversa a representação da liberdade para os 

escravos. Sua crítica à violência e ao isolamento, paradoxalmente, reforça o caráter contra-

aculturativo do quilombo. O quilombo passou a representar um contraponto à expansão da 

propriedade particular, à exploração do trabalho alheio e ao modo de vida urbano, 

demarcando as fronteiras com a sociedade do capital. Se, na sociedade do capital a 

propriedade é particular, o trabalho é escravo e predatório, no quilombo a propriedade é 

comum (ou pequena propriedade), o trabalho é familiar e de subsistência. Embora o quilombo 

de Edison Carneiro seja definido nos termos de uma sociedade paralela, há uma transição 

importante no abandono do discurso da resistência escrava para a resistência negra e do 

entendimento do quilombo como comunidades negras.  

Para outros autores, a recriação da África nos quilombos diz mais sobre uma 

representação distante, ou um desejo, que propriamente as realidades dos quilombos. Esse 

desejo é um desassossego negro em relação à sua memória e identidade. Esse desejo foi 

inicialmente traduzido por Roger Bastide (1974) – outro culturalista – também nos termos de 

uma resistência negra como manifestação dessa vontade de permanecer africano.
50

 O autor 

trabalha nos termos de uma adaptação do passado ao presente que se faz pelo isolamento 

para conservação de traços culturais africanos. Repare que, embora com sentidos 

ligeiramente diferentes, o isolamento é uma constante para materialistas e culturalistas. Para 

Bastide (1974) a adaptação do passado não é livre da manutenção de traços herdados do 
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 Etnólogo e historiador baiano, Carneiro escreveu trabalhos como O quilombo dos Palmares (1966), A 

insurreição Praieira (1960) e Ladinos e Crioulos (1947). 
50

 As experiências mais expressivas, duradouras e influentes desta resistência cultural estão, para o autor, entre 

os marronage haitianos, por sua história particular de emancipação do país do modelo colonialista. 
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regime da escravidão. Nas matas, os negros encontraram diversas nações étnicas. Em função 

disso, a análise de Bastide (1974) aponta para experiências negras e indígenas em termos de 

intercruzamentos e rearranjos étnicos (BASTIDE, 1974; FIABANI, 2005)
51

. Nesse sentido, 

Bastide estabelece um elo material em termos de cultura sobre um dado apenas deduzido 

pelos materialistas. A ideia de Bastide de conservação dos traços africanos no Novo Mundo o 

insere nos termos de uma história comparativa triangular Brasil-América-África. Para as 

comunidades negras do Novo Mundo essas adaptações se realizam em termos de contatos e 

aculturações, onde o negro, por seu caráter diverso, apropria-se da cultura do outro. Para 

Bastide (1974, p. 178), a memória coletiva que permite reviver o passado (perdido) no 

presente (angústia) tem mais um caráter motor impresso em “[...] sequências rituais, passos de 

danças, gestos e alimentos [...]” que em lembranças intelectualizadas. As influências da África 

entre nós estariam, portanto, mais em termos de religião (Ioruba) e folclore (Angola, Congo) 

que de estruturas sociais. Essa concepção de união não intelectualizada serve de crítica à 

importância dada pela maior parte dos materialistas em busca da razão ou da consciência de 

classe e remete a um ideal de identidade bastante dinâmico até aqui. Ele analisa as chamadas 

comunidades negras pós-abolição em termos comparativos entre Brasil e Estados Unidos da 

América (EUA). Segundo ele, as comunidades negras do Sul dos EUA, tais quais igrejas, 

cabarés, lojas e guetos foram causas imediatas do regime segregacionista, mas possibilitaram 

o cultivo de costumes próprios, a libertação dos tabus sexuais e a criação de instituições 

próprias na formação de um gênero original de vida, em consonância com valores de 

fraternidade de grupos. Essa é uma realidade diferente da analisada no Brasil, marcada em 

seus primórdios escravistas por ações que integravam os grupos como o apadrinhamento (em 

oposição ao cerimonial do sul dos EUA)
52

. Nesses dois países, as comunidades negras estão 

sob as chamadas linhas de cor, entretanto diferem nas formas e possibilidade de ascensão: 

entre os norte-americanos, a casta impede a ascensão do indivíduo negro. Já no Brasil esses 

impedimentos são de ordem econômica e subjetiva
53

. Por fim, para Bastide (1974, p. 182), o 
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 Bastide identifica tanto a participação do negro no catimbó ou cachimbo indígena, quanto a inserção de 

espíritos indígenas no candomblé de caboclos da Bahia e Pernambuco. Enquanto isso, a pajelança amazonense, 

originariamente indígena, ramifica-se também em na linha africana, notadamente pela influencia negra. 

(BASTIDE, 1974). 
52

 O modelo norte-americano revela uma ruptura na relação entre negros e brancos. A abolição da escravatura foi 

marcada pelo terror branco, pelas legislações segregacionistas e formação de sociedades negras com casamentos 

endógenos e a divisão da sociedade em castas. No Brasil, por outro lado, o escravismo foi marcado pela 

ocorrência da miscigenação, concubinagem, integração dos mulatos e adoção do modelo paternal. (BASTIDE, 

1974). 
53

 A partir disso, Bastide elabora sua tese de racismo de marca e racismo de origem como distintivos da forma 

no Brasil e EUA, respectivamente. Se por um lado Bastide advoga a possibilidade de no Brasil – sociedades de 

classes – os negros desfrutarem a possibilidade de ascensão, há, entretanto impedimentos de ordem econômica 
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racismo, institucionalizado ou não, incide diferentemente na psique dos envolvidos
54

. 

Segundo ele, há o sentimento do negro de ser diferente, fenômeno que chama de auto-

segregação. Evitando depararem-se diretamente, “[...] as cores se acotovelam mais do que se 

fundem verdadeiramente.”. (BASTIDE, 1974, p. 182)
55

. Ele apresenta, então, duas saídas 

possíveis: ou a eterna permanência na sociedade do folk
56

, ou a assimilação pelo “homem de 

cor‖ dos modelos brancos de representação, gerando o rótulo de negro de alma branca, um 

discurso recorrente em países latino-americanos para traduzir o branqueamento cultural
57

. Ao 

que nos parece, Bastide (1974) caminhou para uma compreensão de comunidade despida de 

essência racial, mas presa ao que chama de folk e à religião. Nesse sentido, coloca a 

comunidade negra num impasse entre valores africanos mistificados ou o branqueamento. De 

nossa parte, acreditamos que esse binômio não esgota as diversas experiências e formas 

criativas das pessoas negras em suas expressões e mesmo em estilos de corromper a cultura na 

gestação de algo inovador.  

Como se pode notar, mais em lógica de pensamento que em conteúdo, as análises de 

materialistas e culturalistas se encontram na interpretação dual da relação comunidade negra 

versus sociedade. Algumas vezes, essa relação é interpretada como resistência (revolta) e 

reação (fuga, negação), outras vezes, como contra-cultura. A personalidade negra é 

desenhada como passiva, violenta, ordenada e desordenada pelos marxistas e pelos 

culturalistas, como presa a linha de cor e enfeitiçada pela religião e folk.    

                                                                                                                                                         
que os prendem as posições originais da sociedade de ‗folk‘ (BASTIDE, 1974). Sobre essa temática, diz também 

“As comunidades negras subsistem, sobretudo nas regiões de linha de cor bem institucionalizadas, destinadas a 

frear a subida dos negros – ou nas regiões rurais, de grandes plantações de tipo capitalista, fortemente 

hierarquizadas, das grandes propriedades fundiárias [...]” (BASTIDE, 1974, p. 184)  
54

 Du Bois (1999, p. 55) analisou essa ambivalência nos termos da existência de um „imenso véu‟ em que, apesar 

de os dois lados serem semelhantes na vida e nos anseios, havia uma separação. Segundo Du Bois, a existência 

desse véu e a relação com o branco gerou o que chama de consciência dupla. “É uma sensação estranha, essa 

consciência dupla, essa sensação de estar sempre a se olhar com os olhos dos outros, de medir sempre a sua 

própria alma pela medida de um mundo que continua a mirá-lo com divertido desprezo e piedade”.  
55

 Bastide (1974) identificou essa tendência do negro de sentir-se abandonado e isolado da comunidade nacional. 

A auto-segregação emergeria, portanto, como um traço do sentimento em si, estando fora do alcance dos 

brancos. De um lado, o negro integra a ideia de nação nos espaços públicos e, de outro, convive com a separação 

em âmbitos privados. Não só a formação de um lupemproletariado negro, mas o próprio sentimento de 

abandono e isolamento é vivenciado como traço da representação que o sujeito negro faz de si.   
56

 Segundo o antropólogo americano Robert Redfield (1897-1958), a sociedade do folk inclui grupos de 

“primitivos” e camponeses, cuja vida implica em algum grau de dependência da cidade. Essa concepção é 

criticada por desconsiderar aspectos importantes da vida camponesa e por acreditar ser sua característica 

principal a totalidade de sua vida moral, social e espiritual com condições de satisfazer integralmente um 

indivíduo, do nascimento à sua morte. (FOLK..., 200-?) 
57

 Tal fenômeno foi identificado pelo autor como a busca do homem de cor pela instrução e religião da, no caso 

norte-americano, casta branca. Mudanças também no sentido da família (da estendida para a nuclear, de maternal 

à paternal, casamento costumeiro ao civil e religioso), da religião (da restauração à fundamentalistas), na classe 

(baixa, média, alta) e da sexualidade (miscigenação com o branco), são identificadas como o fenômeno do 

branqueamento que, por vezes, é denominado da mesma forma no Brasil, mas que se convencionou classificar, 

sobretudo em países latino-americanos, como negro de alma branca. 
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É importante destacar que a definição e discussão do conceito de quilombo não 

ficaram restritas aos espaços acadêmicos. Durante os anos de 1970 e 1980, por exemplo, não 

foi possível distinguir intelectualidade, cultura e movimento social sem incorrer em 

imprecisão. As ideias transitavam por esses âmbitos de forma fluida, o que permitia diferentes 

apropriações. Algumas vezes o quilombo serviu de inspiração para a luta armada, como foi o 

caso da Vanguarda Armada Revolucionária Palmares (VAR-Palmares), que visava combater 

o regime militar instaurado a partir de 1964. No entanto, a inspiração desse grupo estava mais 

próxima do regime soviético que das experiências de quilombos e comunidades negras
58

. 

Outras vezes, o quilombo serviu de inspiração para agremiações culturais, como o Grêmio 

Recreativo Arte Negra Quilombo, que ficou conhecido como Quilombo do Candeia, fundado 

por intelectuais-artistas como Antonio Candeia (1935-1978), Paulinho da Viola, Nei Lopes e 

Elton Medeiros, em 1975. Em termos de ordenação política, o quilombo também foi nossa 

forma de entender o pan-africanismo
59

 com o Quilombismo
60

 de Abdias do Nascimento 

(NASCIMENTO, 2003).  

Como em outras partes da América, a identidade negra girou em torno do negro fugido 

que luta para refazer laços de sociabilidade. Em alguns países, essa personagem acabou se 

tornando símbolo de uma identidade nacional, como no caso do Haiti com o seu Marron 

Inconnu (Marron Desconhecido), figura de um herói trabalhador e guerreiro. Aqui nosso 

Zumbi dos Palmares, trazido para a Praça Onze
61

, ou Pequena África, revela uma construção 

de uma identidade negra em negociação com uma identidade nacional. Quanto mais 

representativo de nosso desejo de encontro com nossa identidade, memória e ancestralidade 

negra depositada no quilombo, mais distante esse quilombo está da realidade dos quilombos 
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 Surgiu em julho de 1969, como resultado da fusão do Comando de Libertação Nacional (Colina) com 

a Vanguarda Popular Revolucionária (VPR) de Carlos Lamarca. Desmantelada a partir de 1971 devido à forte 

repressão dos militares, a VAR-Palmares teve duas de suas principais lideranças presas e assassinadas pelo 

regime: Carlos Alberto Soares de Freitas, um dos fundadores do Colina, e Mariano Joaquim da Silva, o Loyola, 

veterano das Ligas Camponesas, "desaparecido" nos cárceres clandestinos do Destacamento de Operações de 

Informações - Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-Codi) no Rio de Janeiro. 
59

 Abdias do Nascimento liderou o Terceiro Congresso de Cultura Negra das Américas em São Paulo. Nessa 

oportunidade, bem como nos demais congressos realizados nas Américas entre as décadas de 1970 e 1980 foram 

discutidos o conceito de pan-africanismo e intercambiadas informações acerca das experiências próximas ao 

quilombo nas Américas. O pan-africanismo é uma doutrina que nasceu nos Estados Unidos no final do século 

XIX e que exprimia reivindicações dos afro-norte-americanos e afro-caribenhos, tendo como foco o continente 

africano, compreendido como a pátria da qual a escravidão os privou. Um de seus líderes destacados foi Marcus 

Garvey cuja máxima era “A África para os africanos”. LOPES (2004, p. 511-512). 
60

 O quilombismo constitui um projeto de organização sociopolítica, concebido por Abdias do Nascimento, 

“objetivando a implantação de um Estado Nacional Quilombista, inspirado no modelo da República de 

Palmares”. (LOPES, 2004, p. 550). 
61

 Busto iorubano da divindade de Ilê Ifê, trazido do estado de Oshun, na Nigéria, para a zona portuária do Rio 

de Janeiro em 1986. (LOPES, 2003). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Julho
http://pt.wikipedia.org/wiki/1969
http://pt.wikipedia.org/wiki/1971
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contemporâneos. Segundo Carvalho (1996) há um imperativo histórico que explica esse 

distanciamento de expectativas. Para ele, enquanto no Suriname, Haiti, Jamaica, Colômbia, 

Cuba, Venezuela assinaram-se tratados de paz com os negros libertos, como parte de um 

projeto de nação, o Brasil abandonava a presença negra ao esquecimento e à solidão
62

. Não 

havendo um projeto oficial de autonomia quilombola, a cultura negra no Brasil seria marcada 

por um aspecto idiossincrático em relação às demais nações afro-americanas. Dada a 

imprevidência com a propriedade territorial das comunidades negras, elas assumiram um 

aspecto de berço que se abandona. Com a fragilidade da propriedade e a impossibilidade de 

manterem-se, muitos deixaram suas terras, sem perspectivas de volta. Passaram a alimentar 

um vínculo com lembranças estagnadas e sensíveis às interferências racionalizadas. O 

ambiente negro rural passou a ser interpretado como morada do passado e sua cultura, quase 

estática – gerando um abismo com relação ao discurso urbano. Por mais paradoxal que 

pareça, o quilombo, como símbolo de uma comunidade negra particular, serviu para revelar 

os limites de uma identidade negra que se quer sólida e segura. O quilombo, símbolo da 

resistência e rebeldia negra revelou fissuras entre formas de viver distintas, gêneros e espaços 

sociais. Com as primeiras tentativas de unir esses dois espaços, Pereira (1981) notou certa 

inquietação entre intelectuais negros e antropólogos com relação ao sentido que o quilombo 

cumpre para tal identidade.  

Refiro-me a certo clima ou inquietação intelectual, constituída, ao mesmo 

tempo, por certos intelectuais negros e cientistas sociais, mais precisamente 

por antropólogos. Ideólogos negros, teoricamente filiados às ciências sociais 

ou por elas influenciados, preocupados em criar bandeiras de combate, 

pontas de lança de ação, idéias arregimentadoras de consciências e atuações 

políticas, procuram construir e colocar em circulação toda uma ideologia de 

auto-afirmação étnica nucleada no quilombo, como realidade histórico-

social, como idealizações que heroificam o papel do negro na história do 

Brasil. De seu lado, os antropólogos, com trabalhos de campo sobre 

comunidades negras relativamente isoladas no meio rural brasileiro, 

procuram dar sua contribuição para o conhecimento mais concreto dessas 

experiências de vida comunitária, que se formaram historicamente a partir 

das características raciais do grupo. São duas vertentes intelectuais que se 

encontram e se desencontram, nem sempre se colocando de acordo, mas 

sempre se estimulando, reciprocamente, a tecer uma tendência muito 
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 Segundo Carvalho (1996, p.45), o Brasil diferencia-se do restante da América em razão da conquista da 

liberdade dos negros não ter se traduzido em imediata conquista territorial. Assim mesmo, ele advoga um tecido 

cultural afro-brasileiro inserido em um contexto da cultura afro-americana: "E mesmo esse texto cultural afro-

brasileiro é, apenas, parcialmente autônomo, ou exclusivamente brasileiro; não devemos perder de vista que 

nossas tradições (sob as quais ainda sabemos pouco) fazem parte de um discurso mítico-simbólico ainda maior, 

que é o grande texto afro-americano.".  
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estimulante de reflexão sobre o negro e seu estilo de vida no país. 

(PEREIRA, 1982
63

 apud BAIOCCHI, 1983) 

 

Para Pereira (1981), os quilombos contemporâneos não podem ser entendidos como 

tais, a menos que se alterasse o sentido corrente do conceito
64

, já que o modelo de quilombo 

como símbolo da resistência, guerrilha e africanismo revela muitas fragilidades históricas.  

Motivada por mudanças conjunturais de finais dos anos 1980 e início dos anos 1990, a 

literatura que se forma com a emergência quilombola, passa a refletir nova visão sobre antigas 

nódoas da ideia de quilombo, como o isolamento e a fuga. 

É claro que nem sempre o ato de fugir, a revolta aberta e a organização de 

quilombos foram as únicas e inexoráveis formas do protesto negro. Havia 

outras possibilidades de enfrentamento, incluindo conflitos e agenciamento. 

As estratégias de resistência eram paulatinamente ampliadas e reinventadas. 

Em algumas ocasiões, as ações de enfrentamento significavam, por exemplo, 

obter maior controle sobre o tempo e o ritmo das tarefas diárias de trabalho, 

residir próximo aos seus familiares, visitar nos domingos de folgas suas 

esposas, filhos e companheiros em outras fazendas, ou mesmo cultivar suas 

roças e ter autonomia para vender seus produtos nas feiras locais. (GOMES, 

2005, p. 32) 

 

Temas do cotidiano dos escravos, que durante muito tempo foram apenas pano de 

fundo para a luta armada, passam agora para o primeiro plano, como a família escrava, 

autonomia e economia de subsistência no interior da ordem escravocrata. Assim, 

paulatinamente, a ideia de quilombo é temporariamente substituída pela imagem do camponês 

negro, não menos controverso, mas mais amplo. No excerto a seguir, Gomes (2005, p. 33) 

aproxima a realidade quilombola do conceito de camponês. 

Com suas devidas características sociodemográficas, as atividades 

econômicas autônomas dos cativos – por meio de cultivo de pequenas roças 

e o acesso ao comércio informal – originaram uma economia camponesa. 

Era um campesinato predominantemente negro, formado ainda sob a 

escravidão, compartilhado por libertos, escravos, taberneiros, lacradores, 

vendeiros e especialmente quilombolas.  

 

Com a ideia de campesinato negro, o conceito de quilombo e a própria noção de 

resistência negra ganhou em flexibilidade, maleabilidade e um olhar mais cuidadoso, no 

sentido de perceber o sujeito do discurso sobre o quilombo. 

O protesto social de escravos sob a forma de aquilombamento teve vários 

significados. Coexistiam diversas formas de quilombos: havia aqueles que 

procuravam constituir comunidades independentes com atividades 
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 PEREIRA, João Baptista Borges. Prefácio. In: BAIOCCHI, Mari de Nasaré. Negros de Cedro: estudo 

antropológico de um bairro rural de negros em Goiás. São Paulo: Ática, 1983. 
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 Pereira (1981, p. 63) critica a hipotética ou idealizada ideia de quilombo como “sociedade igualitária e 

símbolo de identidade étnica” como ideologia de auto-afirmação produzida por ideólogos e ativistas negros 

(PEREIRA, 1983 apud QUEIROZ,1983). 
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camponesas integradas à economia local, existia o aquilombamento 

caracterizado pelo protesto reivindicatório dos escravos em relação a seus 

senhores e havia os pequenos grupos de fugitivos que se dedicavam a razias 

e assaltos às fazendas e povoados próximos. Essas formas de 

aquilombamentos possuíam vários significados tanto para os quilombolas e 

para aqueles que permaneciam cativos como para senhores e autoridades. Os 

quilombos mais duradouros, a despeito das constantes expedições 

reescravizadoras, conseguiram se reproduzir ao longo do tempo e manter 

uma economia estável. Cultivavam para sua subsistência e também 

produziam excedentes, negociando e mantendo trocas mercantis (GOMES, 

2005, p. 34).  

 

O quilombo foi despido do roupão de massa homogênea e ganhou contornos mais 

complexos do ponto de vista da relação e proximidade com as fazendas. Segundo essa 

perspectiva, a composição do quilombo obedecia antes à origem na fazenda que a critérios 

étnicos e não se estabelecia tão distante das fazendas como muitas vezes se quis acreditar. De 

uma maneira simplificada, o foco do campesinato independente era a „liberdade‟ enquanto os 

protestos reivindicatórios partiam daqueles que permaneciam escravos. 

Os quilombos que constituíam vilas camponesas independentes 

possibilitaram, ao longo do tempo, a gestação de um campesinato negro. As 

práticas da economia própria dos escravos no mundo rural podiam estar cada 

vez mais vinculadas àquelas dos quilombolas. Já o aquilombamento como 

protesto reivindicatório representava, entre outras coisas, as respostas 

reelaboradas daqueles que permaneciam escravos. Tais lutas mantinham ou 

alargavam conquistas ou aquilo que consideravam direitos costumeiros e 

legítimos. (GOMES, 2005, p. 34).   

 

Assim, se a literatura dos anos de chumbo depositou seus anseios e angústias contra a 

opressão no discurso do quilombo inexorável, baluarte da consciência e símbolo primeiro da 

identidade negra, essa nova literatura transpira os ares da sociedade do direito onde as lutas 

escravas – agenciadas ou reivindicatórias – alargavam direitos costumeiros e legítimos, não 

negando a existência do conflito aberto. 

