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Ministério Público Federal 

1-INTRODUCÃO 

O presente trabalho é o resultado de demandas formuladas 

pelas comunidades negras do V ale do Ribeira junto ao Ministério 

Público Federal relativas ao disposto no artigo nº 68 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 

1988: "Aàs remanescentes das comunidades de quilombos que estejam 

ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo 

o Estado emitir-lhes os títulos respectivos". 

Tendo proposto, em 1992, na Justiça Federal de São Paulo 

Ação Ordinária pleiteando o reconhecimento e a titulação de suas 

terras, representantes da comunidade negra de Ivaporunduva, em 1995, 

compareciam à Procuradoria da República em busca de apoio 

institucional para a ação. Na mesma ocasião, noticiavam a existência de 

várias outras comunidades negras localizadas no V ale do Ribeira que 

iniciavam a formulação de demanda para o reconhecimento do Estado 

sobre sua condição de remanescente de quilombo. 

Em maio desse mesmo ano, foi realizada a primeira visita do 

Ministério Público Federal a Ivaporunduva, tendo-se estreitado o canal 

de diálogo iniciado alguns meses antes. Em julho, os representantes de 

Ivaporunduva e São Pedro noticiavam a Procuradoria da República em 

São Paulo a criação do Parque Estadual Intervales cujos limites 

recairiam sobre parte significativa do território de, pelo menos cinco 
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comunidades negras: além duas citadas, ainda, Pedro Cubas, Pilões e 
Maria Rosa. 

O procedimento aberto para acompanhar a primeira demanda 

formulada foi, então, transformado no Inquérito Civil Público nº 05/96, 

cujo objeto é identificar as comunidades negras do Vale do rio Ribeira 

de Iguape e, face às novas preocupações quanto aos limites do Parque, 

garantir o respeito aos seus modos de vida tradicionais, conforme 

artigos nº 215 e nº 216 da Constituição Federal. 

- 
A partir de então, levantamentos parciais em alguns dos 

bairros negros do vale do Ribeira foram realizados por Deborah 

Stucchi, Técnica Pericial em Antropologia da Procuradoria da 

República em São Paulo, sendo que o ocorrido entre 7 e 11 de outubro 

de 1996 contou com a colaboração do Técnico Pericial em 

Antropologia Adolfo Neves de Oliveira Jr., na época lotado na 6ª 

Câmara de Coordenação e Revisão. Por sugestão da antropóloga 

Deborah Stucchi, a senhora Procuradora da República Dra. Isabel 

Cristina Groba Vieira, solicitou à 6ª CCR, no final de 1996, a formação 

de Grupo de Trabalho composto pelos antropólogos citados, incluindo 

as antropólogas Sheila dos Santos Brasileiro e Mírian de Fátima 

Chagas, respectivamente lotadas nas Procuradorias da República nos 

estados da Bahia e Rio Grande do Sul. 

r - 
r 
,-. 

(' 

r 
r 
r 
r: 

Garantidas as condições materiais do deslocamento, o início 

dos trabalhos de campo, agendado para 23 de janeiro de 1997, foi 
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adiado devido à violenta enchente que deixou Eldorado submersa, 

prejudicou o tráfego nas estradas de acesso ao V ale do Ribeira, 

arrastou pontes e balsas, tomando intransitáveis os caminhos de acesso 

a Iporanga e a várias comunidades, especialmente, as localizadas na 

margem esquerda do rio. 

Adiado o início para 13 de fevereiro, o trabalho de campo foi 

realizado até 1 O de março, tendo coberto várias localidades onde não 

havia sido iniciado e finalizado surveys etnográficos em outras 

comunidades abertos pela antropóloga Deborah Stucchi em seus 

anteriores períodos de campo. Buscando otimizar o tempo em campo, a 

equipe dividiu-se em dois grupos, cada qual encarregado de parte do 

levantamento etnográfico e do levantamento documental, até então não 

iniciado. 

Durante o período de trabalho do grupo estiveram em campo 

as Procuradoras da República Dras. Isabel Cristina e Márcia Dometila, 

Coordenadora da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, 

ocasião em que se realizaram audiências públicas nas comunidades de 

São Pedro e André Lopes. 

Em 1 O de março, o trabalho foi interrompido para que fosse 

possível a participação dos antropólogos componentes do grupo no I 

Encontro Nacional do Ministério Público Federal na Defesa das 

Comunidades Indígenas e Minorias, realizado em Cuiabá. Após o que, 

metade do grupo retomou a São Paulo para realizar levantamento 
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documental no Departamento do Arquivo Público de São Paulo e a 

outra metade participou, em Recife, de workshop promovido pela 

Fundação Nacional do Índio sobre a reformulação da política 

indigenista para a região Nordeste do Brasil. 