Com a chamada emergência dos quilombos contemporâneos, essa discussão deixa de 

ser eminentemente teórica e assume um sentido prático, na medida em que passou a dialogar 

com o discurso jurídico e o reconhecimento dos chamados remanescentes de quilombos. Para 

Miriam de Fátima Chagas (2001), procuradora da República, as políticas de reconhecimento 

introduzem um importante debate e reflexão sobre os limites e as possibilidades de 

interlocução entre o conhecimento jurídico e o conhecimento antropológico para defesa de 

direitos específicos. Como veremos mais adiante, a literatura mais recente sobre os quilombos 

pouco influenciou na elaboração desse discurso, graças a uma tradição de olhar as discussões 

etno-raciais apenas com as lentes do passado, em que a escravidão é vista unicamente como 

fato histórico.  
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Nesse sentido, a Constituição de 1988 assumiu a integração dos diferentes grupos 

formadores da sociedade brasileira como uma meta a ser levada a cabo pelo Estado, em 

termos de ações culturais perceptíveis em seus artigos 215 e 216
65

, alcançando os direitos 

fundiários dos quilombos com o artigo 68 do Ato das Disposições Transitórias 

Constitucionais (ADCT)
66

, que garante “Aos remanescentes das comunidades de quilombos que 

estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os 

títulos respectivos”. (BRASIL, 1988). 

Segundo Arruti (2006, p. 67), o Artigo 68 é um ato de criação social.  “O artigo 68 

não apenas reconheceu o direito que as „comunidades remanescentes de quilombos‟ tem às 

terras que ocupam, como criou tal categoria política e sociológica [...]‖. Assim, podemos 

dizer que o artigo 68 insere-se no processo de adoção do Brasil aos chamados „direitos 

étnicos‟, movimento em grande expansão nas constituintes latino-americanas (ARRUTI, 

2006, p. 56) para pretensa consolidação de uma nacionalidade pautada em critérios da 

diversidade cultural e étnica. Sua formulação foi objeto de diversas controvérsias políticas: 

como nasceu com um ideal nitidamente reparador, o quilombo emergiu como uma 

reminiscência do passado, enquanto a propriedade definitiva estava condicionada à ocupação, 

o que gera discussões sobre a qualidade dessa ocupação (o imaginário, a religião e a 

subsistência). Assim mesmo, o texto é inovador por tocar no tema do direito fundiário e 

políticas específicas para um segmento que acabara de ser criado. O artigo 68 criou o sujeito 

de direito, mas o fez impregnado das noções da literatura clássica sobre o quilombo.  

A elaboração do Artigo 68 não contava com seus futuros impactos. Entre integrantes e 

assessores da Comissão de Índios, Negros e Minorias – dentre os quais se destacavam 
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 “Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura 

nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. 1º. O Estado protegerá as 

manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e de outros grupos participantes do processo 

civilizatório nacional. 2º. A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os 

diferentes segmentos étnicos nacionais. Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 

material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à 

memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de 

expressão; II - os modos de criar, fazer e viver; III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as 

obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; V - os 

conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e 

científico.”  
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 Se a Constituição de 1988 condena o racismo como crime inafiançável, reafirmando a persistência do mesmo, 

o Brasil passa a assumir, por meio das ações afirmativas (Lei 3.708 de 9/11/2001), a necessidade de reparação 

aos negros e afro-descendentes vítimas dos estigmas da cor e do legado da escravidão. Embora os debates mais 

apaixonados estejam em torno dos processos de ingresso nas universidades públicas, a política foi aplicada em 

diversas instâncias e instituições do Governo: em 1995 foi criado o Grupo de Trabalho Interministerial para a 

Valorização da População Negra; no âmbito da educação, insere-se a obrigação do ensino da temática da história 

e cultura afro-brasileira no currículo do ensino médio e fundamental de escolas públicas e particulares; e 

estabelece-se, ainda, o dia 20 de Novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. 
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Benedita da Silva (PT/RJ) e Carlos Alberto Caó (PDT/RJ) -, havia a participação do 

Movimento Negro dos estados do Maranhão, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Os 

integrantes desses movimentos possuíam estreito contato com algumas comunidades 

quilombolas, o que os legitimou na colaboração e formatação das ideias que compõem o 

artigo 68.  

Dentre os integrantes e assessores da Comissão que debateu e formatou o artigo 68, 

todos concordavam que ele deveria assumir um sentido de reparação, mas ninguém sabia ao 

certo o que estavam criando. Os textos preliminares do artigo revelam alguns atritos entre os 

formuladores. Não havia consenso sobre alguns termos importantes mesmo entre membros do 

mesmo partido: A formulação do Deputado Aluízio Campos (PMDB/PB) propõe o 

reconhecimento sobre a posse, durante mais de dez anos; já a proposta do Deputado José 

Richa (PMDB/PR) propõe a propriedade definitiva das terras ocupadas; por sua vez, para o 

Deputado Eliel Rodrigues (PMDB/PA), o remanescente de quilombo aparece com o adjetivo 

„antigo‟, enfatizando ainda mais seu vínculo histórico. Sua proposta era apenas o tombamento 

das terras e documentos referentes à sua história no Brasil (ARRUTI, 2006). Não tendo 

aprovação no capítulo da cultura, o texto do artigo 68 passou a compor o Ato das Disposições 

Transitórias Constitucionais. Os direitos culturais dos quilombolas – liberdade, tombamento e 

protecionismo – foram referendados pelos artigos constitucionais 215 e 216 do capítulo da 

cultura.  

O Artigo 68, através de disputas políticas, manteve um texto que alargou o campo do 

direito da população negra, mesmo que no corpo transitório da Constituição. Conforme 

Chagas (2001), essa transitoriedade, analisada em conjunto com a caracterização dos grupos 

como participantes do processo civilizatório nacional confirmam uma tradição integracionista 

de nossas constituições: o Estado brasileiro emerge como patrono capaz de garantir e proteger 

tais participantes e suas manifestações culturais, espírito da nação, mas, de maneira implícita, 

torna-se o grande agente de „um novo‟ processo civilizatório. Mas um alargamento de direito, 

de fato, só ocorreu por apropriações posteriores que sequer estavam no campo de visão de 

seus primeiros idealizadores. Rapidamente, a preocupação com a ordem fundiária e as terras 

ocupadas por esses agentes sociais desloca-se para a territorialidade étnica e passa a compor 

os discursos dos sujeitos desse direito, engrossando sua luta por direitos fundamentais e 

específicos.  
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Com o artigo 68
67

, os conflitos teóricos se inserem nos termos da correspondência ou 

confronto entre comunidade negra e quilombo. Antes de se apegar apaixonadamente aquele 

ou a esse posicionamento é preciso desmembrar seus discursos e implicações de suas 

afirmações, pois as definições decorrentes são percebidas pelos sujeitos de direito e implicam 

em sua auto-representação. 

A aplicação do termo remanescente de quilombo, gerou uma série de debates e 

disputas divididas por Arruti (2006) entre ressemantizadores e primordialistas. Os primeiros 

caminham no sentido de vislumbrar o artigo 68 como meio de reparação histórica, no 

reconhecimento fundiário que exige um processo de redefinição da ideia de „quilombo‟. 

Alfredo Wagner Berno de Almeida é quem exprime mais nitidamente essa necessidade em 

termos de ressemantização do „quilombo‟ para a aplicação do artigo 68
68

. Segundo ele, há 

uma discordância entre os paradigmas do isolamento e da fuga presentes na literatura clássica 

do quilombo e a realidade descrita nas terras de preto:  

É necessário que nos libertemos da definição arqueológica, da definição 

histórica „stricto sensu‟ e das outras definições que estão frigorificadas e 

funcionam como uma camisa-de-força, isto é, da definição jurídica colonial, 

da definição jurídica imperial, até daquela que a legislação republicana não 

produziu, porque achava que tinha encerrado o problema com a abolição da 

escravatura, e que ficou nos desvãos das entrelinhas dos textos jurídicos. 

(ALMEIDA, 2000, p.175). 

Para Almeida (2000), essa visão esteve intocada na formulação do conceito de 

remanescente de quilombo no artigo 68 e suas regulamentações. Suas considerações e de 

outros autores em relação à necessidade de redefinição do vocábulo quilombo tinham em 

mente livrar o mesmo da „camisa-de-força‟ da fuga e isolamento ao qual esteve preso no 

imaginário social. Visava uma reinterpretação da ideia de quilombo que não tivesse os olhos 

voltados para o passado, mas para o presente, isto é, para as experiências e identidades 

coletivas observadas pelo critério da autodefinição.  

Os procedimentos de classificação que interessam são aqueles construídos a 

partir dos próprios conflitos pelos próprios sujeitos e não necessariamente 

aqueles produtos de classificações externas, muitas vezes estigmatizantes. 

(ALMEIDA, 2000, p. 178). 
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 Uma das consequências do artigo 68 é que, ao criar o sujeito de direito, criou também a necessidade de defini-

lo e de desenvolver mecanismos e linguagens comuns para a sua aplicação. Com essas demandas, a produção de 

uma crítica acerca da categoria remanescentes das comunidades dos quilombos cresceu substancialmente diante 

dos conflitos para sua aplicação. Enquanto isso, esse desejo de direito já havia sido disseminado entre os novos 

quilombolas e articulado demandas entre as comunidades, fazendeiros e poderes públicos.  
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 Alfredo Wagner é antropólogo, professor na Universidade Federal do Maranhão e assessor do Projeto Vida de 

Negro, da Sociedade Maranhense de Defesa dos Direitos Humanos. 
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Segundo Almeida (2000), partir do próprio sujeito para apreender os conflitos nos 

quais ele está inserido é apreender essa identidade coletiva que, por sua vez revela a 

emergência e constituição de novas etnias, em que os fatores morfológicos e raciais cedem 

lugar aos conflitos, combates e lutas. Neste sentido, suas ácidas críticas não se dirigem apenas 

às agências do Estado, mas aos movimentos negros e entidades de mediação dos conflitos 

etnicorraciais. 

O ideário das agências de pretensão mediadora tem que ser relativizado. O 

desafio, no momento atual, para compreendermos o sentido do „quilombo‟ e 

o sentido dessa mobilização que está ocorrendo, implica em entender como é 

que historicamente esses povoados se colocaram frente aos seus 

antagonistas, entender sua lógica, suas estratégias de sobrevivência e a 

maneira  como estão se colocando hoje, se autodefinindo e 

desenvolvendo suas práticas de relação. (ALMEIDA, 2000, p. 179). 

 

Almeida (2000, p. 179) sugere um modelo onde a incorporação desta identidade 

coletiva, estruturada num sentido próprio de codificar a natureza e nas estratégias de 

sobrevivência, afasta-se de “[...] um critério morfológico racial”. Para ele, a existência de 

pessoas de ascendência indígena no interior da comunidade, “[...] autodefinindo[-se] como 

pretos”, revela uma reordenação étnica que destitui a raça de seu estabelecimento de 

clivagens. Para o autor tais clivagens correspondem apenas ao passado da nação, 

precisamente aos fins do século XIX sendo, por sua vez, a destituição da clivagem racial 

―[...] um dado da sociedade plural do futuro”.   

Segundo Almeida (2000, p. 180), o traço fundamental das identidades coletivas reside 

no uso comum de que diferentes segmentos camponeses fazem dos recursos naturais ou o que 

chama de consciência ecológica, associado ao critério político organizativo e a afirmação 

étnica. Neste sentido, as terras de pretos, as terras de índios e os camponeses praticantes do 

uso comum e compartilhando desta consciência ecológica compõem a emergência de ‗novas 

etnias‘ na “[...] reordenação dentro da sociedade civil e face aos seus antagonismos 

históricos”. Na busca de... 

[...] o que passa pelo dado da autodefinição desses segmentos e de suas 

práticas na relação como os poderes e com a natureza [...]. Porque não é por 

acaso que quando se vai nessas „terras de preto‟, se descobre um grau de 

preservação maior que no vizinho, maior que no fazendeiro do lado [...] 

(ALMEIDA, 2000, p. 180)  

 

Portanto, todos os elementos constituintes da identidade coletiva das chamadas terras 

de preto - diluídas na definição de camponês –, estão subjugados à relação que se estabelece 

com os recursos naturais (consciência ecológica), identidade coletiva (pluriétnica), mas, 

sobretudo, a auto-definição dos sujeitos detentores de direito. 
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O que tem que ser recuperado nessa apropriação jurídica [ressemantização 

do remanescente de quilombo], nessa redefinição, do meu ponto de vista, é 

como esses segmentos se definem e como praticam. Este é o exercício que, 

de certa forma, nos recoloca em contemporaneidade com a forma que está 

surgindo e com a situação social „quilombo‟ que, só agora, a duras penas, 

está sendo reconhecida. (ALMEIDA, 2000, p. 181). 

 

Compreendido, em parte, o posicionamento dos ressemantizadores, cabe compreender 

o raciocínio dos primordialistas que, segundo Arruti (2006), são aqueles que veem os 

quilombos contemporâneos como ícones vivos dessa memória no elo com o ambiente rural, 

perdido nas diásporas negras. Defendem o quilombo como um patrimônio. Essa defesa parte 

principalmente das organizações negras políticas e culturais no sentido da defesa do quilombo 

como patrimônio de um grupo específico, embora não fechado a outros grupos, como 

populações indígenas e, até mesmo, brancas. Arruti (2006) nos traz essa voz do movimento 

negro em depoimento colhido em um dos seminários realizados pelo Instituto de Terras de 

São Paulo (ITESP) em 1997. 

Eu ouvi dizer [dirigindo-se a Almeida] que o território ético pode ser 

redefinido, resituado, a partir de práticas contemporâneas. Mas quais 

práticas, que costumes e hábitos seriam estes? Seria algo tão difuso a ponto 

de não terem uma identidade própria, essa identidade que até então o 

movimento negro importava dos quilombos para as comunidades afro-

descendentes? [...] Isso é uma coisa bem complicada [...] e passa pelos 

terreiros de candomblé e tantas áreas inclusive sagradas [...]. Parece que essa 

descaracterização para um território étnico difuso [...] é um tanto perigosa 

[...] do ponto de vista do acúmulo que pode ter para um segmento social que 

efetivamente sofre no país, que são os afro-descendentes. Acho que dentro 

do movimento negro, pelo que me consta como militante do MNU, essa 

relação quilombos, identidade étnica e combate ao racismo é a trilogia que 

não se abre mão. [...] as terras de quilombos devem sim ser terras 

relacionadas a um povo específico, embora nós saibamos que os quilombos 

foram todos eles pluriraciais, mas tinham uma identidade. Aí devemos 

aprofundar o conceito de direito civil reparatório. (ARRUTI, 2006, p. 103)  

 

Em Andrade e Treccani (2001) transparece o caráter preservacionista e reparador do 

artigo 68. A funcionalidade da titulação territorial possibilitaria o refreamento da degradação 

dos ‗remanescentes de quilombo‘, assim como permitiria sua reprodução física e cultural.  

Para que sejam protegidos e respeitados os modos de criar, fazer e viver das 

comunidades quilombolas é preciso garantir a propriedade de um imóvel 

cujo tamanho e características permitam a sua reprodução física e cultural. 

(ANDRADE; TRECCANI, 2001) 

 

Segundo esses autores, três cuidados são necessários para a leitura deste direito: o 

primeiro os diferencia dos assentamentos rurais, o segundo estabelece diferenças com relação 

aos grupos indígenas e, por fim, diferencia o „quilombo histórico‘ do quilombo 
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contemporâneo. Os processos administrativos ligados à aplicação do artigo 68 diferenciam-se, 

por exemplo, dos assentamentos rurais – conquistas do Movimento dos Trabalhadores Sem 

Terra (MST) – e aos direitos territoriais dos povos indígenas baseado na posse (ANDRADE; 

TRECCANI, 2001)
69

. A noção de remanescente de quilombo envolve uma relação visceral do 

grupo (integral) com a terra (ocupada), tornando o artigo 68 em um instrumento criador de 

políticas fundiárias a contemplar os direitos territoriais do grupo étnico em questão. As 

preocupações desses autores remetem à necessidade de ressemantização da ideia de 

‗remanescente de quilombo‘, que não correspondeu nem à historiografia especializada e, 

menos ainda, à autodefinição de seus membros. Para Andrade e Treccani (2001), a defesa do 

artigo 68 como apenas patrimônio cultural cria impedimentos ao reconhecimento dos 

quilombos como sujeitos de direito.  

Tais grupos não podem ser vistos apenas como detentores de valores 

culturais que necessitam ser preservados, como variáveis passivas que 

devem ser protegidas. Pelo contrário, tratam-se de grupos sociais dotados de 

uma positividade política. [...] Este entendimento destaca também que o 

artigo 68 versa especificamente sobre os direitos territoriais destes grupos. É 

seu território - suporte da sua identidade sócio-cultural - que deve ser 

garantido e protegido através da titulação. Neste sentido, a matéria deve ser 

vista como uma questão correlata ao direito agrário e a problemática 

fundiária. [...] A concretização deste direito, com certeza, depende em muito 

da política agrária mais ampla aplicada pelos organismos responsáveis pela 

condução do programa fundiário. E, mais ainda, a eficácia do artigo 68 está 

grandemente condicionada à construção de uma nova política agrária que 

tenha entre os seus princípios o reconhecimento das diversas formas de 

ocupação do campo decorrentes das diferenças sócio-culturais e étnicas. [...] 

Assim conclui esta linha de raciocínio pela importância de participação dos 

órgãos fundiários na condução dos processos de regularização das terras de 

quilombo, bem como da necessidade de sensibilizá-los e prepará-los para o 

desempenho desta tarefa.  (ANDRADE; TRECCANI, 2001, p. 58). 

 

Andrade e Treccani (2001) centralizam seus esforços em demonstrar o caráter 

fundiário do artigo 68 como uma forma de reversão de danos da Lei de Terras de 1850. Isso 

não significa que não atentem para memória e para o presente problema da escravidão, mas 

sim que o fazem de maneira que essas questões estejam submetidas à possível realização 

paulatina de uma reforma agrária. 

Os debates entre ressemantizadores e primordialistas não apenas permitem 

desestabilizar a ideia de identidade homogênea, embora os ressemantizadores tendam a 

absorver as diferenças na ideia de novas etnias. Para os patrimonialistas, por seu turno, a 
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noção de ressemantização pode representar fissuras e secções no interior da identidade negra 

tão cara ao movimento homônimo. A noção de ressemantização implicaria necessariamente 

em incômodos aos movimentos negros por inferir relativizações principalmente nos termos da 

composição étnica dos quilombos contemporâneos, em seus africanismos e nos históricos 

modelos de resistência, tal como a fuga e o crime. A Associação Brasileira de Antropologia 

(ABA, 1994 apud ANDRADE; TRECCANI, 2000, p. 5.), resultante dos trabalhos do Grupo 

de Trabalho sobre Comunidades Negras Rurais, publicou documento com a definição 

quilombo como "grupos étnicos conceitualmente definidos pela antropologia como um tipo 

organizacional que confere pertencimento através de normas e meios empregados para indicar 

filiação ou exclusão". Para muitos autores, a ABA instalou, com isso, a definição de quilombo 

em uma indefinição aparente, causando uma série de desconfortos entre representantes dos 

movimentos negros urbanos que buscam fortalecer um sentido de negritude
70

. Conforme 

Arruti (2006), a ressemantização desloca a auto-afirmação como negro, embora continue 

importante, perde sua essência e ameaça o próprio uso político que os movimentos fazem da 

metáfora de quilombo (ARRUTI, 2006, p. 103). Mas não é apenas o termo negritude que 

pede sua essência. Os patrimonialistas, no “[...] deslocamento da noção de cultura para a 

noção de etnia”, deslocam também a ideia de „consciência negra‘ para integrar o conceito de 

etnicidade que nasce “[...] teoricamente destituída de qualquer substância.” (ARRUTI, 2006, 

p. 103). Vemos, entretanto, que essa dessubstancialização foi um recurso utilizado pelas duas 

partes dos embates. O que certamente ocorreu entre os patrimonialistas foi uma 

supervalorização do grupo e dos laços de solidariedade que os ligavam em detrimento do que 

chamamos de territorialidade.  

Ilka B. Leite (2000), ao analisar o artigo 68, destaca, sobretudo, o aspecto coletivo do 

grupo ou a vida em comunidade. A antropóloga, em acordo com Abdias do Nascimento, 

afirma não ser a terra, “[...] elemento exclusivo que identifica os sujeitos do direito, mas sim 

sua condição de membro do grupo.” (LEITE, 2000, p. 05).  Ela percebe nessa diferenciação 

de perspectiva, distintas posturas metodológicas e políticas com relação à apropriação do 

remanescente de quilombo, assim como diversas perspectivas para o futuro das comunidades. 

Continua Leite (2000) 

A terra, evidentemente, é crucial para a continuidade do grupo, do destino 

dado ao modo coletivo de vida destas populações, mas não é elemento que 

exclusivamente o define. É importante não confundir o pleito por titulações 
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das terras que vem ocupando ou que perderam em condições arbitrárias e 

violentas com os critérios de constituição e formação histórica dos grupos.  
 

A antropóloga, na defesa da preeminência do comunitário sobre o fundiário de 

„quilombo‟, busca, ao mesmo tempo, a primazia do sentido de grupo negro em associação 

solidária, constituído historicamente. 

A idéia de territorialidade funda-se imposta por uma fronteira constituída a 

partir de um modelo específico de segregação, mas sugere a proeminência de 

uma dimensão relacional, mais do que um tipo de atividade produtiva ou 

vinculação exclusiva com a atividade agrícola, até porque, mesmo quando 

ela existe ela aparece combinada a outras fontes de sobrevivência. Quer 

dizer: a terra, base geográfica, está posta como condição de fixação, mas não 

como condição exclusiva para a existência do grupo. (LEITE, 2000). 
 

Buscando a defesa de um direito específico, acaba por estabelecer uma relação de 

independência entre identidade quilombola e sua terra. Mesmo assinalando a relação direta 

entre as referências simbólicas e a terra, como condições de permanência para consolidação 

de um imaginário coletivo no qual o grupo projeta sua existência, não há com a terra uma 

dependência exclusiva e esta é reduzida a fatores geográficos (LEITE, 2000). Tais 

considerações a levam a interpretar o artigo 68 como... 

[...] um direito remetido à organização social, diretamente relacionado 

à herança, baseada no parentesco; à história, baseada na reciprocidade 

e na memória coletiva; e ao fenótipo como um princípio gerador de 

identificação, onde o casamento preferencial atua como um valor 

operativo no interior do grupo. (LEITE, 2000) 

 

Na perspectiva de Leite (2000), mesmo removidos e reinstalados em lugares 

diferentes, os grupos coletivos manter-se-iam como grupos. A identidade de grupo 

transparece, portanto, como um valor transcendental aos condicionamentos materiais da terra. 

Essa perspectiva é a que se encontra mais afastada das expectativas dos quilombos 

contemporâneos. Mesmo aqueles que estão longe das terras onde nasceram, mas reconhecem-

se como quilombolas, querem, sobretudo, terra e condições de sobrevivências àqueles que 

ainda residem em suas terras. Esse debate esteve presente na formulação dos dois principais 

decretos federais que tiveram como foco a aplicação do Artigo 68, o Decreto 3912, de 2001 e 

o Decreto 4887, de 2003. O Decreto 4887/03 revogou seu anterior, o Decreto 3912/01 e foi 

recebido com grande festa pelas comunidades quilombolas. Esses decretos visam oferecer 

procedimentos administrativos para regulamentação das leis, no entanto, entre eles há 

diferenças substanciais em relação aos processos administrativos para regularização das terras 

quilombolas. O Decreto 3912-01 foi conservador e criou obstáculos administrativos para 
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identificação e titulação. O primeiro deles foi delegar à Fundação Cultural Palmares (FCP) 

poderes que seu imaturo corpo administrativo não comportava. Segundo seu Art. 1, o Decreto 

3912 (BRASIL, 2001) determina: 

Compete à Fundação Cultural Palmares - FCP iniciar, dar seguimento e 

concluir o processo administrativo de identificação dos remanescentes das 

comunidades dos quilombos, bem como de reconhecimento, delimitação, 

demarcação, titulação e registro imobiliário das terras por eles ocupadas. 

 

O decreto só reconhecia comunidades formadas antes de 1888 e terras ocupadas em 

1988, ano da promulgação do artigo 68. Dessa maneira desconsiderava um histórico de 

expropriação fundiária das comunidades, bem como abria precedentes para o questionamento 

da legitimidade de territórios culturais e diferentes formas de ocupação – ou apropriação. 

Outros pontos críticos desse decreto consistiam no fato de que, embora a parte interessada 

pudesse requerer abertura do processo de reconhecimento, esse se fazia exclusivamente por 

intermédio da FCP que então determinava a abertura do processo; e, finalmente, a exigência 

de um laudo técnico com características de atestado de quilombola (BRASIL, 2001).  

Já o Decreto 4887-03 (BRASIL, 2003) assumiu em seu texto alguns tratados 

internacionais, como o de autodeterminação dos povos, da Organização Internacional do 

Trabalho. Fez isso através da criação do mecanismo de auto definição da própria comunidade 

para inicio do processo de reconhecimento de comunidade quilombola. Além disso, o 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), por meio do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA) – e não mais a Fundação Cultural Palmares – 

tornou-se o principal interlocutor das comunidades nos assunto administrativos.  

Art. 3o Compete ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio do 

[...] INCRA, a identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e 

titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos 

quilombos, sem prejuízo da competência concorrente dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. (BRASIL, 2003). 

 

O Decreto 4887-03 (BRASIL, 2003) abriu ainda a possibilidade de o INCRA 

estabelecer convênios com organizações não-governamentais e entidades privadas e 

assegurou a participação dos quilombolas em todas as fases do processo administrativo. 

Como grande parte das políticas públicas, se, por um lado, o Decreto 4887-03 

(BRASIL, 2003) foi mais amplo em relação a seu anterior, por outro não significou a titulação 

imediata das terras quilombolas. Ele apenas abriu a possibilidade para o aumento do volume 

de comunidades certificadas, para a disseminação de políticas públicas específicas e para uma 

ampliação do debate acerca do tema, que não ocupa apenas os espaços acadêmicos, mas o dia 

a dia de setores da sociedade interessados em frear o que chamam de revolução quilombola. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2507230/art-3-do-decreto-4887-03
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Trata-se de uma hiperbolização que, não estando no horizonte de ação dos povos quilombolas, 

serve apenas para articular uma reação perigosa organizada por produtores rurais e bancada 

ruralista que buscam criminalizar qualquer mobilização que toque no atual sistema 

fundiário
71

. Por outro lado vemos um amadurecimento das lideranças quilombolas e uma 

maior absorção de suas representações nos poderes públicos. Essa absorção nem sempre 

significa efetiva mudança na correlação de forças, mas cria aquele desejo de mudança social 

que move os corações oprimidos. 

Explanados os principais pontos que definem os conceitos de quilombos e 

remanescentes de quilombos, dentre as quais se enquadra a comunidade de Ivaporunduva, 

parte-se para o próximo capítulo, que tratará dos grupos de mulheres e a formação das 

lideranças femininas que alteraram a cultura local e politizaram a comunidade.  
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5 GRUPO DE MULHERES DE ELDORADO: uma poética quilombola. 

 

 

Ao passo que a família prossegue vivendo, o 

sistema de parentesco se fossiliza. 

F. Engels
72

 

 

A origem histórica dos bairros rurais negros do Vale do Ribeira deu-se a partir da 

decadência da exploração de ouro nas margens do rio e do êxodo branco. Durante o ciclo do 

arroz na região, iniciado em 1809, tais bairros se constituíram como unidades familiares que 

associavam sua produção para consumo com a produção de excedentes comercializados nos 

entrepostos instalados no curso do rio. Essa produção e comércio foram alguns dos fatores 

responsáveis pelo surgimento da agricultura familiar nos bairros rurais negros. Para que se 

possa alcançar o sentido desse paradoxo é preciso compreender o papel da chamada 

agricultura familiar e desconstruir preconceitos formulados sobre ela.  

Segundo Abramovay (1997, p. 02), até início dos anos de 1990, legisladores, 

pesquisadores e o próprio movimento sindical, aplicavam noções estereotipadas como 

„pequena produção‟, „agricultura de baixa renda‟ e „agricultura de subsistência‟ como 

sinônimos da agricultura familiar. O autor reconheceu que essas definições ignoravam o 

papel de tais empreendimentos no desenvolvimento agrícola no Brasil. Ele recortou de 

Gasson e Errington (1993, p. 20) seis características básicas presentes na agricultura familiar.   

 
1. A gestão é feita pelos proprietários; 2. Os responsáveis pelo 

empreendimento estão ligados entre si por laços de parentesco; 3. O trabalho 

é fundamentalmente familiar; 4. O capital pertence à família; 5. O 

patrimônio e os ativos são objeto de transferência intergeracional no interior 

da família; 6. Os membros da família vivem na unidade produtiva. 

 

De acordo com Abramovay (1997), esses fatores não são requisitos para caracterizar a 

agricultura familiar, pois não estão presentes em todos os casos e, dentre eles, o primeiro 

ponto a se observar sobre esse modelo é que os autores não fazem referência ao tamanho do 

empreendimento. No Brasil, o Artigo 3º da Lei 11.326/2006 (BRASIL, 2006) que estabelece 

as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e 

Empreendimentos Familiares Rurais, articuladas com as políticas voltadas para reforma 
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agrária, é cuidadoso em limitar a quatro módulos fiscais o tamanho do empreendimento da 

agricultura familiar. Mesmo em terras coletivas, a fração ideal por proprietário não deve 

exceder esse limite. Outro requisito que encontra é o de que a renda familiar deva ser 

predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas ao próprio 

empreendimento. Os outros dois itens – são quatro – dizem respeito à gestão e a origem da 

mão-de-obra e estão em harmonia com as características apresentadas por Gasson e Errington 

(1993)
73

. 

Uma segunda observação diz respeito ao desempenho econômico da agricultura 

familiar que, segundo Abramovay (1997), tem nos países capitalistas centrais seu potencial 

agrícola super valorizado. Contrariamente, o Brasil desenvolveu uma estrutura bi-modal, onde 

o latifúndio e o assalariamento no campo foram decisivos. Mas, embora o peso do latifúndio 

tenha gerado pequenas e precárias unidades agrícolas, também possibilitou o desenvolvimento 

de unidades familiares dinâmicas e abertas com potenciais de interagir com mercados 

competitivos. Para ele, isso se deve a três características básicas desses empreendimentos: 

base material com que produzem; formação dos agricultores e ambiente socioeconômico em 

que produzem. Abramovay (1997) defende, dessa forma, que a agricultura familiar não é 

sinônimo de pequena produção; que ela foi responsável pelo desenvolvimento agrícola dos 

países capitalistas centrais; e que, mesmo sob o poder do latifúndio, sua oferta é, em muitos 

casos, mais expressiva que no setor patronal. 

Outra visão sobre a agricultura familiar diz respeito à representação social da família e 

do trabalho no campo na produção de sentidos e papéis sociais. Uma problematização 

apropriada do tema requer uma reflexão acerca da divisão sexual do trabalho e da própria 

noção de família e parentesco. Na noção de família rural, de uma maneira geral, vige uma 

ideologia conservadora com relação à proeminência do homem – pai, macho – como provedor 

e trabalhador por excelência (MELO, 2002). Há, pelo menos, três elementos que sustentam 

esse modelo ideológico de família quando tratamos da agricultura familiar. O primeiro 

corresponde à tradição patriarcal que gera uma visão hierarquizada dos sexos em que o pai e 

os filhos homens ocupam o topo da pirâmide e a mãe e filhas mulheres, sua base (SILVA; 

ROCHA, 2010). O segundo ponto diz respeito propriamente à visão de divisão sexual do 

trabalho que esse modelo sugere. Nele, o trabalho é dicotomicamente dividido entre fora e 
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dentro da casa, sendo os trabalhos de fora masculinos e os domésticos (dentre os quais se 

incluem os cuidados com os filhos), femininos. O terceiro, diz respeito ao próprio alcance da 

noção ideal de família restrita aos membros do núcleo familiar, desconsiderando muitas vezes 

os sistemas de parentescos e apadrinhamentos presentes na sociedade brasileira que deu 

diferentes sentidos à noção de família.  

A ideologia da centralidade do homem como detentor do conhecimento e tecnologia 

do trabalho agrícola tenta tornar invisível o trabalho da mulher e das crescentes experiências 

de famílias monoparentais femininas. Essa ideologia cria, também, a ilusão de que a mulher 

não participa do processo produtivo como um todo, ficando circunscrita aos espaços caseiros. 

Um dos principais saldos dessa invisibilidade é que 81% das mulheres envolvidas em 

atividades agrícolas ou não são remuneradas, ou trabalham para consumo próprio; já os 

homens na mesma situação representam apenas 26,3% da totalidade (MELO, 2002). Assim, o 

trabalho agrícola da mulher é normalmente visto como „ajuda‟ ao seu provedor masculino. 

Segundo Melo (2002), o “trabalho da mulher, não sendo reconhecido, ao contrário do 

desempenhado pelo homem, sugere que ele não gera valor econômico e social”. Essa visão 

distorcida da função social da mulher é compartilhada e reproduzida socialmente também 

pelas mulheres. Seu impacto mais imediato dá-se nos desníveis da remuneração, mas também 

na oferta de trabalho
74

. O trabalho como „ajuda‟, a vulnerabilidade da saúde e a incapacidade 

física são argumentos que corroboram com essa invisibilidade feminina no campo. Tal divisão 

sexual do trabalho agrícola funciona para a manutenção de um discurso de invisibilidade da 

mulher alimentado, muitas vezes, por políticas e órgãos governamentais
75

. Por outro lado, se a 

ideologia prega que as mulheres são vulneráveis e fracas fisicamente, as experiências práticas 

mostram que é comum ver homens realizando as tarefas ditas femininas e mulheres, as ditas 

masculinas.   

No caso de Ivaporunduva, essa invisibilidade do trabalho feminino foi verificada no 

RTC elaborado sobre a comunidade, no qual notamos que se sobressai o discurso da 

„providência e centralidade masculina‟ presente no ideário da comunidade. Ao tratar da 

                                                 
74

 “Dificilmente a mulher procura por diárias nos serviços agrícolas, exceto em casos de extrema necessidade 

como abandono ou doença do marido, desamparo da família e do INSS (Previdência Social) para as viúvas e 

idosas. Quando a mulher trabalha na diária, seu desempenho tem valor inferior ao do homem.” (MELO, 2002). 
75

 Segundo estudo de MELO (2002), programas como Reforma Agrária, Programa de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar
 

e o Programa de Emergência de Seca “põem claramente em prática a divisão sexual do 

trabalho, pois não incluem a produtora agrícola familiar no rol dos beneficiados. Dessa forma, os planejadores, 

ao elaborarem os programas, se não impedem explicitamente a participação da mulher, também não pensam em 

incluir o feminino, como fazem com os homens. 



 

74 

 

coivara, forma tradicional de prática agrícola em Ivaporunduva, descreve o RTC (AMORIM, 

1998, p. 24): 

 

A roça era aberta antes do início das chuvas, em local de mata densa, onde o 

„cabeça‟ da família delimitava um trecho (entre 1 ha e 6 ha, raramente 

maior) e fazia a derrubada da vegetação rasteira com o auxílio da força ativa 

de seu grupo doméstico, normalmente os filhos maiores.  

 

Perceba que, embora „os filhos maiores‟ possam representar filhos e filhas, não 

aparece a figura da mulher nesse „grupo doméstico‟. E embora a divisão sexual do trabalho 

não seja o foco do RTC (AMORIM, 1998), ele não é neutro ao localizar os sujeitos 

masculinos de escolha do local da roça como „o cabeça‟ da família e omitir a participação da 

mulher nesse tipo de trabalho ou na roça, criação de bichos ou atividade extrativista. Os 

trabalhos são encarados como autônomos em relação às pessoas que as praticam.  

Sabe-se que o RTC (AMORIM, 1998) de Ivaporunduva aponta para caminhos 

importantes, como a defesa comunitária da produção, sua lógica particular e suas desventuras 

frente às intervenções de infra-estrutura e policiamento ambiental. Assim, a imagem do 

trabalho na agricultura familiar é representada tal qual um autômato que reconhece algumas 

linguagens, como a preservação do meio ambiente e a solidariedade do grupo, mas é limitado 

no que diz respeito ao trabalho da mulher. Essa nova linguagem requer uma formatação e 

adequação para que seja inserida em seus estados.  

No entanto, o trabalho da mulher na agricultura familiar é representado nos contextos 

da vida comunitária, produtiva e na política em Ivaporunduva, como veremos adiante. Nas 

comunidades negras do Vale do Ribeira encontramos esse modelo ideológico do trabalho da 

mulher, ao mesmo tempo em que nos deparamos com as articulações empreendidas por 

organizações femininas que o questiona. Cabe aqui uma análise que proponha o deslocamento 

da centralidade do trabalho masculino fora da casa e refletir sobre os paradigmas do trabalho 

da mulher. O ponto inicial desse paradigma são os trabalhos na casa ou palhoça. 

Como se viu anteriormente, a economia local está baseada na agricultura. Através dela 

as pessoas asseguram produtos básicos para consumo como arroz, milho, feijão, mandioca, 

cana-de-açúcar, batata-doce, frutas (abacaxi, maracujá, mexerica, etc.) e hortaliças (couve, 

cebola, alface, alfavaca, cebolinha, coentro e gengibre). Já para comércio, o principal produto 

produzido é a banana. Além dos vegetais, os habitantes de Ivaporunduva criam galinhas, 

patos, cabritos e perus destinados à complementação alimentar.  
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Embora pouco se fale nisso, as mulheres têm participação ativa na economia, além de 

desempenharem fundamental papel na organização e estruturação familiar e da comunidade. 

De maneira geral, a casa é o local de descanso para homens e trabalho para mulheres, embora 

essas mesmas mulheres trabalhem em atividades fora de suas casas com frequência. Assim, 

vê-se que a carga de trabalho feminina não está restrita ao ambiente doméstico, nem é menos 

penosa, haja vista a duplicidade do trabalho. 

 Em relação às características familiares de Ivaporunduva, em 1998, a comunidade 

possuía 253 pessoas, distribuídas em 137 pessoas do sexo masculino, 114 do sexo feminino e 

dois recém-nascidos sem identificação de sexo. As 70 famílias componentes da comunidade 

ocupavam 90 casas (19 famílias possuíam casas extra, próximas à sua roça). Das 70 famílias 

registradas, 45 delas seguiam o modelo tradicional de pai, mãe e filho, mas em 17 casos as 

famílias eram monoparentais femininas e, em 8 casos, monoparentais masculinas. A diferença 

entre essas famílias monoparentais é que em apenas 3 dos casos femininos havia ausência de 

filhos, enquanto nas masculinas não havia filhos em nenhum dos registros, já que a formação 

de famílias monoparentais femininas está ligada a viuvez, divórcios e casos de mulheres que 

assumem a maternidade sem a participação do homem. 

Na família de Ivaporunduva, reside na casa o núcleo familiar composto não apenas por 

mulher, marido e crianças. Ali também são acolhidos os idosos e algum afilhado (FIG. 4; 

FIG. 5). É o espaço onde se realizam os trabalhos artesanais, onde cozem alimentos e afagam 

as crianças. Não havia, até pouco tempo atrás, divisão rígida dos compartimentos da casa 

entre sala e quartos, definidos geralmente na presença de dormitórios tais quais camas e 

esteiras. Mas, aos poucos, foram se dividindo e surgem compartimentos como o quarto, o 

forno (cozinha) e banheiro. Algumas ainda preservam a característica rústica de choupanas, 

com telhados de sapê e paredes de pau-a-pique; por vezes a tradição se depara com a pretensa 

modernização: em blocos, cimento e telhas de amianto.  

Os espaços mais tradicionais da casa são a cozinha e o quarto. Na cozinha, sobre o 

forno de barro alimentado com lenha, são dispostos os produtos das caças para que defumem 

e, assim, se conservem; ali também são colocados a farinha e o café para torrar. Alguns 

possuem geladeira elétrica e fogão a gás, entretanto mantém as construções artesanais, dado 

que gastos com energia elétrica e gás de cozinha constituem um peso elevado no orçamento 

familiar. Nos dormitórios, os leitos de cedro convivem ora com colchões, ora com esteiras 

artesanais de fibra de banana. O espaço de recepção de público das salas é o espaço menos 
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íntimo da casa, entretanto mais cortesão: é aberto a visitas, delicado e, por vezes, ostensivo e 

imponente, segundo o padrão das demais acomodações.  
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FIG 5 – Família de Ivaporunduva nos moldes tradicionais 

Fonte: Fotografias do autor 

 

 

Em nossas visitas espaçadas realizadas à comunidade, notamos que na sala, a 

renovação de utensílios é mais acelerada, seguida da cozinha. Ali encontramos sofás, móveis 

e aparelhos eletrônicos, como rádio, relógios e televisores, que recebem sinais através de 

antenas parabólicas e rádios. Também os móveis ali presentes não são artesanais. São, 

  

FIG 4 – Família de Ivaporunduva 

Fonte: Fotografias do autor 
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normalmente, produtos de compra em cidades vizinhas, dentre os quais se destacam as 

estantes para televisores. Vimos também que, na sala, há poucos pisos de barro batido – forma 

tradicional de pisos, ainda presentes nas cozinhas e quartos. O barro deu lugar aos pisos de 

cimento seco, queimado ou de cerâmica (FIG. 6). 

 

 

É preciso olhar atentamente para a relação da mulher com sua casa, mesmo quando ela 

divide esse espaço com um homem, marido ou filho: A casa é o espaço de acolhimento e 

regaço familiar e armazém de alimentos colhidos pelo trabalho de homens, mulheres e 

crianças. Ela arremata o ciclo de plantio, colheita, armazenamento e consumo na comunidade. 

Pode servir também como ponto de negociações e intercâmbios comerciais. A casa, ao 

simbolizar o recomeço de um ciclo diário de trabalho ou o momento de reposição das forças, 

torna-se o centro das vidas íntimas das famílias que a compõe. Vê-se essa representação no 

trecho da Canção da Lavradora, de Vilma F. M.: 

FIG. 6 - Os cuidados com as salas das contrastam com outros compartimentos da casa. 

Fonte: Fotografias do autor 
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De manhãzinha, quando o sol já vem... lá na porteira tem um galo a cantar... 

Eu vou saindo da minha palhoça... a caminho da roça, vou encontrar... com 

os amigos que vão trabalhar [...] Eu me embalanço no velho machado... 

lembrança antiga que meu pai deixou... vejo o suor caindo do meu rosto... 

não tenho sossego, coração quebrou [...] Mas quando no tempo da colheita... 

minhas amigas vêm me ajudar... cortamos arroz e carregamos em casa... no 

último dia vamos festejar [...] Mas como é bom sentir a natureza... e viver 

junto desse povo irmão... Sinto alegria ao raiar o dia... de ver crescer toda a 

plantação (VILMA F. M. apud MOAB, 1996c). 

 

 Por esses fatores, a casa possui uma dupla representação: um universo onde tudo 

acontece e um claustro do qual se almeja libertar. Esse universo se impõe até que as mulheres 

quebrem o invólucro e gritem. Como entre as mulheres do 124, de Amada (MORRISON, 

1987)
76

, tal representação da casa traduz o próprio íntimo das almas contidas nela. Os 

interiores dessas almas guardam interditos, medos, violências, mas também paisagens e 

significados da memória. Segundo Bhabha (1998), Toni Morrison, ao transcrever o desejo de 

identidade de Amada, trabalha com um projeto estético de ver a interioridade a partir do 

exterior: “Quero que você me toque no meu lado de dentro e me chame pelo meu nome”. Tal 

desejo compreende ainda a fuga (abandono) da casa como um entrecruzamento de 

subjetividades, onde as mulheres exploram uma realidade interpessoal (BHABHA, 1998, p. 

40). 

Compreendemos esses entrecruzamentos quando, em finais da década de 1980, as 

mulheres dos bairros negros do Vale do Ribeira passam a se reunir em pequenos grupos de 

estudos bíblicos como preparação para as celebrações dominicais, há muito sob sua 

responsabilidade. Esses encontros eram coordenados pela Diocese de Eldorado e tinham 

como principais interlocutoras as Irmãs Pastorinhas desde 1986. Os principais focos de 

organização de mulheres surgem desses grupos que passam a encaminhar demandas pontuais 

para os poderes públicos locais, tal como aconteceu nos bairros de Bananal Pequeno e 

Bananal (Eldorado-SP), visto que as comunidades negras estão situadas na zona rural 

justamente nos limites territoriais do município de Eldorado
77

, onde os serviços públicos 

tardam a chegar
78

. De forma geral, as reivindicações visavam à obtenção de direitos básicos, 
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O romance Amada (Beloved), publicado em 1987 por Toni Morrison, narra alguns traços dos anos finais da 

escravidão nos EUA. Sethe é uma ex-escrava fugida que matou sua filha Amada para não vê-la como escrava. 

Anos mais tarde, a menina retorna para tentar reconstruir a vida com a mãe, na casa localizada no número 124 da 

Bluestone (Cincinati). 
77

  Sapatu está a 33 km de Eldorado, a 36 km de Nhunguara, à 40 km de André Lopes, e a 55 km de 

Ivaporunduva (MOAB, 1996b) . 
78

 Os primeiros focos de luta da década de 1990 não estão no centro da cidade de Eldorado, mas em suas 

margens. O bairro de Bananal Pequeno está a 7 Km do centro de Eldorado e, Batatal, a 22 Km. 
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como saneamento, transporte e saúde, mas também um reconhecimento interno às suas 

comunidades e, mais precisamente, às suas casas.  

As demandas alcançam os grupos de mulheres e as lavradoras negras chamam para si 

a organização do processo de construção e execução dos trabalhos políticos. O processo 

esteve articulado com a Diocese de Eldorado, Sindicato das Trabalhadoras Rurais de São 

Paulo, Movimento Negro de São Paulo e a Pastoral da Criança
79

. Motivados pelos ânimos que 

envolveram o „8 de março‟
80

, esses grupos passaram a empreender encontros públicos no 

centro da cidade de Eldorado (SP) chamados Encontro de Mulheres. Esses encontros estavam 

estruturados em quatro momentos: no primeiro, eram lidos textos bíblicos, emitidas palavras 

de ordem e reflexões; no segundo, as mulheres das comunidades expunham seus 

descontentamentos com relação às deficiências dos serviços públicos locais; no terceiro, os 

membros de demais movimentos sociais apresentavam experiências de outras organizações
81

; 

e, no quarto, eram colocadas as demandas, propostas e formadas comissões compostas por 

mulheres do campo e da cidade para acompanhamento das problemáticas discutidas: trabalho 

no campo; seguridade social; saneamento básico, transporte e saúde. Essa organização era 

comumente acompanhada por uma equipe organizadora composta, principalmente, por 

lavradoras, assessores e membros da diocese local. Sobre esses encontros, escreveu Mirales 

(1998, p. 42): 

em torno da mobilização contra as barragens e a favor da posse da 

terra de quilombo, [há] a valorização da cultura, que se traduz em 

ação política. Esta é a dinâmica, em que se faz presente a lembrança 

das experiências de vida. O resgate das lembranças significa a 

recriação cultural em um novo contexto histórico e social. 

 

Os Encontros dos Grupos de Mulheres passaram a reunir as mulheres dos bairros 

negros do Vale do Ribeira, na região central da Cidade de Eldorado.  Tais encontros inserem-

se no rol de movimentos sociais
82

 rurais brasileiros dos quais ainda é preciso fazer três 

considerações. Em primeiro lugar é preciso levar em consideração o catolicismo popular 

brasileiro em que sobressaem tanto a inspiração bíblica do Reino de Deus quanto aspirações 
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 A Pastoral da Criança surgiu em 1982, como ação da Igreja Católica e do Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF) para combater a mortalidade infantil. 
80

 Em 1975, durante o Ano Internacional da Mulher, as Nações Unidas começaram a celebrar o „8 de março‟ 

como Dia Internacional da Mulher.  
81

 Nascia naquele mesmo momento o MOAB de Eldorado e, com ele, a luta pelo reconhecimento das 

comunidades negras como remanescentes de quilombo. 
82

 Castells (1997) considera que as relações sociais, em plano individual e grupal são cortadas por relações de 

poder. Os movimentos sociais são ações que propõem alterações nessas relações, nem sempre bem sucedidas. 

Para Touraine (1976) os movimentos sociais são expressões, em cada momento, das formas de opressão 

históricas. Eles expressam, ao mesmo tempo, algo novo e inusitado. Nos movimentos operam a denúncia, a 

contestação, a reivindicação e o surgimento de novas identidades. 



 

80 

 

individuais e de pequenos grupos. E em segundo lugar, pode-se dizer que esses movimentos 

não se enquadram na noção de pré-político que, segundo Monteiro (2004, p. 86) é 

teoricamente vazia, dada a compreensão ampla da política – ideologias, técnicas e normas das 

lutas sociais. A terceira, exige considerar que nossa cristianização esteve associada à 

instauração do poder colonial e escravista que Monteiro (2004, p. 41-42) chama de 

cristandade colonial. 

Expressão da submissão das classes inferiores, mas, paradoxalmente, com 

potencialidades subversivas que estenderam muito além dos momentos 

históricos da libertação política, na medida em que, apesar desta, persistiam 

estruturas sociais e econômicas opressivas. 

 

O movimento social aqui estudado autodenomina-se apenas como Encontro de 

Mulheres. Em sua primeira manifestação, ocorrida em 1992, teve como tema a ‗mulher na 

bíblia‘ e contou com o apoio do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos (CEBI) e Movimento 

Negro de São Paulo (católico), com assessoria de Maria Marlene do Nascimento 

(Articuladora do informativo CEBI-MULHER no Estado de São Paulo).  Nesse encontro 

participaram 270 mulheres
83

 e membros de outras congregações religiosas, médicos, 

advogados e representantes de entidades ligadas ao combate ao racismo e machismo, 

originários principalmente de São Paulo (SP).  

Havia, nos títulos dos Encontros, um sentimento de afeição, simpatia e devotamento 

ao mesmo tempo em que exprimiam ordem, exortação, súplica e dever
84

. Além disso, nota-se 

que o evangelho não oferecia apenas as premissas para os debates, mas uma possível coesão e 

unidade discursiva, já que o discurso metaforizava os personagens bíblicos femininos, 

alterando, muitas vezes, apenas seus nomes.  

Para exemplificar como os encontros de mulheres não se restringiam às discussões 

bíblicas, pode-se dizer que o primeiro encontro já possuía como lema a exortação “Acorda 

Mulher” e, além das demandas por transporte escolar, escola, saúde de crianças, encanamento 

de água e melhoria no atendimento na Santa Casa da cidade, as mulheres reivindicaram o 

direito a fala como um primeiro paradigma a ser quebrado. 
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 A assessoria dos encontros foi oferecida por sujeitos com visibilidade política, vinculados à Igreja Católica e 

com afinidade com as reivindicações dos grupos de mulheres. O segundo encontro foi assessorado por Maria 

Marlene do Nascimento; o terceiro por Edson Prates e Paula; o quarto teve a presença da Pastora Metodista 

Nancy Pereira Cardoso; e o quinto foi assessorado por Magali Mendes do Festival Comunitário Negro Zumbi 

(FECONEZU), de Campinas, SP. 
84

 Os cinco primeiros encontros realizados tinham, respectivamente, os seguintes temas e lemas: “A mulher na 

bíblia” (lema “Acorda mulher”), “A luta das mulheres contra as barragens” (lema “Mulher levante e ande”), 

“Saúde” (lema “Mulher: organize-se e lute”), “Resgatar a Cultura através da dança e das comidas típicas” (lema 

“Mulher continue na luta”) e “Os direitos da mulher”, (lema “Mulher conheça seus direitos e aja”). 
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as mulheres, principalmente as do campo, não têm direito nem liberdade. 

Mulher não fala! Já não estamos aguentando mais! A esperança é que um dia 

melhorar para todas as mulheres, principalmente para as mulheres do campo, 

as negras e pobres, que são as que mais sofrem. Nós precisamos viver. 

Somos nós que geramos a vida. (DEOLINA A. MORAES PEREIRA, 55 

anos apud MOAB, 1996b). 

 

A mulher passa, então, a ser apreendida como uma identidade que se forma a partir de 

um corte na tradicional visão de lavrador historicamente masculino. Dessa forma, esse direito 

ao grito e à liberdade de expressão não se dirige somente ao poder público, mas ressoa no 

interior da comunidade, na casa e no íntimo das mulheres camaradas: 

 

Até então as mulheres não tinham a oportunidade de se expressar e falar 

publicamente. Com este 1º encontro, elas tomaram o microfone nas mãos e 

deixaram vir à tona tudo o que estava preso em suas gargantas. (MOAB, 

1996c).  

 

[...] nesse encontro nós colocamos para fora, tudo que estava encalhando em 

nossas gargantas. Discutindo de tudo: quem tem, quem não tem; a questão 

de quem bebe água potável e que ainda não bebe, e isso tem que acabar; 

pontes quebradas; postos de saúde sem terminar, ônibus que carrega mais de 

130 alunos, fazendo com que alguns até passe mal. Tudo foi debatido. A 

mulher faz parte da sociedade e tem que participar de tudo (NEUSA 

APARECIDA COSTA, 24 anos apud MOAB, 1996c, grifo nosso). 

 

 Após a libertação desse grito, preso historicamente nas gargantas femininas, ecoa 

pelos quatro cantos a sua identidade. E, com ele, acontece o reconhecimento da condição de 

sujeito de sua história e direitos, e também o reconhecimento de especificidades da 

experiência da mulher negra e lavradora: 

 
Nós achamos que as mulheres têm que lutar pelos seus direitos por salários 

justos etc. Nós sofremos muita discriminação, principalmente as negras. Não 

adianta dizer que o preconceito acabou. Ele não acabou mas tem que acabar. 

Foi muito bom ter conhecido outras mulheres, principalmente àquelas que 

lutam em outros lugares por nós, como é o caso da Marlene que luta lá em 

São Paulo, por todas. (ALEXANDRA MARINHO, 18 anos apud MOAB, 

1996c, grifo nosso) 

 

Como consequência dessas reflexões, as mulheres lavradeiras passam a exigir o salário 

como reconhecimento de seu trabalho e não aceitam mais serem tratadas como meras 

ajudantes dos homens. Como negras, elas começam a denunciar a discriminação racial. 

Do II Encontro de Mulheres (1993), cujo tema foi “A Luta das Mulheres Contra as 

Barragens”, participaram 400 mulheres. Enquanto as demandas do I Encontro agregaram 

reivindicações como saúde e educação, esse passou a abordar a questão da defesa do território 
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e da luta contra a construção de barragens no rio Ribeira de Iguape. Assim como no primeiro, 

o lema desse encontro era uma exortação que indicava um estado latente de paralisia das 

mulheres. Para exemplificar esse estado perante as mulheres, usou-se a passagem bíblica de 

Atos dos Apóstolos (3:6) em que Paulo ordena que um coxo congênito ande. Podemos 

perceber que há um discurso de mudança necessária e uma passagem a partir de um estado de 

debilidade para o encontro com a fé. Tal encontro foi o motor da mudança e estímulo íntimo 

apropriado individualmente pelas mulheres, mas que teve um reflexo no todo: A articulação 

de duas das principais bandeiras de luta dos bairros negros gerou o grito: ‗Terra sim! 

Barragem não!‘ assumindo, a partir de então, um sentido para as outras lutas, já que entre as 

populações locais de indígenas, quilombolas e posseiros, essa luta é permanente e um esteio 

que dá sentido às outras lutas.  

Nesse segundo encontro de mulheres, notou-se que nos grupos de mulheres das 

comunidades negras e no “Grupo da Cidade”, como é conhecido o grupo do centro urbano de 

Eldorado, era tênue a diferença entre denúncia da dupla jornada e a exaltação do trabalho 

feminino. No entanto, as mulheres do centro da cidade de Eldorado, com leves traços urbanos, 

e as lavradoras das áreas rurais estavam de acordo sobre o excesso de afazeres legados às 

mulheres que executam duas jornadas de trabalho todos os dias. 

Aqui nesta redondeza... Em todo o Vale do Ribeira... A Mulher luta com 

defesa... No dia a dia da vida corriqueira... Às vezes, chega em casa, 

cansada, mas sem tristeza [...] Neste mesmo dia de manhã.. ela com sua 

esperteza... faz o café: é cozinheira... mãe carinhosa, cuida de seus filhos... 

sua maior riqueza... arruma a casa, varre o quintal... também é Mulher 

varredeira. (JOÃO MARCOS PEDROSO, Mulher brasileira: bonita e 

guerreira apud MOAB, 1996b) 

 

Verificou-se também que, embora a região urbana de Eldorado pouco se diferencie 

dos espaços rurais, havia um leve desencontro nos sentimentos gerados entre as mulheres da 

cidade e as mulheres lavradoras, já que as moradoras da cidade operam um sentimento de 

desconforto com as formas de vestimenta, fala e instrumentos de trabalho das lavradoras. 

Sabe-se que é comum que as habitantes das cidades tentem imprimir seus costumes ao rol de 

mudanças necessárias para as lavradoras, configurando conflitos difíceis de serem superados e 

consolidando estereótipos históricos ligados ao trabalho no campo, a coloração de sua pele e 

seu universo cultural.  

Tais conflitos chegaram ao ponto de o Grupo de Mulheres da Cidade de Eldorado 

(MOAB, 1996b) aconselhar as mulheres lavradoras que andassem “sempre limpas e 

arrumadas, você e sua casa precisam estar”. O sentimento de repugnância recalcado por 
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interdição moral no espírito dos habitantes da cidade encontra vazão na condenação de formas 

de se vestir e nos costumes caseiros das mulheres lavradeiras. Uma moradora de 

Ivaporunduva relatou recordar que em sua infância ouvia na escola que o “pessoal do sítio 

fede a fumaça. Não deveria misturar com os da cidade” (DEPOIMENTO DE MORADORA 

DE IVAPORUNDUVA, 2006). Essas palavras que marcaram a infância da moradora e 

aqueles conselhos das „mulheres da cidade‟ revelavam um discurso que tentava condicionar 

as pessoas negras às fronteiras da civilidade. Ao fazê-lo, amarrava o passado a estereótipos 

que impediam um „progresso civil‟ (BHABHA, 1998, p. 73). Entretanto, foi o próprio 

conceito de civilidade que sofreu corrosões: com o protagonismo das lavradoras nos 

encontros de Mulheres, as demandas assumiram questões fundamentais para a construção da 

cidadania feminina, refletindo em bairros próximos à cidade de Eldorado como Serra do 

Braço, Abobral Margem Esquerda, Itapeúna e Serrinha. 

Com o III Encontro de Mulheres (1994) houve um breve retorno dos debates aos 

temas clássicos (saúde, transporte e educação). Fruto das reflexões desse encontro, a 

organização do movimento encaminhou um documento intitulado Carta ao Diretor da Santa 

Casa do Município que, segundo elas, traduziam os “sentimentos pelo jeito que somos 

tratadas no Hospital, aqui em Eldorado‖ (MOAB, 1996b). Assim, aos poucos, os Grupos de 

Mulheres passaram a realizar ações mais pontuais e interlocuções mais diretas com poderes 

locais como a direção da Santa Casa, Prefeitura e Poder Executivo. Suas reivindicações 

também se tornariam mais articuladas do ponto de vista da organicidade do discurso. E é 

nítida a organização das ideias em um sistema integrado e interdependente.  

Nós fazemos a consulta – na maioria das vezes com muita dificuldade – 

devido o atendimento, a falta de médicos, horário que nem sempre coincide 

com o horário do ônibus para voltarmos para casa. [...] Quando conseguimos 

consultar, o médico passa a receita para comprar os remédios. Como 

comprar se às vezes vamos só com o dinheiro da passagem do ônibus, que é 

um absurdo? (Carta ao Diretor da Santa Casa apud MOAB, 1996b) 

 

O sentimento de desprestígio social nasce da constatação de estrutura hierárquica de 

poderes e a fundamentação informal dos privilégios encobertos por uma pretensa 

racionalidade e neutralidade da estrutura e organização dos serviços públicos. Segundo as 

lavradoras, essa carta traduzia “a voz de muitas mulheres da Zona Rural e da cidade que estão 

unindo as forças para terem um futuro melhor para si e para seus filhos” (Carta ao Diretor da 

Santa Casa apud MOAB, 1996b). 

 As lavradoras negras, para acessar os serviços da Santa Casa de Eldorado, tinham de 

contar com os ônibus de empresas particulares que prestavam serviços para a prefeitura. O 
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valor da passagem era, em 2006, de R$ 3,50 para percorrer o trecho da estrada de que leva de 

Ivaporunduva à sede de Eldorado, num percurso de 1 hora. Esses ônibus saíam em horários 

pré-estabelecidos de Eldorado (11hs, 16hs, 23hs). Qualquer atraso poderia significar aguardar 

horas a fio ou dormir no desconfortável terminal.  

Há um conjunto de princípios que operam como círculo de vícios, talvez por 

dissidências ideológicas, talvez por deficiências dos aparelhos do Estado, cuja única função 

tem sido ampliar o sofrimento dessas pessoas. Em carta encaminhada ao então Prefeito, 

Donizete Antonio de Oliveira
85

, as moradoras exclamam contra discriminação política e 

pedem ―que nenhum bairro seja excluído por motivo de divergências políticas.‖ (Carta ao 

Prefeito de Eldorado apud MOAB, 1996b). Sendo assim, a fluidez do transporte é fundamental 

para a vida útil de serviços como saúde e educação, e sua precariedade transforma os espaços 

geográficos em pontos isolados, sujeitos às mais diversas injustiças sociais e discriminação. 

Esses temas são compreendidos em torno da problemática da saúde e da infra-estrutura nos 

bairros rurais. 

Muitas vezes somos surpreendidas por doenças causadas até mesmo por falta 

de higiene, pela falta de água tratada, por problemas de verminoses. (Carta 

ao Diretor da Santa Casa apud MOAB, 1996b).  

Ainda...  

Nós reivindicamos nosso direito de Saúde porque, sem ela, não dá para 

estudar e nem para trabalhar. ( Carta ao Diretor da Santa Casa apud MOAB, 

1996b) 

Ou... 

O bairro de Ivaporunduva sofre há anos por falta de uma ponte no Rio Bocó, 

para transportar seus produtos. Quando o Rio Bocó enche, as crianças 

perdem as aulas. Com a falta dessa ponte o pessoal transporta a banana nas 

costas, prejudicando a fruta. (Carta ao Prefeito de Eldorado apud MOAB, 

1996b).  

 

Nessas reivindicações aos poderes locais, as demandas eram mais pontuais e atendiam 

às necessidades coletivas da comunidade e instrumentos para o trabalho coletivo, tais quais 

água encanada, iluminação pública, alimentos, médico e dentista, estrutura da escola (como 

cozinha, mesas, telas de cercamento, fogão a gás, tintas e reformas), construção de poço, 

respeito a aposentadoria, máquinas, casa de farinha, máquinas para corte e costura e, 

finalmente, mas não menos importante, visita constante do munícipe aos bairros negros. 

Menção especial cabe a essa ultima solicitação, pois até a organização das mulheres, só se 

conhecia os prefeitos quando esses – raramente - visitavam o bairro, ou em épocas de eleição.  
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A satisfação e solução dessas demandas fundamentam a possibilidade organizativa das 

comunidades, estruturadas principalmente sobre a vida religiosa do bairro. “A comunidade 

está fracassada, pouca participação nas via-sacras e nos cultos dominicais”. (Carta do Grupo 

de Mulheres de Sapatu ao prefeito, 21/03/93 apud MOAB, 1996b). A vida religiosa e a 

organização política são ambientes que se amalgamam na reflexão dos princípios das 

mulheres negras e lavradoras: 

Mesmo com tanto problemas enfrentados em nossa comunidade não 

desistimos de nossas lutas e ainda acreditamos no potencial de resistência da 

mulher contra todas as formas de negação da vida. Acreditamos que a 

Pastoral da mulher marginalizada tem a missão de abrir espaços para que a 

mulher prostituída possa ser agente de sua libertação. Acreditamos que a 

mulher tem um espaço a ser conquistado e uma contribuição específica a dar 

na construção do mundo. Acreditamos que surgirá uma nova sociedade de 

onde os marginalizados se darão as mão todos se comprometerem na busca 

de novas relações de entendimentos entre os seres humanos. São essas as 

palavras que as mulheres do bairro Sapatu transmitem a todas as 

companheiras deste encontro. (Carta do Grupo de Mulheres de Sapatu, apud 

MOAB, 1996b).  
 

Aos poucos as comunicações passam a instrumentalizar trocas de experiências das 

lutas e conquistas locais. Em carta de moradora de Ivaporunduva às irmãs pastorinha, lê-se: 

O povo todo da Vila está feliz. A casa da Nizete, quase foi analfragada de 

tanta água. Agora, ele [o prefeito] vendo o nosso interesse, e vendo o 

desinteresse dos homens, ele resolveu pagar, pra nós mulheres roçar o 

caminho, e enterrar os canos. Reunimos rapidamente, e logo fomos começar 

o serviço para nos fazer-mos domingo que vem, dia 7 do 6 -92 uma 

homenagem a Deus agradecendo pela luta, e pela vitória. (Carta do Grupo de 

Mulheres de Ivaporunduva, 31/05/92 apud MOAB, 1996b). 

 

Enquanto dialogam apenas com os poderes locais as reivindicações estão presas ao 

caráter personalista do poder local e voltam-se para promessas de personalidades, como a 

Primeira Dama (MOAB, 1996b): 

[...] sua esposa prometeu no ano Encontro do ano passado [1991], ela disse 

que era pra nós ter paciência que com certeza iria ser atendido. Só que 

estamos na espera hoje, já se passaram um ano e nem sinal de nada.  

 

Os compromissos de personalidades vêm apresentando seus vícios e pontos de fuga, 

percebidos com a linguagem sarcástica com que as moradoras se referem aos políticos da 

região: “Obrigado, até a próxima eleição” (MOAB, 1996b). 

Um dos saldos da esforçada organização das mulheres quilombolas é a qualidade da 

interlocução com as instâncias dos poderes públicos. As comunidades ganham em eficácia, ao 

superar as precárias estruturas dos poderes locais ainda viciadas em mandonismo e 



 

86 

 

clientelismo e, ao mesmo tempo, inserem e aliam a organização no rol de movimentos e 

entidades reconhecidas nacionalmente.  A luta em torno da questão fundiária passa a dialogar 

com outros movimentos sociais e exigir providências em casos como o do massacre de 19 

trabalhadores Sem Terra em Eldorado, Pará. 

Revoltante a atitude dos policiais, que em vez de promover a proteção à 

população, espalham mortes, medo e terror, como se fossem jagunços. A 

questão da terra, não é caso de polícia, mas sim, de uma política agrária 

séria, que o Governo Federal não está sendo capaz de implantar. 

(Documento MST, Marabá-Pará, 21/04/1996 apud MOAB, 1996b).  

 

Uma alteração notável no comportamento político das mulheres é absorção de valores 

democráticos e um sentimento de solidariedade com outros grupos e movimentos, ao mesmo 

tempo em que experimentam a violência do Estado.  

Nas reivindicações mais gerais, a luta contra a construção de barragens obedece à 

defesa dos costumes e trabalho dos bairros rurais. Em carta de repúdio ao projeto de barragens 

no curso do Rio Ribeira de Iguape, dirigida ao presidente da República, o Encontro de 

Mulheres manifesta descontentamento com relação à priorização de política energética em 

detrimento de uma política fundiária. A especificidade quilombola só aparece de forma mais 

coesa e nítida no envolvimento com a luta contra a construção de barragens e pelo 

reconhecimento de suas terras. Com as barragens no curso do Rio Ribeira de Iguape, as 

mulheres veem a ―desorganização do modo de vida da população atingida, com a perda de 

cultura das comunidades negras, caiçaras e ribeirinhas‖. (Carta a Fernando Henrique Cardoso, 

1996 apud MOAB, 1996b). A consolidação de uma identidade própria, com demandas e 

pleitos aparece definitivamente com a exigência ao “reconhecimento das terras das 

comunidades remanescentes de quilombos” (Carta a FHC apud MOAB, 1996ba).  

A regularização fundiária surge como uma demanda por reconhecimento de um direito 

específico, mas em solidariedade com outros movimentos sociais. A constatação não se faz 

apenas em termos de pretos e brancos, lavradores e empresários, assalariados e capitalistas, 

mas estabelece-se a partir de uma diferenciação entre “meeiros, posseiros, agregados, 

pescadores, remanescentes de quilombo e índios” (Carta a FHC apud MOAB, 1996b). Embora 

essas categorias se confundam com frequência, a grande marca desses movimentos é a 

equação identitária na diferenciação horizontal, equação estratégica e posterior diferenciação. 

Os grupos unem-se nas manifestações, mas reivindicam direitos específicos. 

A organização do „Grupos de Mulheres de Eldorado‟ nos bairros negros rurais, convergiu 

das reivindicações de saneamento básico, saúde e infraestrutura para a problemática fundiária 

das comunidades quilombolas do estado. Impulsionados pelo ímpeto organizativo das 
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mulheres das comunidades negras, a organização de mulheres de Eldorado, recebe ânimo das 

lavradoras e refrange nas ações dos grupos da cidade, agora com centralidade quilombola 

(MOAB, 1996b). 

A maneira como apresentam as justificativas para a não construção das barragens, ou 

seja, o respeito a um patrimônio natural, material e cultural da região se faz por um caminho 

sinuoso onde os costumes das comunidades ameaçadas se colocam frente ao paradigma das 

grandes cidades. A investida pela ―garantia de terra pra sobrevivência, com o direito de 

plantar em sistema de rodízio, como é nosso costume‖ é narrada como uma alternativa ao 

êxodo rural e demais problemas sociais. 

prostituição, aumento de doenças sexualmente transmissíveis, alcoolismo, 

drogados, com consequente aumento de violência [...]. Sabemos que essa 

política tem sido responsável pela expulsão de agricultores de suas terras [...] 

(carta a FHC apud MOAB, 1996b).  

 

Na demanda pela transparência nas políticas de desenvolvimento dos programas de 

desenvolvimento da região do Vale do Ribeira, é nítida a vontade política das mulheres 

quilombolas em querer ser ouvidas e protagonistas. Elas renunciam a um desenvolvimento 

que cause “empobrecimento dos trabalhadores rurais, causando o aumento da fome e da 

miséria, provocando a morte do povo e gerando efeitos desastrosos para a natureza” (Carta a 

FHC apud MOAB, 1996b). 

 Da saída do invólucro do lar ao desenrolar, crescimento, progressão e extensão, os 

grupos de mulheres não conseguem mais se distinguir em apenas grupos, mas em um 

movimento social. Isso se traduz na geração de formas de organização e aprimoramento de 

estratégias e discursos. “Hoje nós temos coragem de enfrentar reuniões, autoridades e lutar 

pelos nossos direitos” (MOAB, 1996c, p. 5). Talvez a oscilação do número de participantes 

nos encontros realizados deva-se ao fecho das questões na luta contra a barragem, luta pela 

demarcação de terras quilombolas e defesa de direitos específicos da mulher negra. Ao 

mesmo tempo em que a mulher quilombola se tornava protagonista desse movimento, 

aprimorando seu discurso e atuação e circunscrevia interesse das demais envolvidos nos 

Encontros. Os discursos presente nos documentos podem ser ouvidos por diversas moradoras 

da Ivaporunduva, já que a atuação das mulheres nas reuniões com poderes locais ampliou sua 

capacidade retórica para o diálogo e enfrentamento. Entretanto as mudanças não ocorrem 

somente fora do lar e podem ser percebidas na distância estabelecida entre “nós não saíamos 

de casa, sem pedir para o marido” e “Hoje nós temos coragem de enfrentar reuniões, 

autoridades e lutar pelos nossos direitos.” (MOAB, 1996c). 
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A questão quilombola começou a se desenhar em seus traços mais gerais com o III 

Encontro. Nele, as mulheres saíram às ruas com um o estandarte: “Quilombo: terra, livre 

resistência, luta pela vida: contra barragem‖ (MOAB, 1996c) embaixo quase como uma 

assinatura pessoal: „Ivaporunduva‘. No entanto, nos primeiros encontros já estava assinalada a 

presença das mulheres negras. Em correspondência entre a irmã Ângela Biangioni e Nancy 

Pereira Cardoso (articuladora do CEBI - Mulher e Pastora Metodista), datada de 25 de 

outubro de 1994, há a referência ao „encontro das mulheres das comunidades‟ e ao fato de “a 

grande maioria das participantes dos grupos de mulheres são da raça negra, lavradoras e 

posseiras” (MOAB, 1996a). Os encontros assumiram desde então, dois focos de lutas mais 

gerais, “discriminação e o machismo‖, mas apontava para a questão das terras quilombolas e 

dos conflitos com a legislação ambiental. 

[...] outra luta que vem ganhando corpo, é pelo reconhecimento das 

COMUNIDADES REMANESCENTES DE QUILOMBOS no Vale do 

Ribeira, são muitas as comunidades remanescentes de quilombos,originadas 

pela mineração do ouro, no século XVI. Duas estão com o processo na 

Justiça e mais outras três estão sendo indicadas para o Governo Estadual as 

reconheça através de um decreto administrativo. Embora essas comunidades 

devam ser protegidas por Lei (Constituição Federal – artigo 215 e artigo 68 

das disposições transitórias), o que se assiste é a violência contra os 

moradores, com a falsa justificativa de proteção do Meio Ambiente. 

(MOAB, 1996a) 

 

A informação de que diversos grupos de mulheres ali presentes pertenciam a 

Comunidades Remanescentes de Quilombos, insere o quilombo no rol dos discursos 

femininos. A noção de comunidade cede lugar a de remanescente de quilombo. Os frequentes 

contatos com advogados ligados aos Partidos dos Trabalhadores (PT), às Pastorais, Centros 

Ecumênicos e ao Movimento Negro de São Paulo, dão a sustentação jurídica e administrativa 

para os temas. O V Encontro (1996) já havia amadurecido e definido as principais e atuais 

bandeiras de luta da luta das mulheres como quilombolas: a terra e contra as barragens. Por 

outro lado, o tema da negritude e o machismo não tiveram o mesmo alcance por dividir 

opiniões, mas foi importante para chafurdar algumas concepções cristalizadas a respeito da 

mulher negra dentro e fora da casa e da comunidade. A luta contra as barragens e pela 

regularização das terras quilombolas forneceu argumentos práticos às lutas locais. A luta 

política forneceu poder discursivo para mulheres fora e no interior do lar. As manifestações 

em praça pública não tinham como passar despercebidas pelo poder local, uma vez que já 

alcançavam o Executivo Federal. O número de mulheres participantes cresceu até o IV 

Encontro e mesmo no V encontro, onde houve uma redução expressiva de participantes, 
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contou com 500 mulheres
86

. Mas impactos notáveis podem ser identificados na própria 

composição dos Encontros de Mulheres e na constituição de um discurso poético para as 

atuações dos grupos de mulheres. 

 

 

5.1 Versos e cantos 

 

 

No processo de organização dos grupos de mulheres, suas participantes produziram 

diversos instrumentos para a comunicação de suas bandeiras, entre eles alguns cantos e 

composições líricas que desenhavam os motivos, princípios, causas e razão de suas lutas. Os 

cantos, carregados de energias psicológicas, discursos inflamados, lamentosos, tristes e 

melindrados, buscavam a impulsão e direção do comportamento organizativo e político das 

ativistas, além de sensibilizar as mulheres negras para a impressão, significado e sentido da 

saída do lar às reuniões e encontros
87

.  

Dos versos estudados, verificou-se que eram simples em sua simetria e rima (divididos 

entre 6 e 7 estrofes, com 4 a 6 versos cada, e rimas surgindo a cada 3 versos), mas que 

serviam para apreensão do universo cultural e da rotina diária das mulheres e homens 

lavradores na construção de suas identidades e de um ideal de luta. Notou-se, também, que o 

desejo de seus autores era sensibilizar através do canto, seja do público espectador das 

manifestações, seja das próprias mulheres em ação. No entanto, embora atingissem todos os 

públicos presentes, verificou-se que seu discurso era dirigido às próprias mulheres. 

Hoje eu vi o grupo de mulheres... Que saíam em procissão... Eu perguntei a 

todas elas... Aonde vocês vão [...] A Maria respondeu: Que elas iam pra 

reunião... Lutar para que o povo... Gritar de novo... Terra sim! Barragem 

não! [...] As mulheres estão com coragem... De lutar pra não ter a tal 

barragem... Vamos unir, dar as mãos... Porque nós temos nossa razão.[...] 

Somos grupo de mulheres... Que lutamos sem parar... Que Deus dê a nós 

muita saúde... E coragem para trabalhar! [...] Oh! Amiga não fique triste... 

Porque nós vamos trabalhar... Nós não devemos desanimar... Porque o 

Antonio Ermírio...Quer nos roubar.[...] Desejamos aos grupos de 

mulheres...Uma boa reunião... Precisamos de muito apoio...TERRA SIM! 

BARRAGEM NÃO! (MOAB, 1996a) 
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 O primeiro encontro contou com 270 mulheres; o segundo, com 400; o terceiro, com 600; o quarto com mil 

mulheres; e o quinto, com 500 mulheres. 
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 ―Animados com cantos e palavras de ordem, as Mulheres passaram em dia de oração, estudo, protesto, luta: 

forte expressão de Fé e vida‖. ―As mulheres do campo estão em luta”. (MOAB, 1996b). 
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Através de nossas pesquisas, concluiu-se que os cantos de motivação indicavam as 

razões, os agentes, a conjunturas da luta. Verificou-se, também, que as necessidades de saúde 

e união se harmonizavam com o sagrado, nos discurso religioso adotado. Assim, tínhamos em 

harmonia a responsabilidade humana e a responsabilidade divina. Para exemplificar essa 

construção de discurso, víamos que o pecado capital do roubo era sedimentado na figura 

pessoal de Antonio Ermínio de Moraes, o ―monstro que assusta o povo‖. (Utopia, Dita, 

comunidade de Ilha Rasa apud MOAB, 1996a). Assim, a linguagem bíblica católica aparecia 

como discurso fundamental para a prática organizativa, bem como o modelo de procissão 

utilizado nas práticas religiosas se amalgamava com a passeata política em exaltação de 

cantos, símbolos religiosos, orações e cartazes políticos.  

Embora com recursos poéticos limitados, vê-se que a poética do canto estava presente 

no próprio cantar, uma vez que cantar é exercer sua liberdade, produzir movimentos. Através 

desse gesto, as mulheres negavam a ideologia de um universo feminino encarado como 

sinônimo de indolência, de movimento lento, apático ou simplesmente inadequado diante dos 

dilemas sofridos pelo segmento feminino. O cantar aparecia, então, como mecanismo de 

propaganda sistemática, ao arregimentar mulheres através dos versos originários das 

gargantas femininas e destinados aos ouvidos femininos: 

Nós que estamos indo na frente... para onde estamos indo... convidamos as 

companheiras... que ainda estão dormindo... No primeiro e no segundo... Eu 

rejeitei este chamado... No terceiro eu entrei... Eu fiquei entusiasmada... Só 

não irei a este encontro... Quando não aguentar mais nada. (Grupo de 

Mulheres das comunidades de André Lopes e Nhunguara apud MOAB, 

1996a) 

 

Ao mesmo tempo em que os versos dão movimento àquele grito anteriormente preso 

na garganta, eles dão a ele suavidade e conduzem as mulheres para uma instrumentação da 

voz que passa a se sujeitar à linguagem (ZUMTHOR, 2010, p. 16). Segundo, Zumthor (2010, 

p. 09) “a voz é querer dizer e vontade de existência, lugar de uma ausência que, nela, se 

transforma em presença”. Assim, a voz passa a representar outra liberdade, como estar 

presente em uma narrativa histórica.  

Mulher unida vem cantar a liberdade do povo... A liberdade chegará, 

enquanto as lutas vão... Sofrendo o jugo humilhante queremos... Estar 

presente na história... Consciente do amor. (Mulheres da comunidade de 

Bananal apud MOAB, 1996a) 

 

Quem com sensibilidade expressa essa presença é Maria Jovita, da comunidade de 

Galvão. Ivaporunduva e Galvão são comunidades que compartilham alguns laços de 

parentesco, já que alguns moradores dessas comunidades se casaram mutuamente. Maria 
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Jovita é reconhecida pelas diversas comunidades como grande poeta. Ela brinca com os 

versos e sua poesia é de uma estética que busca trançar a vida produtiva, ativista e religiosa
88

. 

Além disso, detém a sabedoria prática que aplica na saudação serena da atividade e luta 

comum das mulheres. A forma de sua poesia busca, em alguns momentos a associação entre 

os fenômenos da natureza aos fatos estéticos, morais e sociais do comportamento humano. 

Nota-se isso nos versos ―Existem uns momentos na vida... comparados com a flor de café‖ ou 

―As mulheres reunidas... parecem ser andorinhas‖ (MOAB, 1996b).  

Os versos das mulheres das comunidades negras do Vale do Ribeira buscam uma 

particularidade para a educação feminina, um universo simbólico próprio, que coloca em 

efervescência uma carga de moral como amor, raça, sofrimento e humilhação em 

contraposição a valores políticos como a luta, justiça e liberdade. O andamento da 

organização para solução de problemas e o estudo da bíblia a partir de demandas e resoluções 

ampliam ao mesmo tempo em que alteram a relação das mulheres com a religião, mudando o 

curso de sua vida pública. A libertação, como ocorrera com a figura de Maria, mitológica mãe 

de Jesus, aparece tal um sonho como obra de muitos anjos: ―Os anjos estão no caminho... 

Quem não der liga por isso... Nunca tem a libertação‖ (Grupo de Mulheres as Comunidades 

de André Lopes e Nhunguara apud MOAB, 1996a). 

Essa projeção para uma libertação mágica pode ser interpretada como uma incerteza 

no futuro e um sentimento de desamparo frente ao recrudescimento dos conflitos sociais.  

O que vi na televisão, transpassou meu coração. Meus irmãos Sem Terra, 

sendo bucha de canhão... Então lembrei de novo das palavras de Simão: 

Maria, uma espada de dor, vai transpassar seu coração... vejo meu irmão 

Sem Terra... e seu sangue correndo pelo chão. („A Natureza‟ Mônica 

Machado, 14 anos, Comunidade de Indaiatuba apud MOAB, 1996b). 

 

Essa narrativa da violência traduz um sentimento de medo instaurado na incerteza do 

futuro, crescente entre as populações envolvidas em litígios fundiários, mas também a 

necessidade de assumir novas redes de solidariedades. Esses fantasmas assombram as mentes 

de homens, mulheres e crianças no Vale do Ribeira, mas de formas diferentes. Há uma 

distância entre o medo da violência e o medo da incerteza. A nebulosidade do futuro exige 

uma ação no presente e a escolha dos grupos de mulheres dos bairros negros do Vale do 

Ribeira foi a aproximação através da solidariedade e a irmandade com os movimentos sociais. 

Do medo residente nasceu a convicção da necessidade da união, organização e luta. ―Sé nós 
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 Um exemplo desse brincar com as palavras: “Todas as Mulheres são Maria... a querida Mãe de Jesus [...]. Me 

desculpem companheiras... se eu errei na poesia... Aceitem o meu abraço... desta mulher, Maria.” (MOAB, 

1996b). 



 

92 

 

tivermos medo... vamos rezar todo dia... Nem que seja uma dezena... do terço à Virgem 

Maria‖ (Jovita, Comunidade Galvão, MOAB, 1996b). 

Outro fator a ser considerado é que os principais motivos presentes nestes cantos não 

apenas delineavam um ideário prático de ser feminino, mas atingiam a experimentação de 

novas feminilidades. Nos versos masculinos, inda que sensíveis de João Marcos Pedroso, da 

comunidade Vila Esperança, há uma relação direta entre mulher e natureza. Entretanto essa 

relação aprece na neblina da exaltação da beleza feminina.  

Se os encantos da natureza... Tem o seu verde nas cores de nossa bandeira... 

Tem também toda a beleza... refletida nos olhos da mulher brasileira. (João 

Marcos Pedroso, “Mulher brasileira: bonita e guerreira” Comunidade de Vila 

esperança apud MOAB, 1996b)  

 

Outros versos femininos estabeleceram essa relação como uma cumplicidade entre a 

natureza como algo concreto e tátil das águas do rio Ribeira de Iguape e a apartação entre os 

filhos e, talvez, maridos que deixaram suas terras em busca de oportunidades em centros 

urbanos. 

 

Rio Ribeira, sua margens... encontramos preferidos para a despedida... de 

quem teve que lhe deixar... Os muitos filhos queridos... que nessa hora, 

lágrimas fizeram derramar. (Lamento para um Rio, Comunidade do Abrobral 

apud MOAB, 1996b). 

 

Não se sabe se o choro é do rio-mãe ou da mãe-rio. O rio compartilha das tristezas 

locais e algumas vezes, tem a sua própria. O rio passa de cúmplice a protagonista das tristezas 

com os projetos de construção de barragens: ―Rio Ribeira, meu querido... de beleza 

maternal... hoje triste e magoado... aborrecido por uma tristeza sem igual.” (Lamento para um 

Rio, Comunidade do Abrobral apud MOAB, 1996b). 

Verificamos com esses versos, que o rio que antes povoava o imaginário da 

comunidade de Ivaporunduva, agora retorna ao centro de suas atenções ao protagonizar 

sentimentos e prover alimentos, segurança e estabilidade: ―Destruir o próprio rio... é destruir a 

nossa vida... quantas vezes ele encheu... nossa mesa de comida‖ (‗A natureza‘. Mônica 

Machado, Comunidade Indaiatuba apud MOAB, 1996b).  

Assim, além de representar o universo feminino, as canções das mulheres abordam, 

também, questões políticas que abalam o cotidiano de Ivaporunduva e do Vale do Ribeira, 

pois o represamento do rio significaria a perda dessa dupla existência como provedora de 

sentimentos e sustento, tornando-se apenas água.  
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Não quero suas belezas alagadas... como muitos rios acabaram... com as 

águas represadas [...] Guairá ou Sete Quedas... quem ela conheceu... umas 

das maiores belezas do Paraná... hoje, com água e destruição... ela 

desapareceu... Só água existe por lá... com a barragem do Itaipu... o salto 

escondeu [...] Só destroem o que de belo existe... que a mão de Deus criou... 

Mas o povo agora resiste: Chega! Muito aqui já explorou [...] Rio Ribeira, os 

que te amam vão lutar... com Deus no coração... desta dor iremos lhe tirar... 

com luta, coragem e união... firmes nos propósitos e clareza... um herói 

como você precisa acordar... vou lutar por sua beleza... você não está 

sozinho e esquecido... não podemos recuar... um leão não pode ficar 

adormecido. (“Lamento para um Rio” apud MOAB, 1996b) 

 

A luta pela manutenção da beleza do rio é causa que não pode ser entendida apenas 

pelo simples resguardo de uma natureza intocada.
89

 O amor à sua beleza encerra muitos 

elementos ou partes da vida cotidiana dos moradores. Esses são observáveis do ponto de vista 

ecológico, como fonte de nutrientes, objeto de lazer e sustentação mítica para anseios 

espirituais. A defesa da beleza maternal do rio entre essas populações que vivem na sua 

margem, não é a simples manifestação ideológica ou mesmo devoção religiosa da criação 

divina – sequer de compaixão aos seres que habitam seu interior, mas um conjunto total de 

elementos combinados de maneira a oferecer razões nas quais as diversas esferas da vida 

humana se imbricam. Um conjunto de sentimentos conscientes e inconscientes que 

condicionam, em certa medida, a ação de lembrar e narrar do indivíduo. 

Convivendo diariamente com os moradores de Ivaporunduva, notou-se que a 

capacidade de conservar ou readquirir imagens ou ideias se faz sob um mecanismo lírico na 

comunidade. Observou-se, também, que seus monumentos solenes de memória dizem 

respeito às suas formas de relação com os recursos naturais. Já as lembrança e reminiscências 

obedecem a uma lógica da notabilidade memoriável. Não são feitas na forma de planos e 

metas, mas de circunstâncias inesperadas lidas através das lentes da sensibilidade emotiva. A 

lembrança do passado depende de uma referência futura ideal em um campo de possibilidades 

pouco mensuráveis. A narrativa aqui é uma ação predicamental de ordenação à luta, 

convivência de forças, de sonhos, de esperanças sociais e de relações subjetivas. Aquilo que 

serve de lembrança ou vestígio são as narrações experimentadas e a testemunhada experiência 

diária feminina, agora condensada nas reuniões dos grupos de mulheres. A memória é uma 

constante na mobilização dos sentimentos de luta dessas mulheres:  

Vocês estão lembrados das enchentes... E de tudo que aconteceu... (Arrancou 

o nosso arroz, a nossa cana... arrancou nossas bananas... Quantas tristeza nos 

deu)... Vocês lembram daquele cidadão... Quando ele se candidatou... Ele fez 
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 Em 21 de abril de 1996, as mulheres reunidas no V Encontro de Mulheres de Eldorado, encaminharam uma 

moção ao então presidente Fernando Henrique Cardoso, em repúdio à política energética nacional.   
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pra nos tantas promessas... Agora é nos que temos pressa... Mas ele nos 

desprezou... (Cadê a água encanada e a luz na estrada... E o postinho de 

saúde... Que você prometeu?). (“Cobranças e promessas”, Agrício Tome e 

Iolanda Rosa apud MOAB, 1996b) 

 

E a repetição é uma ferramenta para a lembrança e uma baliza para a ação no presente.  

Nós queria que o prefeito olhasse isso direito... Ele arrumou uma desculpa... 

Igual que é nós que temo culpa... Mas nem lá apareceu”(...) Depois que ele 

se elegeu... E de nós se esqueceu... Mas nós não esquecemos, não. 

(“Cobranças e promessas”, Agrício Tome e Iolanda Rosa apud MOAB, 

1996b) 

 

Na medida em que se especializam na sistematização de práticas políticas e diálogos 

com esferas públicas de poder há uma adaptação de sua estrutura orgânica para os moldes 

políticos do Estado. Essas adaptações podem ser apreendidas a partir da constatação de um 

discurso que se propõe mais geral, nacional e até universal. Paulatinamente, a mulher passa a 

metaforizar valores universalmente desejados como ―Mulher da Libertação... Mulher da 

União... Mulher da Paz‖ (Grupo de Mulheres da Comunidade Serra de Sydon, MOAB, 

1996a).  

Os cantos femininos das comunidades quilombolas do Vale do Ribeira traduzem uma 

dinâmica de envolvimento da mulher com as demandas de suas comunidades. Trata-se de 

uma experiência particular de luta que emanou dos grupos de estudos bíblicos, mas que aos 

poucos assumiu um caráter profano de luta por demandas políticas. Essa experiência lírica 

significou mudanças na auto-representação da mulher negra e lavradora, que passou a se ver 

como mulher quilombola, símbolo da identidade de um grupo. Na mesma medida, pode-se 

dizer que o vivenciar da poética, sutilmente, abriu os espaços para sua voz e manifestação 

intra e extra comunidade. 

Assim, tendo observado os percursos realizados por essas mulheres no sentido 

primeiro de busca da religiosidade, que culminou na libertação das amarras do lar, numa 

politização e tomada de consciência de seus direitos como mulheres, cidadãs e quilombolas, 

verificou-se a essencial atuação das mulheres como elementos para a construção de uma 

identidade da comunidade. Em sua luta, também se viu o reconhecimento do Rio Ribeira de 

Iguape como principal articulador das demandas comunitárias, o que resultou na luta contra as 

barragens, assunto que será debatido no próximo capítulo. 
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6 AS BARRAGENS E A QUESTÃO QUILOMBOLA NO VALE DO RIBEIRA 

 

 

As lutas pela defesa do rio Ribeira de Iguape – em oposição aos projetos de construção 

de barragens – e pela regularização das terras quilombolas são, hoje, as principais razões de 

mobilização do povoado de Ivaporunduva. Passamos a apresentar aqui algumas discussões 

que envolvem esses dois temas e buscaremos explicar como eles se uniram no cotidiano das 

comunidades negras do Vale do Ribeira compondo movimentos sociais específicos. 

O Vale do Ribeira abriga 23% do bioma de Mata Atlântica existente no Brasil – o que 

corresponde a cerca de 66,2% de sua área total preservada – através de 24 Unidades de 

Conservação (UC) com diferentes níveis de restrições ao uso de seus recursos. À riqueza de 

seu bioma, soma-se a diversidade cultural de seus habitantes, descritos em 80 famílias 

caiçaras, 10 aldeias guaranis (400 indivíduos indígenas dos subgrupos Mbyá e Ñandeva) e 51 

comunidades quilombolas – 21 delas em processo de regularização de suas terras junto aos 

órgãos competentes (O VALE..., 2009; ANEXO A). Essas populações vivem às margens do 

Rio Ribeira de Iguape que, nos seus 34 quilômetros de extensão, até alcançar o Oceano 

Atlântico, mantém diversos ecossistemas.  

O rio Ribeira de Iguape chama a atenção, também, por ser o último rio de médio porte 

não barrado do Estado de São Paulo (BEZERRA, 2004). Segundo o Fórum Estadual de 

Comitês de Bacias Hidrográficas
90

, a bacia hidrográfica formada pelo Rio Ribeira apresenta 

abundância de recursos hídricos, ocorrência de inundações em grandes áreas de várzeas 

(principalmente no intercurso de Eldorado à foz) e tem um potencial hidrelétrico ainda pouco 

explorado.  
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 Instância colegiada formada pelo conjunto dos Comitês do Sistema  Estadual de Recursos Hídricos do Estado 

de São Paulo. O Comitê da Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul, criado em 1996, é um órgão 

de caráter consultivo e deliberativo que trata das questões relativas aos seus recursos hídricos.  

 



 

96 

 

6.1 Potencial energético e a biodiversidade do Vale do Ribeira 

 

 

O Estado de São Paulo é responsável por 40% do consumo de energia do país. Sua 

capacidade produtiva total é de 10.105 megawatts (MW), com aumento potencial estimado 

em 623 MW, através da criação de novas instalações.
 

Esse potencial visa aproveitar 

empreendimentos de pequeno (até 10 MW), médio (10 a 50 MW) e grande porte (acima de 

50MW). No Vale do Ribeira, esse potencial energético é estimado em 399 MW, sendo 264 

MW obtidos através da construção das usinas hidroelétricas de Batatal, Funil, Tijuco Alto e 

Itaóca no Rio Ribeira de Iguape (MARIOTONI; MAUAD, 2000). Para compreensão desses 

valores, veja as informações contidas no Quadro 2. 

 

QUADRO 2  

Aproveitamento múltiplo do Rio Ribeira de Iguape 

 

Aproveitamento N.A. Montante Potência Área de reserva 

(KM2) 

Tijuco Alto 303 144 51,8 

Itaóca 150 30 3,5 

Funil 135 15 34,2 

Batatal 67 75 22,9 

Fonte: Instituto Socioambiental, [20--?] 

A concessão para a usina hidroelétrica (UHE) de Tijuco Alto pertence à Companhia 

Brasileira de Alumínio (CBA)
91

. Já os empreendimentos de Itaóca, Funil e Batatal pertencem 

à Companhia Energética de São Paulo (CESP). Segundo os estudos do Consórcio Nacional de 

Engenheiros Consultores (CNEC), empresa contratada pela CBA, Tijuco Alto cumpriria a 

função de geração de energia e, através da criação de reservatórios, realizaria a contenção das 

cheias na região. 

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), lançado em janeiro de 2007, 

previa, até 2010, inventariar bacias com potencial para gerar 32.950MW de energia elétrica
92
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 A CBA possui usinas hidrelétricas nos Estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Goiás. 
92

 O potencial do Brasil é estimado em 260,1 mil MW. Hoje, a capacidade das usinas instaladas e em operação é 

de cerca de 74 mil MW, isto é, 28,4% do potencial total do país. A hidroeletricidade é responsável por 76,6% da 

capacidade de geração energética do país e por 82,8% da eletricidade consumida.   
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e, dentre seus recursos destinados à energia, 54,5% se distribuíam entre geração e 

transmissão. Vê-se, assim, que uma das prioridades do PAC é facilitar e estimular 

investimentos em novas hidrelétricas através da regulamentação do Artigo 231 e do Artigo 

23
93

 da Constituição, gerando facilidades no Banco Nacional de Desenvolvimento Social 

(BNDES) para o financiamento de até 80% do valor do empreendimento, aumento do prazo 

de amortização dos empréstimos (para até 20 anos) e desobstrução das leis ambientais. Esses 

dados mostram que a prioridade do setor elétrico brasileiro tem sido a exacerbação da 

produção de energia através do investimento público e privado. 

O potencial hidroelétrico do Brasil é um dos principais argumentos para construção de 

usinas hidroelétricas, mas metade desse potencial localiza-se na Região Amazônica, nos rios 

Tocantins, Araguaia, Xingu e Tapajós. Isso demonstra a relevância do potencial hidroelétrico 

em relação aos demais potenciais culturais e de biodiversidade das águas. No entanto, seu uso 

massivo levaria a verdadeiras catástrofes sociais e ambientais, além de ferir os princípios de 

uso múltiplo das águas presente em documentos importantes como o Código das Águas 

(1934), a Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei no 9.433, de 08 de janeiro de 1997) e as 

normas do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.  

A regulação de implementação de empreendimentos hidrelétricos atualmente é 

responsabilidade da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)
94

 e da Agência Nacional 

das Águas (ANA)
95

. A partir de 2003, os dois órgãos receberam funções mais específicas 

como a emissão da Declaração de Reserva de Disponibilidade (DRDH)
96

 e a realização dos 

processos de licitação de concessão de uso do potencial hidráulico. Temos, também, a 

Empresa de Pesquisa Energética, que apoia o Ministério de Minas e Energia na promoção de 

estudos de potencial energético, inventários, viabilidade econômica, social e ambiental para a 

obtenção de Licença Prévia Ambiental.  

Os principais problemas ambientais gerados pelas UHE afetam diretamente a região 

onde foram instaladas e imensas regiões circunvizinhas, ainda que indiretamente. Segundo 

Bermann (2007) 
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O Artigo 23 da Constituição Federal fixa normas para cooperação entre União, Estados e Municípios no 

exercício das competências que lhes são comuns à proteção do meio ambiente, à preservação das florestas, da 

fauna e da flora, entre outros. Já o Artigo 231 da Constituição Federal dispõe sobre o aproveitamento de recursos 

hídricos em terras indígenas para fins de exploração de potenciais energéticos (SCHUCK, 2007).  
94

 Criada pelo Lei no 9.427, de 26 de dezembro de 1996, em substituição ao antigo Departamento Nacional de 

Águas e Energia Elétrica. 
95

 Criada através da Lei nº 9.984 de 2000. 
96

 Resolução ANEEL nº 131, de 11 de março de 2003. Dispõe sobre procedimentos referentes à emissão de 

declaração de reserva de disponibilidade hídrica e outorga direito de uso de recursos hídricos, para uso de 

potencial de energia hidráulica superior a 1 MW em corpo de água de domínio da União e dá outras 

providências. 



 

98 

 

É com frequência que empreendimentos hidrelétricos têm se revelado 

insustentáveis, no cenário internacional e particularmente no Brasil. Esse 

caráter insustentável pode ser estabelecido a partir de critérios que 

identificam os problemas físico-químico-biológicos decorrentes da 

implantação e da operação de uma usina hidrelétrica, e da sua interação com 

as características ambientais do seu locus de construção. 

 

Esses impactos vão desde o comprometimento da qualidade da água, assoreamento 

dos reservatórios e dificuldades de assegurar usos múltiplos da água a problemas de saúde 

pública com a proliferação de doenças endêmicas. Além desses impactos, populações 

ribeirinhas, deslocadas ou expulsas pela formação de reservatórios, dificilmente recompõem 

suas formas anteriores de vida, já que as populações se veem na impossibilidade de manter 

práticas costumeiras, como a pesca e a agricultura, sem contar a insegurança que sentem com 

relação ao risco de inundações. 

Ainda assim, as usinas hidroelétricas são apresentadas como o último bilhete do trem 

do progresso para regiões encravadas em índices de miserabilidade. Para Bermann (2007), 

tratam-se de diferentes critérios: econômicos, para os empreendedores e humanitários; e 

sociais e ambientais para populações atingidas, religiosos e ambientalistas. Dessa forma, da 

mesma maneira que as hidrelétricas inserem as áreas na busca desenfreada pelo capital e 

especulação financeira, levando à exploração de seus recursos e da própria terra como 

mercadoria, as populações se organizam em movimentos de oposição e inserem as áreas no 

rol de movimentos sociais legítimos. 

 

 

6.2 UHE Tijuco Alto 

 

 

O projeto da Usina Hidrelétrica Tijuco Alto pertence à CBA, do Grupo Votorantim, 

incide sobre o Rio Ribeira de Iguape (entre os estados de São Paulo e Paraná) e prevê atingir a 

capacidade de 144 MW de produção de energia. Quando concluída, ela deve criar um 

reservatório de 56,5 km
2
, com barragem de 142 metros de altura. Em sua longa história, o 

projeto acumulou tentativas de obter licenças e massivas oposições de movimentos sociais 

contra sua instalação.  

A licença ambiental prévia da CBA para instalação da UHE Tijuco Alto foi concedida 

pelos órgãos de licenciamento ambientais estaduais de São Paulo e Paraná entre 1994 e 
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1995
97

. No entanto, essa licença foi anulada em 1999, através de Ação Civil Pública, uma vez 

que o Ministério Público Federal julgou ser de competência federal, portanto responsabilidade 

do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), o 

licenciamento da UHE Tijuco Alto. Dessa feita, um novo pedido de licença foi encaminhado 

ao IBAMA, tendo sido negado em 2003, por comprometimentos no Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA). Entre 2004 e 2005, o convênio da CBA com o Consórcio Nacional de 

Engenheiros Consultores (CNEC), entidade contratada para a realização de estudos de 

impactos ambientais, realizou novos estudos, reabriu o processo de licenciamento e 

apresentou seus Estudos de Impacto Ambiental e Relatórios de Impacto Ambiental ao 

IBAMA. 

A partir desses dados, em 2008, o IBAMA emitiu parecer técnico concluindo pela 

viabilidade da UHE Tijuco Alto e, mesmo com os estudos inconclusos, o parecer concluiu 

que: 

[...] o empreendimento UHE Tijuco Alto apresenta aspectos positivos que 

podem ser potencializados, e impactos negativos que podem ser evitados, 

mitigados ou compensados pela implementação dos programas ambientais 

adequados. Os impactos positivos, aliados ao sucesso dos programas 

ambientais, tendem a superar os impactos negativos. Contudo, foi 

identificada a existência de restrições e pendências impeditivas à emissão da 

Licença Prévia, quais sejam: as disposições do Decreto n° 99.556/90, a 

validação da ANA quanto ao direito de uso dos recursos hídricos, e o 

posicionamento da Dilic/IBAMA sobre a realização de novas audiências 

publicas, solicitadas no prazo legal. (IBAMA, 2008) 

 

Esses estudos consideraram „muito baixo‟ o impacto das hidrelétricas de Tijuco Alto e 

Itaóca às comunidades quilombolas da região, mas alertaram para o alto impacto de Funil e 

Batatais. O parecer considerava o reconhecimento (posterior a 2005) de outras comunidades 

na região, mas a CBA/CNEC afirmava não existirem comunidades na área diretamente 

afetada. Como a CNEC é uma empresa contratada pela CBA para realizar os estudos de 

impacto ambiental, o Ministério Público Federal (MPF) e as populações locais questionaram 

sua parcialidade em relação aos interesses expostos.  

Uma das questões importantes que envolvem projetos hidrelétricos é a participação 

dos interessados nos processos de tomada de decisão. Nos anos de 1980, as barragens 

assediavam o cotidiano das comunidades negras do Vale do Ribeira, mas ainda havia pouco 
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 A CBA entrou com o pedido em 1989 na Secretaria de Meio Ambiente (SMA) de São Paulo e 

Superintendência dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente (SUREHMA), do Paraná. As licenças prévias 

foram concedidas em 1994 pelo SMA/SP e, em 1995, pelo Instituto Ambiental do Paraná (IBP/PR), órgão que 

sucedeu o SUREHMA. 
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conhecimento das populações sobre a questão (CARRIL, 1995, p. 125; MIRALES, 1998, p. 

43). Esse desconhecimento por ser percebido em depoimento de um morador de 

Ivaporunduva, coletado por Stucchi (2005): 

Na época do governador Laudo Natel iam fazem uma barragem lá pertinho 

de Eldorado. Ali para cima de Eldorado tem um lugar que a turma grilou, a 

área lá é do governo, então a barragem ia ser ali. E lá foi feita a prontidão 

para inaugurar, ia fazer a obra e tal, todo mundo foi bater palma lá e comer 

carne porque era um negócio muito bom. Isso foi em 76 mais ou menos, o 

pessoal aplaudiu. Essa barragem não saiu, mudou o local, de lá virou essa de 

Batatal, mas desde aquele tempo o projeto já tem. Acho que o projeto é de 

antes, mas nós fomos tomar conhecimento foi daí para cá. Há muito tempo 

se falava que ia construir barragens aqui só que a gente, acho que era a parte 

do governo mesmo que falava, até um certo tempo a gente não tinha muito 

conhecimento do que seria as barragens, do que poderia causar. Lembrar a 

época eu não lembro mas já faz mais de 10 anos. 

 

Ocorre que as principais comunidades afetadas por esses empreendimentos não são 

consultadas acerca de seu interesse na instalação das UHE. Segundo dados da Comissão 

Mundial de Barragens (CMB, 2000) as populações afetadas só participam tardiamente do 

processo de planejamento de grandes barragens. Para Bermann (2007), isso ocorre em função 

de impedimentos culturais e práticos entre as populações e os espaços de deliberação, mas a 

invisibilidade deliberada das populações atingidas ainda é uma importante forma de conter 

custos de problemas socioambientais gerados pelos empreendimentos hidrelétricos. Como 

impedimento prático, Bermann (2007) destacou o princípio majoritário como procedimento 

decisório, comum em órgãos como o Comitê de Bacias. Além disso, a complexidade e a 

linguagem técnica afastam as populações desses órgãos (STUCCHI, 2005). Para o autor, a 

saída seria a decisão através do consenso, mas essa alternativa impõe maior tempo e diálogo 

das partes interessadas. 

Assim, desconsiderando os protestos e indignação de moradores, MPF e movimentos 

sociais e, mesmo concluindo que Funil e Batatal impactavam diretamente sobre as terras 

quilombolas, o parecer emitido pelo IBAMA foi favorável ao empreendimento, através da 

minimização dos impactos de Tijuco Alto em relação aos demais empreendimentos 

hidroelétricos propostos e da valorização da alta potência do empreendimento e de sua 

possibilidade de contenção de cheias.  

Com parecer favorável, o caminho estava aberto para a emissão da Licença Prévia e 

início das obras. No entanto, ainda era necessário solucionar algumas questões presentes nos 

estudos, como a inundação de cavernas – proibida pelo Decreto n° 99.556/90 (BRASIL, 

1990), a outorga de uso da água da Agência Nacional de Águas (ANA) e a necessidade de 
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realização de novas audiências públicas para consultar as populações em Iguape, Cananéia, 

São Paulo e Curitiba. 

Embora o empreendimento não tenha se efetivado, ele tem gerado alterações na 

economia e dinâmica das populações locais, principalmente através da aquisição de terras 

pelos empreendedores que confiavam no deferimento das licenças. Uma moradora de Cerro 

Azul declarou ter vendido nove alqueires de terras pelo valor de R$ 900,00; outros declararam 

terem sido apenas desalojados por ordem judicial
98

.
 
 

Caso o projeto o projeto da UHE Tijuco Alto se efetive, seu reservatório atingirá os 

municípios de Cerro Azul (PR), Adrianópolis (PR), Doutor Ulysses (PR), Itapirapuã Paulista 

(PR) e Ribeira (SP). Os outros três projetos incidiriam sobre Apiaí, Barra do Chapéu e Rio 

Branco do Sul (PR). Em 1991, o Movimento dos Ameaçados por Barragens no Vale do 

Ribeira (MOAB) contabilizava mais de 1.200 famílias pressionadas a vender suas terras. A 

CBA estimava atingir 740 famílias
99

. Veja, na Figura 7, o impacto das barragens propostas 

sobre as comunidades quilombolas do Vale do Ribeira. 

 

 

FIG. 7 – Impacto das barragens propostas para o Rio Ribeira de Iguape nas comunidades quilombolas 

da Bacia Hidrográfica do Rio Ribeira. 

Fonte: Instituto SocioAmbiental 
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 (O VALE..., 2009). Segundo o documentário, em 1997, a CBA adquiriu 379 imóveis de pequenos produtores. 
99

 Dados do EIA/RIMA elaborado pelo Consórcio Intertechne/Engemim/ IPEC, 1991 (BERMANN, 2007). 
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6.3 A Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) 

 

 

A CBA está localizada no município de Alumínio (SP) e é uma indústria integrada de 

alumínio. Seu interesse na geração de energia está relacionado ao fato de que cada tonelada de 

alumínio primário produzida consome entre 15 mil e 16 mil kWh (Quilowatt-hora) de energia. 

Em 2006, a CBA tinha capacidade anual de produzir 345.000 ton. de alumínio primário, valor 

que pretendia aumentar para 470.000 ton. em 2007. Permitida por lei, o argumento da 

autoprodução é comumente usado pelos gestores públicos e empreendedores da UHE Tijuco 

Alto no sentido de obter permissão e angariar simpatia dos órgãos governamentais e 

população em relação às obras da unidade, uma vez que sua construção possibilitaria 

desafogar o sistema público da geração de energia para empresas privadas, como no caso da 

CBA. No entanto, a autoprodução da CBA garante apenas 60% da energia elétrica que 

consome, sendo o restante retirado do sistema público
100

. Além disso, segundo críticos do 

projeto, Tijuco Alto está voltada apenas para as perspectivas de aumento de produção da CBA 

e não no interesse público.  

Outra consequência do uso do argumento da autoprodução é que, através dele, a CBA 

busca fazer uso de código legal que coloca as terras de ribeirinhos à disposição de 

empreendimentos hidrelétricos. 

Art. 30. A requerimento justificado do interessado, o poder concedente 

poderá declarar a utilidade pública, para fins de desapropriação ou 

instituição de servidão administrativa, de terrenos e benfeitorias, de modo a 

possibilitar a realização de obras e serviços de implantação de 

aproveitamento hidráulico ou de usina termelétrica, cabendo ao produtor 

independente ou autoprodutor interessado promover, amigável ou 

judicialmente, na forma da legislação específica, a efetivação da medida e 

pagar as indenizações devidas. (BRASIL, 1996). 

 

O argumento do interesse público em empreendimentos hidrelétricos particulares 

como a UHE Tijuco Alto se baseia na ideia de que, desafogando o sistema público, há 

necessariamente o aumento da demanda nacional. Esse discurso passa a oferecer um apelo 

popular forte com o medo gerado em torno dos blecautes, o lançamento do Programa Luz 

Para Todos (2003), o aumento das receitas públicas e a idílica promessa de geração de 

empregos. Entretanto, voltada apenas para a ampliação da capacidade produtiva da CBA, a 
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 BRASIL (1996): O artigo 27: condiciona a concessão de autorização ao autoprodutor à demonstração de que 

a energia elétrica produzida destina-se a consumo próprio atual ou projetada. A estratégia visa desafogar o 

sistema público da produção energia.A concessão da desapropriação é realizada pela ANEEL desde 1998. 
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UHE Tijuco Alto, antes de revelar a manifestação do interesse público, mostra uma interação 

amigável entre o interesse privado e as metas governamentais no que diz respeito ao setor 

elétrico. 

Em decorrência de conflitos como esses, legitimados pelo desacordo entre as partes 

envolvidas nos processos decisórios da instalação de usinas hidroelétricas, no início dos anos 

de 1990, com ampliação do debate sobre impactos socioambientais, inseriram-se esses 

empreendimentos de maneira especial na pauta de movimentos sociais e ambientalistas, entre 

eles o Movimento dos Ameaçados por Barragens (MOAB) (STUCCHI, 2005). Ao mesmo 

tempo, empreendedores e defensores da construção das barragens passaram a vê-los como 

empecilho ao avanço de seus interesses (CARRIL, 1995, p. 131). Para compreender como se 

deu a atuação dos movimentos sociais em defesa do Vale do Ribeira, segue uma descrição da 

atuação do MOAB na região. 

 

 

6.4 MOAB e as comunidades negras 

 

 

O vídeo documentário O Vale da Resistência (MOAB, 2009) registra rapidamente os 

20 anos de atuação do MOAB. Busca destacar, sobretudo, o protagonismo das populações 

caiçaras, indígenas e quilombolas no processo de resistência à implantação de Usinas 

Hidroelétricas, bem como escancarar a deterioração de suas condições de vida em decorrência 

da ameaça de construção de UHE na região. Como se verá adiante, o principal argumento 

utilizado pelas populações é o da perda da terra e morte rio, embora seu discurso não fique 

restrito a esses fatores e apele, também, para a elaboração de uma contrapartida ao pretenso 

desenvolvimento dos empreendimentos, propondo uma alternativa de desenvolvimento 

sustentável para a região.  

No entanto, para se compreender a real dimensão da atuação do MOAB no Vale do 

Ribeira, necessário se faz conhecer seus primeiros passos na região, bem como a atuação da 

Igreja Católica e do Estado até o início de seus trabalhos. 
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6.4.1 Antecedentes do MOAB no Vale do Ribeira 

 

 

Entre finais dos anos de 1960 e início dos anos de 1980, a presença do Estado no Vale 

do Ribeira se traduziu na tentativa de promover a segurança nacional e o desenvolvimento da 

região. Em função dos conflitos entre o exército brasileiro e a Vanguarda Popular 

Revolucionária, comandada por Carlos Lamarca (1968 e 1970), foram mobilizados 

investimentos para presença do Estado na região em suas esferas federais e estaduais
101

. Já em 

1972, instalaram-se na região as Unidades Escolares de Ação Comunitária (UEAC) unindo 

temas como educação, saúde e organização comunitária. Em Ivaporunduva desse período, um 

professor da UEAC, com fortes pretensões a tornar-se líder espiritual católico, se instalou na 

margem esquerda do rio (externa à comunidade) e atuou, muitas vezes, como um interlocutor 

entre a comunidade, interesses privados, Igreja e o poder municipal (QUEIROZ, 1983). E, 

mais futuramente, a Superintendência do Desenvolvimento do Litoral Paulista atuou 

pontualmente no Vale como empreiteira de pequenos projetos de infraestrutura ou mediadora 

de projetos socioambientais. 

Como se viu, a presença do Estado e da Igreja Católica no Vale do Ribeira se efetivou 

através do discurso do desenvolvimento local e de segurança nacional, mas paradoxalmente, 

foi com seus planos adjacentes que o Vale passou a abrigar personagens, políticos, agentes do 

estado simpáticos a princípios democráticos e agentes da igreja com modelos de atuação 

política no interior das estruturas do estado e da Igreja (CARRIL, 1995). 

Na década de 1980, chegaram ao Vale do Ribeira as missionárias católicas Ângela 

Biagioni e Maria Sueli Berlanga, que iniciaram trabalhos pastorais nos núcleos rurais de 

Nhunguara, Ivaporunduva, São Pedro, Galvão, André Lopes e Sapatu. As missionárias, ou 

irmãs pastorinhas, chegaram ao Vale com o objetivo de levar o evangelho cristão às 

populações locais, no entanto elas logo se uniram aos encontros dominicais de estudos 

bíblicos nas comunidades rurais que, aos poucos, se tornavam focos de discussão acerca dos 

impactos dos empreendimentos hidrelétricos sobre a população local. Essa sensibilização foi 

o passo inicial para a mobilização da população local e a boa nova logo se alastrou pelas 

escolas, prefeituras e órgãos públicos da região.  
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 Veja: A GUERRILHA... (1979); ENCONTRO... (1979); UMA ORGANIZAÇÃO... (1979). 
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O Movimento dos Ameaçados por Barragens (1991) surgiu dos encontros trimestrais 

de discussão que essas pessoas passaram a organizar. Ele nasceu como expressão da união de 

agentes heterogêneos como índios, caiçaras, quilombolas e organizações ambientalistas e 

sociais, como a Comissão Pastoral da Terra (1975) para se opor à construção de barragens nos 

estados de São Paulo e Paraná. 

O movimento iniciado em 1989 originado no âmbito dos estudos bíblicos e 

inspirado nos “projetos de reconstrução de Israel” cresceu ao longo dos 

anos seguintes com base na oposição à construção das barragens e na luta 

pelo direito à terra, até que a sua antiga comissão de representação foi 

transformada no MOAB. Daí em diante, o movimento foi consolidado na 

região, ganhou visibilidade e estabeleceu novas alianças. (STUCCHI, 2005, 

p. 247, grifo nosso) 

 

Em 1991, o MOAB contou com o apoio de 32 organizações para realização do 

Encontro de Trabalho chamado As Hidroelétricas e o Desenvolvimento do Vale do Ribeira, 

no qual foi elaborado o documento “Terra sim, barragens não!”
102

. O MOAB passou a 

elaborar, então, um discurso sobre um desenvolvimento que respeitasse a experiência local. O 

primeiro passo foi sensibilizar as populações acerca das consequências dos empreendimentos 

hidrelétricos na região e, sobretudo, tecer uma crítica ao discurso de desenvolvimento 

estritamente econômico, em cuja oposição as lideranças do MOAB centralizaram seus 

esforços, no que se costuma chamar de desenvolvimento sustentável: 

um desenvolvimento regional compatível com a melhoria das condições de 

vida da maioria da população, hoje amplamente marginalizada, e com a 

conservação dos recursos naturais. (MOAB, 1991) 

 

Associado a esse discurso, havia um forte apego ao discurso religioso, à defesa do 

meio ambiente e à manifestação pública como forma de adquirir visibilidade
103

: 

 

17 de maio de 1988. 1º Romaria das Comunidades Negras do Vale do 

Ribeira, em Aparecida do norte – SP. O MOAB e as Comunidades 

Quilombolas organizam a 1º Romaria com a participação de lideranças de 

todo o Estado de São Paulo e outros. O Ato Público e a Celebração 

Eucarística foram momentos de manifestar o repúdio do povo do Vale do 

Ribeira, em relação aos Projetos de Barragens. Participaram também várias 

autoridades do Governo Estadual e Federal (MOAB, 2004). 

 

Outro caminho adotado pelo MOAB foi romper estruturas internalizadas por seus 

integrantes. Assim, para se opor às barragens, o MOAB buscava tirar o foco das cheias que 
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 O movimento passou a integrar o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), de âmbito nacional, 

presente em 19 estados brasileiros e com inserção em importante em fóruns internacionais. 
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 Desde seu surgimento até 2007, o MOAB realizou uma série de manifestações públicas no estado de São 

Paulo, contemplando cidades como Aparecida, Eldorado, Votorantim e São Paulo. 
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dividiam a população entre seu caráter positivo, por proporcionar fertilidade do solo e 

negativo, por impor a remoção de ribeirinhos. Era evidente a necessidade de diferenciar as 

cheias causadas pelos empreendimentos e as cheias causas pela pluviosidade da região. 

Finalmente, cabe destacar que a participação das comunidades negras na formação do 

MOAB foi fundamental para sua constituição, uma vez que essas ofereciam argumentos 

contundentes sobre a necessidade de resguardar o território e as diversas culturas que 

circunscreviam as regiões em vias de ser atingidas por barragens. 

 

 

 

6.4.2 As comunidades negras, Ivaporunduva e o MOAB 

 

Segundo Carril (1995), a partir dos anos de 1990, as barragens passaram a ser um 

„eixo central‟ da atuação política dos moradores de Ivaporunduva. Seus moradores traziam 

experiências de outras organizações, como a de pequenos produtores rurais e grupos de 

mulheres. Além disso, passaram a atuar na articulação do MOAB e a compartilhar e 

questionar o modelo de desenvolvimento imposto pelos empreendimentos hidrelétricos no 

Vale. 

Quando eles falam de se construir barragem aqui no rio, eles dizem que vão 

desenvolve a região, né? E... nós achamos que desenvolvimento pra nóis não 

é assim, né? Desenvolvimento prá nóis e de uma outra maneira, né? 

Achamos que não adianta desenvolver a região pra onde vai essas energia, 

né, que vai se gerada aqui, pra desenvolver lá, enquanto você destrói aqui, 

depreda aqui, sabe? Então é... não pode consertá erro com erro, né? Então 

não é por aí as coisa. Nóis achamo que desenvolvimento é sim, ouvir pessoal 

e ouvir a necessidade do povo, né, vê o que ele precisa na verdade, né? E 

fazer projeto de desenvolvimento junto com a população, discutindo com a 

população, porque aí seria o verdadeiro [...]
104

 

 

No discurso de José Rodrigues (quilombola de Ivaporunduva e vereador em Eldorado 

pelo Partido dos Trabalhadores no quadriênio de 2009-2012) há algumas informações 

importantes a serem analisadas. Em primeiro lugar, está sua referência à barragem como o 

centro da discussão do empreendimento hidrelétrico. A barragem oferece um apelo objetivo e 

tátil e atinge mais diretamente a sensibilidade dos interlocutores. Em segundo lugar, a CBA, 

mesmo sem a efetivação da UHE Tijuco Alto, já alterou a rotina das populações do Vale com 

                                                 
104 Depoimento extraído do vídeo-documentário Olhares Cruzados: o Vale do Ribeira segundo seus habitantes. 

Direção: Paulo Baroukh. Produção: ISA – Instituto Socioambiental. Duração: 35 min. 
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a presença de seus técnicos, através da expropriação de terras e da criação de demanda de 

agenda política para os moradores.  

Há uma distinção entre o „Nós‟ e o „Outro‟ no discurso de José Rodrigues. Essa 

distinção se efetiva em uma alteridade negativa em torno de concepções de desenvolvimento, 

mas também de papéis sociais, na medida em que o morador reclama o prejuízo para o „Nós‟, 

caso a barragem se efetive. Antes de atuar no MOAB, as lideranças de Ivaporunduva, como 

José Rodrigues, estiveram envolvidas nas entidades representativas da comunidade. Se por 

um lado, essa atuação foi importante na formação dos quadros que passariam a atuar na 

questão das barragens e defesa da terra, por outro foi um fator de desligamento do lavrador 

com seu trabalho na terra. Envolvidos em atividades políticas como audiências públicas, 

manifestações, reuniões de articulação e encontros em diversas cidades e estados, essas 

lideranças cortam sua ligação com a terra e passam a ser reconhecidas como mediadoras 

políticas, por excelência, e líderes dentro de suas comunidades. Esse afrouxamento do 

trabalho na lavoura pode ser sazonal, paulatino e reversível, mas o papel de liderança se 

perpetua por muito tempo. Se, dentro das comunidades, essas lideranças são, também, 

tradutoras das regras do jogo político, fora dela fez com que os quilombos passassem a 

representar a própria luta contra as barragens no Vale do Ribeira. Resulta que, com o 

crescente debate acerca dos direitos das comunidades remanescentes de quilombo em São 

Paulo e a concentração dessas no Vale do Ribeira, o MOAB ganhou em visibilidade nacional.  

Finalmente, cabe considerar que, segundo Stucchi (2005), ao mesmo tempo em que o 

MOAB buscava sensibilizar a população acerca da necessidade de mobilização em torno do 

„artigo 68‟, ele próprio ganhava contornos mais sólidos e palpáveis e passava a ler e a 

disseminar a noção étnica do território dessas comunidades. 

 

 

6.4.2.1 Ivaporunduva: encontro com o artigo 68 e construção do quilombo 

 

 

No início dos anos de 1990, as organizações das comunidades negras do Vale do 

Ribeira buscavam um mecanismo jurídico de reparo, ou de ―garantia de uma indenização, no 

caso de os Projetos do Governo do Estado de São Paulo e do Grupo Empresarial implantarem, 

de fato, suas barragens” (BARBOZA, 1993). Nesse período, as comunidades negras do Vale 

tomaram conhecimento de experiências semelhantes às suas no Brasil, em especial a da 
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comunidade do Rio das Rãs (1993), na Bahia, que envolvia, também, questões ligadas ao uso 

das águas, no caso, do Rio São Francisco.  

Assim, o encontro com o Artigo 68 do Ato das Disposições Transitórias 

Constitucionais foi, no mínimo, inusitado, pois o que as comunidades buscavam era uma 

espécie de lei de usucapião que lhes resguardasse diante dos empreendimentos hidrelétricos. 

Nessa época, Ivaporunduva não possuía um conhecimento preciso sobre o real poder do artigo 

68 e de outros, não menos importantes, como os artigos 215 e 216 da Constituição.  

Estamos lutando para que o governo demarque a nossa área e nos dê título, 

porque o artigo 68 da Constituição diz que os remanescentes de quilombos 

têm direito a terra. E o governo ainda não demarcou a nossa área. Isso é uma 

grande preocupação do Quilombo, uma vez que estamos diante de quatro 

projetos de hidrelétricas e a nossa comunidade está na beira do rio
105

. 

 

No depoimento de José Rodrigues (SILVA, 1994) percebemos certa impessoalidade 

ao dizer “porque o artigo 68 da Constituição diz que os remanescentes de quilombo têm 

direito a terra”. Isso porque o termo quilombo era um termo ausente no cotidiano da 

população local.  
[...] para os negros que conhecem, mas não moram nestas organizações 

comunitárias, ainda que vivendo em regiões geográficas próximas a essas, 

nunca demonstram conhecer aquelas organizações comunitárias como 

“Quilombos”, e sempre que inquiridas (sic) por nós, sobre a „existência de 

Quilombos na região‟, sempre se mostram perplexos com o termo, 

mostrando não conhecer e nunca terem ouvido. Um ou outro raramente 

concorda em ter ouvido os antigos falarem esse nome. (BARBOZA, 1993). 

No entanto, nesse mesmo ano de 1994, Ivaporunduva já se autodeclarava comunidade 

quilombola e havia sido sede do Primeiro (1992) e do Segundo (1993) Encontro das 

Comunidades Negras do Vale do Ribeira, eventos assessorados por Frei Davi Raimundo dos 

Santos
106

. Em 1994, também, Ivaporunduva sediou o Primeiro Encontro das Comunidades 

Remanescentes de Quilombos do Vale do Ribeira, que se desdobrou na fundação da 

Associação Quilombo de Ivaporunduva e na formação da Equipe de Articulação das 

Comunidades Negras do Vale do Ribeira (EAACONE)
107

. A EAACONE, que atuava na 

identificação e organização das comunidades remanescentes de quilombo da região do vale do 

Ribeira, reunia lideranças de Iguape, Cananéia, Juquiá, Registro, Eldorado, Cajati e Barra do 

Turvo, buscando unir suas lutas esparsas em um prol comum (STUCCHI, 2005). Também em 

1994, Ivaporunduva, por meio dos advogados Luis Eduardo Greenhalgh e Michael Mary 
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 Depoimento de José Rodrigues da Silva, coordenador da Associação Quilombo de Ivaporunduva, SP 

(SILVA, 1994). 
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 David Raimundo dos Santos é frade franciscano e diretor executivo do projeto Educação e Cidadania para 

Afrodescendentes e Carentes (Educafro). 
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 Ligada ao Movimento dos Ameaçados por Barragens (MOAB) do Vale do Ribeira, São Paulo, a EAACONE.  
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Nolan
108

 que assessoravam as comunidades quilombolas, acionou o MPF para acelerar 

processos encaminhados à Justiça Federal
109

.  

Através desses dados, vê-se que o encontro com o Artigo 68 em Ivaporunduva ocorreu 

alguns anos após a promulgação do mesmo, mas nota-se que rapidamente a comunidade 

articulou seu discurso em torno dessa nova condição.  

um interesse menos em colocar problemas (analíticos ou políticos) sobre a 

forma e a natureza dessas comunidades, do que em buscar a denominação 

juridicamente mais adequada e livre de contestação para responder aos 

problemas administrativos (ARRUTI, 2006)  

Finalmente, é importante destacar que para as comunidades não estava em jogo as 

discussões teóricas sobre o quilombo, mas sim as soluções imediatas para a luta em torno da 

terra. Segundo Stucchi (2005), para os membros das comunidades, a titulação (qualquer que 

fosse) agregaria valor à terra, tornando inviáveis, do ponto de vista econômico, os 

empreendimentos hidrelétricos. 

 

 

 

 

6.4.2.2 Desencontros com as leis: o direito quilombola e as leis ambientais 

 

 

Em 1992, os órgãos reguladores e legisladores estavam ainda despreparados para lidar 

com os novos sujeitos de direito criados pelo artigo 68. As comunidades negras ainda se 

chocavam com interpretações equivocadas sobre os procedimentos administrativos, 

principalmente no que concerne à sua autodefinição e à exigência de laudo. Na época, a 

abertura do processo administrativo de identificação, de reconhecimento, de delimitação e de 

demarcação ocorria através de requerimento do interessado (autodefinição), encaminhado à 

Fundação Cultural Palmares (FCP)
110

. Em seguida eram elaborados o Relatório Técnico-

Científico (RTC) – no qual apareciam informações técnicas sobre a situação fundiária e 
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 Luiz Eduardo Greenhalgh é advogado paulista, político filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT) e ligado ao 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Michael Mary Nolan é advogado ligado à Fundação 

Cultural Palmares (FCP). 
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 Ação ordinária declaratória contra a União Federal, a Fazenda do Estado e a Alagoinha Empreendimentos 

S/A, ajuizada em 1994 perante a 2ª Vara da Justiça Federal em São Paulo. 
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 A necessidade de laudos técnicos no contexto de reconhecimento é demanda jurídica e institucional para a 

identificação dos quilombolas, pautada na Portaria N. 40/2000, da Constituição Federal. 
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espacial da comunidade, bem como os aspectos históricos, étnicos e socioeconômicos das 

comunidades, contidos no laudo antropológico – e o parecer da FCP.   

 Durante muito tempo, o laudo foi interpretado como atestado de autenticidade 

quilombola, para contrapelo da Associação Brasileira de Antropologia (LEITE, 2005) que 

priorizava as múltiplas experiências em torno do quilombo: 

[...] o Juiz exigiu um laudo técnico-científico, que provasse antropológica ou 

etnologicamente que as comunidades arroladas na questão traduzissem 

verdadeiramente Comunidades Remanescentes de Quilombos, conforme 

explicitado no Artigo 68 do Ato das disposições Constitucionais 

Transitórias, da Constituição da República Federativa do Brasil. 

(BARBOZA, 1993, p. 11). 

A portaria Nº 40 da FCP orientava que houvesse um membro da comunidade no 

acompanhamento dos trabalhos de demarcação, no sentido de resguardar usos culturais do 

território reivindicado. Nesse sentido, o laudo deveria balizar ações do estado acerca daqueles 

que se autodefinem como quilombolas e não atestar sua autenticidade (LEITE, 2005). No 

entanto, foi justamente com o Decreto 3912/01 que o laudo antropológico assumiu o teor de 

atestado, pois se consideravam terras de quilombo apenas aquelas ocupadas em 1888 e de 

remanescentes de quilombo apenas aquelas ocupadas em 1988 (BRASIL, 2001). Outro ponto 

crítico do referido decreto foi delegar funções fundiárias à FCP, órgão ligado ao Ministério da 

Cultura. No entanto, com a criação do Decreto 4887/03 essas atribuições foram passadas para 

o INCRA, órgão ligado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. Essa mudança, embora 

com alguns pontos críticos, representou um avanço para as comunidades quilombolas no 

sentido de ampliar o próprio alcance do conceito para diferentes experiências: 

Art. 2
o
  Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos [...], 

os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com trajetória 

histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção 

de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica 

sofrida. (BRASIL, 2003) 

As definições dos procedimentos normativos sobre remanescentes de quilombo são um 

critério importante para avaliar o jogo de forças entre os anseios daqueles que reivindicam 

esse direito e o poder legislador. O laudo antropológico, nesse sentido, é um instrumento em 

disputa, na medida em que carrega a responsabilidade de não ser uma camisa de força para 

comunidades e de estar bem estruturado para evitar ou prever contestações dos interesses 

adversos. 
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Entre 1995 e 2001, a FCP esteve à frente desses processos, realizando laudos 

antropológicos e, em parceria com a Fundação Instituto de Terras de São Paulo (FITESP), 

expedindo títulos a algumas comunidades em São Paulo. O volume de comunidades 

reconhecidas cresceu de forma exorbitante nesse período, acompanhado pelas demandas 

fundiárias dos processos que envolviam a necessidade de pagamento de indenizações por 

desapropriação de terras particulares. A FCP buscou realizar convênios com a FITESP, mas 

as organizações negras iniciaram um movimento de oposição ao comando da FCP entre 1998 

e 1999. Após esse período de lutas e, sobretudo com o advento do Decreto 4887/03 que 

transferiu ao INCRA a dianteira dos processos fundiários, a FCP viu suas atribuições 

reduzidas a parecerista dos processos e agente de desenvolvimento local.  

Como dito anteriormente, coube ao INCRA e à FCP, criar procedimentos 

administrativos para aplicação do „artigo 68‟ em âmbito nacional entre 1995 e 2003. Em São 

Paulo essa tarefa foi dividida com a FITESP que, em parceria com organizações sociais e a 

Universidade de São Paulo (USP)
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 criou, em 1996, o Grupo de Trabalho (GT) que visou dar 

aplicabilidade do „artigo 68‟ em terras devolutas estaduais. Desse GT surgiu o Programa de 

Cooperação Técnica e Ação Conjunta com finalidade de regularizar situações em terras 

devolutas e promover políticas culturais e socioeconômicas nos quilombos. O Programa 

elaborou procedimentos técnicos de estudo e alterou substancialmente aspectos da legislação 

fundiária vigente
112

. 

O GT buscou cobrir todo o Estado de São Paulo e se deparou, a princípio, com 23 

comunidades (805 famílias e 43.700ha), estando 20 delas localizadas no Vale do Ribeira (728 

famílias e 42.454,33ha). O diferencial desses trabalhos é a centralidade assumida pelas 

questões que envolvem as situações agrárias, fundiárias e ambientais (ARRUTI, 2006, p. 

119). O Vale do Ribeira que congregava o maior número dessas comunidades apresentou 

também as situações mais complexas, pois sobre as terras dos quilombolas incidiam Áreas de 

proteção Ambiental, Parques Estaduais, terras devolutas e particulares e influências dos já 

mencionados projetos de construção de hidroelétricas. Tais condições estavam em conflito 

com as estratégias territoriais definidas para a apreensão dos remanescentes das comunidades 

de quilombos a partir dos trabalhos do GT. 
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 Outros parceiros: Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, Fórum Estadual de 

Entidades Negras de São Paulo e Comissão Pró-Índio de São Paulo. 
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 Das ações do GT surgiram dois projetos de leis importantes. O primeiro deles, a Lei 9757, de 15/09/1997 

adequou a legislação de posse das terras devolutas aos remanescentes de quilombos e o segundo, o Decreto 

41.774/97, criou condições para parcerias com a esfera municipal e federal. (STUCCHI, 2005). 
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Se as disputas entre FCP, FITESP e o INCRA criaram uma descontinuidade da política 

quilombola em São Paulo, por outro lado, foram importantes para o processo de 

amadurecimento do próprio movimento quilombola que acompanhou de perto esses conflitos. 

Esse amadurecimento ocorreu através das parcerias estabelecidas com órgãos como a FCP, 

FITESP, INCRA e, principalmente com o Ministério Público Federal (MPF). 

 

 

 

6.5 Uma parceria promissora: Comunidades Negras Rurais e MPF 

 

 

O MPF tem se destacado no cenário das lutas sociais no Brasil, pressionando órgãos 

públicos, promovendo debates e, assim, ampliando a própria noção de direitos coletivos. 

Segundo Stucchi (2005), a atuação do órgão na questão quilombola é a expressão das 

mudanças obtidas com a Constituição de 1988. Grande parte de suas demandas surge da 

provocação dos grupos quilombolas e movimentos sociais. O contato e as soluções 

extrajudiciais são, segundo a autora, causa e efeito de uma nova sensibilidade do órgão 

(STUCCHI, 2005). Essa sensibilidade se efetiva na mediação e fiscalização, e tem sido 

responsável pelo surgimento de novos atores políticos como advogados, assessores e, 

inclusive, o procurador engajado na causa. 

O MPF esteve presente na mobilização de oposição às barragens, nas demandas em 

torno do restauro da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos (1997) e nas 

discussões em torno dos limites do Parque Estadual Intervales (PEI, 1995). As discussões em 

torno do PEI revelam um envolvimento massivo de Ivaporunduva com a questão, bem como 

o tornam um tema de relevante importância para se refletir acerca dos limites das políticas 

ambientais. 

Para que se possa compreender a questão, basta saber que o MPF foi acionado pela 

comunidade para contestar, frente à Secretaria de Meio Ambiente (SMA) e à Fundação 

Florestal a sobreposição da área do PEI sobre o território de cinco bairros negros (FIG. 8). 

Essa sobreposição ocorreu num momento em que já havia volumosa demanda na região pelo 

reconhecimento das comunidades como remanescentes de quilombo e trouxe inúmeras 

restrições às comunidades, impostas pelas severas leis ambientais. Segundo Stucchi (2005), as 

Unidades de Conservação no Vale do Ribeira compunham, na época, o principal instrumento 



 

113 

 

da política ambiental da SMA, cujo caráter marcadamente preservacionista se chocava com os 

sistemas tradicionais de uso e apropriação do solo praticado pelas populações locais.  

 

 

FIG. 8 - Quilombos com incidência em Unidades de Conservação (UC) no Vale do Ribeira. 

Fonte: Instituto Sócio-ambiental 

 

O saldo desse processo foi a exclusão das comunidades dos limites do PEI e a criação 

do Plano de Gestão Emergencial do PEI, criado pela SMA. Essa conquista, no entanto, 

fomentou discursos de oposição que passaram a questionar o papel de „guardiões do meio 

ambiente‟, correntemente atribuído às comunidades. Assim, foram necessários muitos debates 

para que houvesse a compreensão dos reais impactos que o PEI trazia às populações e para 

que a sociedade e órgãos públicos atentassem para a necessidade urgente de solução do 

problema
113

. 

A interlocução entre órgãos gestores das políticas de reconhecimento e as 

comunidades, a cobrança sobre a qualidade do restauro da capela de Ivaporunduva, 
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acompanhamento do PEI e do licenciamento da UHE Tijuco Alto revelam ser o MPF um 

promissor parceiro na estruturação dos direitos das comunidades quilombolas no Vale do 

Ribeira.  

O uso do MPF como instrumento pela luta por seus direitos, demonstra um 

aprimoramento das estratégias dos grupos em buscar sua autonomia. Nesse processo, também 

o MPF instrumentaliza-se e aprimora seu modo de ação pública que, na busca de respeito à 

autonomia dos grupos, também se rende, muitas vezes, às contradições inerentes aos 

processos de luta. 

Cabe lembrar, também, que a política oficial de reconhecimento dos remanescentes de 

quilombos e inserção das comunidades negras do Vale no cenário político correspondente é, 

ainda, um processo aberto. Embora o estado de São Paulo tenha apresentado notáveis 

avanços, o número de comunidades com o título de propriedade definitivo de suas terras ainda 

é bem pequeno. Os estudos, reconhecimento e demarcação não garantem a efetiva titulação 

das terras quilombolas, mas promovem alterações substanciais na organização interna da 

comunidade, bem como sua relação política com interlocutores. Dela deriva um processo 

massivo de articulação em torno do novo direito, bem como elaboração de um discurso sobre 

sua identidade. 

 Compreendidas as parcerias que auxiliaram Ivaporunduva na luta por seus direitos, 

cabe finalizar a discussão acerca da identidade quilombola da comunidade com alguns 

apontamentos acerca das tradições e signos que a compuseram. 

 

 

6. 6 Tradições e os signos de uma identidade quilombola em Ivaporunduva 

 

 

Segundo Chagas (2001), dois aspectos são importantes para a composição de 

referências identitárias sobre o território de Ivaporunduva. O primeiro é a noção segundo a 

qual o trabalho legitima a propriedade já que, na comunidade, o direito de acessar a terra é 

resultante do trabalho realizado na terra por gerações. O segundo elemento seria a concepção 

de origem a partir da nação. As famílias locais – Pupo, Marinho e Furquim – estão inscritas 

no território e memória local. Portanto, ainda segundo Chagas (2001): 

(...) dispor deste território representa apropriar-se da própria história do 

grupo, das relações de lealdade e solidariedade, do parentesco, da 

religiosidade, da ritualidade festiva e das expectativas futuras projetadas 

sobre ele. 
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Além desses elementos, sabe-se que o termo quilombo, de estranho tornou-se a forma 

como os moradores de Ivaporunduva passaram a se apresentar a terceiros. Mas, até chegar a 

esse ponto, o termo absorveu elementos da cultura local, tais como o comunitarismo, as 

tradições e os costumes. Notamos também que o quilombo não apenas agregou elementos da 

cultura local, mas criou novos costumes dentro da comunidade, como a realização de „missa 

afro‟
114

 na capela de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos e a adoção de uma nova 

educação política. 

Nas comunidades negras [...] têm sido operadas transformações no modo 

como elas se relacionam com suas tradições. Principalmente porque os 

processos de construção de sujeitos políticos passam também por uma 

“educação cívica” e pela constituição de lideranças que representem o grupo 

numa base política comum. (CHAGAS, 2001, p. 224, grifo nosso) 

 

Essa “educação cívica” algumas vezes se traduziu no empoderamento da comunidade 

e na eliminação de „atravessadores políticos‟. Com novos perfis, esses sujeitos políticos 

passaram a apresentar-se pessoalmente aos poderes locais bem como a absorver regras do 

jogo político, afiliando-se a partidos e mesmo chegando a ocupar cargos na administração 

pública (STUCCHI, 2005).  Um fator negativo desse processo seria a aquisição apenas por 

alguns indivíduos do jogo político, levando a processos de concentração de poder dentro da 

comunidade (CHAGAS, 2001, p. 225). Já em relação a uma “base política comum”, 

notadamente a institucionalização do remanescente de quilombo como identidade 

representativa do grupo, Chagas (2001) acredita ocorrer um processo de desconsideração das 

diferenças internas na medida em que a nova identidade oferece maiores vantagens frente a 

um universo das normas.  

Entretanto, ao contrário do que foi pensado por Chagas (2001), não identificamos em 

Ivaporunduva uma desconsideração das diferenças internas à comunidade com a emergência 

da identidade quilombola. Percebemos, por outro lado, maior diversificação das identificações 

que carregam o composto quilombola como: mulheres quilombolas, jovens quilombolas e 

crianças quilombolas. Nota-se assim, que havia um esforço de Ivaporunduva na adoção de 

novos símbolos, para que o ideal de quilombo desse conta dessas diferenças, bem como de 

trazer à tona temas como a biodiversidade e riqueza local.  

Nesse sentido, Ivaporunduva criou uma lápide de madeira em 2007 e a instalou em 

frente à capela, na entrada principal da comunidade. O pictograma, talhado em madeira e 

                                                 
114

 A „missa-afro‟ é um termo que se refere à forma de celebração eucarística que agrega referencias da cultura 

afro-brasileira como música e ritmos. É inspirada na Missa dos Quilombos, realizada pela primeira vez em 1981, 

em Recife (PE). 
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estacado a cerca de dois metros do chão, traz a seguinte legenda: QUILOMBO 

IVAPORUNDUVA. Envolvida por uma textura em alto relevo que remete ao movimento de 

águas, a lápide possui cinco pontos pretos formando uma meia-lua aberta para cima que 

abriga sobre si, duas sementes ou olhos ladeados com a parte superior preta e a inferior 

branca. Ainda mais acima, três ramos de folhas, sendo dois verdes escuros e um verde claro, 

ao centro (FIG. 9).  

 

FIG. 9: Lápide na entrada de Ivaporunduva. 

Fonte: Autoria desconhecida. 

 

Segundo a descrição oferecida pelos guias àqueles que visitam a comunidade de 

Ivaporunduva, os pontos pretos simbolizam os grupos que compõem Ivaporunduva. São eles: 

os bananicultores, os técnicos do turismo, os artesãos e os atletas. A cor vermelha, na parte 

inferior das sementes ou olhos, significa as lutas das comunidades pela regularização das 

terras e em oposição às barragens. A cor preta simboliza a negritude dos moradores: o amor, o 

apego e autoestima de sua população negra. Os ramos verde escuros simbolizam a Mata 
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Atlântica, cavernas e cachoeiras da região. E, finalmente, o ramo na cor verde claro, no topo, 

simboliza a terra e a água, descritos como bem supremo para qualquer espécie viva. 

Antes de ser interpretado como heráldico ou totêmico, o ideograma busca representar 

o conceito presente em sua legenda: Quilombo Ivaporunduva. A legenda nomeia e manifesta 

um desejo de unir elementos a princípio estranhos ao termo apresentado: quilombo + 

Ivaporunduva + signos. O símbolo da comunidade está voltado para o exterior como se 

dissesse a quem chega: sim, isto é um quilombo. Embora legenda e imagens estejam cada uma 

em seu lugar, é preciso interpretá-las na composição de um discurso acessível. Quem não 

conhece os signos lê em grafia nítida e formal: Quilombo Ivaporunduva; aqueles que não 

leem, ouvem a sonoridade das palavras e a tradução dos signos na explicação dada pelos 

moradores. É justamente nesse diálogo que interpretamos a construção de uma identidade 

quilombola de Ivaporunduva que não apenas notifica a existência do quilombo, mas cria uma 

visão particular sobre ele. 

Essa visão abrange uma história específica em torno dos espaços do Vale do Ribeira, 

bem como traduz um discurso acerca das intervenções ocorridas para superação de seus 

infortúnios. Inicialmente alheias aos projetos de construção de hidrelétricas na região, as 

comunidades negras passaram a mobilizar esforços na medida em que esses empreendimentos 

se chocavam com seus costumes e tradições. Esses se destacavam pela plasticidade e 

maleabilidade na absorção de elementos da política e cultura nacional, dada a presença de 

diversas individualidades na região. O MOAB emergiu, então, como síntese dos anseios em 

torno do território, fim último da luta contra as barragens, se consolidando a partir da defesa 

dos direitos dos remanescentes de quilombos. Junto a esse movimento, os moradores de 

Ivaporunduva se destacaram pelo protagonismo de converter sua entidade representativa em 

Associação Quilombola e na composição da EAACONE. Mesmo fortalecidos, as 

comunidades enfrentaram desencontros com leis ambientais e com disputas em torno do 

termo quilombo.  

Atualmente, suas estratégias vêm se consolidando através de parcerias com diversos 

órgãos públicos, como o MPF, movimentos sociais como o MST e entidades não-

governamentais diversas, no sentido de garantir o reconhecimento de sua identidade 

quilombola construída ao longo de anos e efetivamente validada com o registro cartorial de 

suas terras, ocorrido em 2010
115
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 Ivaporunduva teve suas terras registradas em cartório no dia 01 de julho de 2010. (SP – QUILOMBO..., 

2010). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A história do Rio Ribeira de Iguape costura a história dos municípios, bairros e 

pessoas do vale que ele compõe. Nessa história, buscamos destacar a experiência de 

Ivaporunduva e das populações negras que nele sobrevivem. Através dessa narrativa 

conseguimos traçar alguns elementos importantes de uma identidade quilombola em seus 

desdobramentos atuais. Sobre o rio, seus moradores elaboram os discursos míticos de origem 

de sua comunidade, da liberdade antes mesmo da abolição e, mais recentemente, de 

dependência física, econômica e cultural, que legitima a defesa de sua existência. 

O rio abrange a região denominada Vale do Ribeira que possui uma história especial 

no contesto paulista por, ao mesmo tempo, ser uma região rica do ponto de vista de sua 

biodiversidade e, por outro lado, possuir os mais baixos índices de desenvolvimento 

econômico e social do estado. Em função dessa última condição, o principal discurso de 

intervenção no Vale foi elaborado no sentido de reverter sua estagnação econômica, através 

de projetos de envergadura que, quando contam com a presença das comunidades 

quilombolas, indígenas e ribeirinhas locais, os pensam como empecilhos ao progresso. 

Nesse processo, as comunidades locais receberam uma infinidade de denominações e 

classificações que correspondiam aos papéis sociais que lhes eram atribuídos ou ao formato 

de enquadramento legal, como posseiros, ribeirinhos, extrativistas e quilombolas. Embora 

essas representações correspondessem a expectativas e papéis sociais determinados – na 

maioria das vezes dizendo mais sobre o nomeador que sobre o nomeado - as comunidades 

negras rurais surpreendiam com sua resignificação positiva.  

Em relação à identidade quilombola, é importante retomar algumas ideias debatidas ao 

longo dessa dissertação. Primeiramente, é fundamental reconhecer que ela é fruto de um 

processo de construção que teve como marco inicial o artigo 68, embora saibamos que, antes 

disso, diversas apropriações do temo quilombo estiveram difusas pelo nosso imaginário 

social. Assim, em Ivaporunduva, a construção de uma identidade quilombola significou a 

projeção de memórias para um sentido mais geral de quilombo e a construção de narrativas 

específicas sobre o passado.  

O envolvimento de Ivaporunduva nos processos de reconhecimento e regularização 

das terras quilombolas não foram as primeiras e únicas atuações da comunidade no campo da 
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defesa de seus direitos. Antes disso, as comunidades já se organizavam como pequenos 

produtores, grupo de mulheres e em oposição às barragens. Entretanto, o processo de luta pela 

causa quilombola absorveu e organizou as demais lutas aplicando sentido étnico a questões 

como a territorialidade e preservação dos recursos naturais, como o rio. O encontro dessas 

demandas significou, também, uma grande efervescência política, intelectual e cultural no 

cenário nacional e, no caso particular de Ivaporunduva, a convivência com agentes de 

diversos setores da sociedade, como políticos, artistas, juristas, antropólogos e historiadores. 

Em termos políticos, traduziu-se também no diálogo com instâncias superiores ao poder 

executivo municipal, possibilitando aos moradores, senão o empoderamento, pelo menos 

maior equilíbrio na agregação de forças locais para o atendimento a demandas como saúde, 

educação e saneamento básico. 

Por seu turno, percebemos que esse processo foi acompanhado por mudanças 

substanciais no discurso político, na organização interna das comunidades e na relação entre 

as comunidades do Vale do Ribeira. Essas mudanças podem ser percebidas pela organização 

coesa dos objetivos em torno da defesa de seus direitos, bem como pela estruturação das 

formas de trabalho e divisão da produção interna. No entanto, pode-se dizer que as mudanças 

não ficaram restritas ao interior de Ivaporunduva: elas ocorreram dentro e fora da 

comunidade. A interlocução com agentes do poder público, pesquisadores e organizações não 

governamentais significou também alterações na forma de pensar o quilombo e a própria ideia 

de comunitarismo. 

O surgimento do quilombo trouxe à tona uma série de novos conflitos que passaram a 

integrar o que chamamos de conflitos étnicos. A identidade quilombola possibilitou que as 

comunidades negras rurais - em especial Ivaporunduva - estivessem à frente do próprio 

movimento quilombola, bem como do Movimento de Atingidos por Barragens do Vale do 

Ribeira. Esse protagonismo quilombola evidenciou a voz dos quilombos e conseguiu eliminar 

alguns atravessadores políticos que eram, até então, vistos como porta-vozes das comunidades 

negras, como políticos, pesquisadores e membros da Igreja Católica. Portanto, a emergência 

quilombola trouxe à cena, também, novos papéis para antigos atores envolvidos nas demandas 

das comunidades negras, como os movimentos sociais, que passaram a ocupar funções de 

assessores e auxiliares do movimento. 

Nesse contexto, foram atribuídos novos papéis às lideranças de Ivaporunduva no que 

se refere à tradução e articulação política. Mas cabe lembrar que suas decisões não são apenas 

subjetivas: elas obedecem às regras do jogo político, vínculos e alianças, mesmo quando não 
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abrem mão de sua autonomia e independência. Assim, as lideranças, antigas e novas, 

passaram a absorver regras de processos administrativos para gerir as finanças dos projetos 

locais, bem como apreender as mediações políticas para mantê-las e ampliá-las. Esses 

interesses compõem uma identidade quilombola em nada isolada e arcaica, mas moderna e 

engajada com os processos sociais e políticos, bem como com a economia pertinente a seus 

grupos. Na mesma medida, acredita-se que, mesmo com as mudanças sofridas pela 

comunidade, essas novas relações carregam traços significativos da solidariedade apregoada 

por seus membros, como uma necessidade de manter-se unida.  

Finalmente, pode-se dizer que os principais conflitos da comunidade de Ivaporunduva, 

como a regularização de seu território e a oposição às barragens se encontram ainda em plena 

atividade: Ivaporunduva obteve o título de suas terras em 2010, mas isso não soluciona todos 

os problemas, uma vez que o sentido de irmandade ligado à chamada identidade quilombola 

permite que as comunidades já tituladas encampem a luta pela regularização das demais 

comunidades existentes no Vale do Ribeira. 

Essas considerações nos levam a pensar que a identidade quilombola de Ivaporunduva 

não é, mas está sendo, constituindo um processo de nivelamento entre tradições que até então 

não dialogavam e gerando um espaço confortável para a acomodação de interesses. 

Sendo assim, após longo processo de pesquisa, visitas a comunidades quilombolas, 

descoberta de minha própria identidade e retomada dos estudos, encerra-se esse trabalho com 

a consciência de que essa pesquisa não fornece um retrato estático, fechado e definitivo sobre 

a identidade quilombola da comunidade de Ivaporunduva, mas sim apresenta um olhar sobre 

o processo de construção dessa identidade. Espera-se, com ele, contribuir para o 

fortalecimento da Comunidade de Ivaporunduva, Movimentos Sociais e Instituições ligadas 

às Comunidades rurais negras no que tange aos estudos acadêmicos que registram sua 

memória e identidade.    
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Situação da regularização das terras dos quilombos no Estado de São Paulo, segundo o 

Instituto de Terras do Estado de São Paulo - Itesp. 

 

Comunidade Município 
Número de 

famílias 
Situação Data 

1.Ivaporunduva Eldorado 70 Titulada 2010 

2.Maria Rosa Iporanga 20 titulada 2001 

3.Pedro Cubas Eldorado 40 
Titulada apenas parte 

devoluta 
2001 

4.Pilões Iporanga 51 
Titulada apenas parte 

devoluta 
2001 

5.São Pedro Eldor./Ipor. 39 
Titulada apenas parte 

devoluta 
1998 

6.Cafundó Salto de Pira 18 
Reconhecido como 

quilombo 
1999 

7.Caçandoca Ubatuba 19 
Reconhecido como 

quilombo 
2000 

8.Jaó Itapeva 53 
Reconhecido como 

quilombo 
2000 

9.André Lopes Eldorado 76 
Reconhecido como 

quilombo 
2001 

10.Nhunguara Eldo/Ipora 91 
Reconhecido como 

quilombo 
2001 

11.Sapatú Eldorado 82 
Reconhecido como 

quilombo 
2001 

12.Galvão Eldo/Ipora 29 
Reconhecido como 

quilombo 
2001 

13.Mandira Cananéia 16 
Reconhecido como 

quilombo 
2002 
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14.Praia Grande Iporanga 26 
Reconhecido como 

quilombo 
2002 

15.Porto Velho Iporanga 09 
Reconhecido como 

quilombo 
2003 

16. Pedro Cubas de 

Cima 
Eldorado 22 

Reconhecido como 

quilombo 
2003 

17. Capivari Capivari 17 
Reconhecido como 

quilombo 
2004 

18.  Brotas Itatiba 32 
Reconhecido como 

quilombo 
2004 

19. Cangume Itaóca 33 
Reconhecido como 

quilombo 
2004 

20. Camburi Ubatuba 39 
Reconhecido como 

quilombo 
2005 

21. Morro Seco           Iguape                 47        Reconhecido como 

quilombo 

       

2006 

Fonte: ITESP apud Quilombos do Ribeira (201-). 
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