Finalizados os trabalhos de campo, tiveram continuidade as 

pesquisas documentais no Arquivo de São Paulo, estabelecendo-se 

ainda que cada um dos sub-grupos elaboraria laudos parciais, cobrindo 

dados coligidos por ambas as equipes durante a implementação do 

survey etnográfico. As contribuições de cada uma das equipes 

traduziram-se em textos elaborados independente, mas articuladamente, 

em meio a não parcas demandas de atuação técnica. 

O presente laudo antropológico é, portanto, o resultado da 

articulação do esforço de pesquisa documental e etnográfica realizado 

pelas duas equipes de trabalho, que entenderam ser conveniente 

apresentar um único laudo de modo a homogeneizar o argumento 

antropológico subsidiário da atuação do Ministério Público Federal na 

defesa dos direitos das comunidades tradicionais negras do vale do rio 

Ribeira de Iguape. 

O trabalho de pesquisa contou, em suas várias fases, com a 

colaboração de inúmeras pessoas e instituições, aos quais cabem 

agradecimentos especiais. O Instituto de Terras de São Paulo, através 

do Dr. Benedito Matielo, disponibilizou a arquiteta Maria Ignez 

Maricondi que acompanhou o grupo durante o trabalho de campo e 
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traduziu em imagem cartográfica o que se conceberia como os 

territórios sociahnente significativos para as comunidades negras. Às 

irmãs Ângela e Sueli, cuja comprometida atuação nas lutas importantes 

da gente do vale permitiu que encampassem os quilombos como 

prioridade, sempre apoiaram incondicionahnente os trabalhos e. ao 

Padre Miguel, da Diocese de Registro, que permitiu acesso a fontes 

importantes, os agradecimentos do grupo. 
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11- HISTÓRICO DA ÜCUPACÃO TERRITORIAL 

r: 

As nascentes do rio Ribeira de lguape estão localizadas no 

estado do Paraná, mais precisamente, dentro do município de Serro 

Azul. A maior parte dos seus 520 quilômetros de comprimento situa-se 

dentro do estado de São Paulo; sua largura varia entre 100 e 120 metros 

estreitando-se em gargantas de 40 a 50 metros, onde são formadas as 

corredeiras pedregosas (Pereira de Queiroz 1969: 37). Há risco de 

incidência de enchentes, especialmente na época das águas, que 

coincide com a estação do verão, tendo sido a primeira grande enchente 

na região noticiada em 1807. Outras enchentes importantes ocorreram 

em 1983, 1995 e 1997, provocando o desalojamento de inúmeras 

famílias, corte de energia, suspensão do abastecimento de água 1 
. O 

fenômeno das enchentes vem se tomando mais grave, relacionando-se 

ao assoreamento do leito do rio e à abertura de comportas de afluentes 

de alguns dos tributários do Ribeira que foram barrados, como o 

Capivari. 

Geograficamente, o Vale do Ribeira divide-se em três sub 

regiões: a Baixada do Ribeira que compreende os municípios de 

Eldorado, Jacupiranga, Pariquera-Açu, Registro e Sete Barras; a sub- 

- 
1 Apesar de as enchentes serem vistas como um fator desagregador e fonte de grandes prejuízos, 
alguns informantes referem-se a elas de maneira mais positiva se considerado o ciclo produtivo da 
agricultura familiar. Entre os beneficios trazidos pela inundação podem ser citados a extinção das 
formigas e da broca, irrigação e fertilização das margens onde se plantam o milho e a mandioca. 
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litorânea que compreende os municípios de lguape e Cananéia; o Alto 

Ribeira que compreende os municípios de Iporanga, Apiaí e Ribeira. O 

relevo predominante na Baixada do Ribeira é montanhoso e o clima, 

quente e úmido. 

O V ale do Ribeira corresponde a 10% da superficie total do 

estado de São Paulo, compondo uma área de 6.764 km", da qual 

3.133,5 kni2 situados entre O e 25 metros de altitude. Seus limites, 

seriam a oeste, as encostas orientais das serras do Taquary, Cadeado, 

Descanso e Samambai, na divisa com o estado do Paraná; a norte, as 

partes mais baixas da escarpa da serra de Paranapiacaba; a leste, as 

Serras do Bananal e do Itatins. No interior há as serras do Guarau, 

Arataca, Quilombo e V otupoca, todas com altitudes em torno de 100 

metros. 

Concentram-se aí os maiores remanescentes da Floresta 

' ,-- 

Atlântica, sendo cerca de 60% de sua área recoberta por vegetação 

natural, abrangida por legislação que estabelece diversos graus de 

restrição de uso. 20% do território do Vale do Ribeira é constituído de 

parques, estações ecológicas e áreas de proteção ambiental (Secretaria 

do Meio Ambiente; 1996: 81). O Decreto Estadual nº 38.455 de 

21/03/94 definiu a região como a Bacia Hidrográfica do Rio Ribeira de 

r 

Para os mais antigos, "ano de enchente era ano de fartura", conforme menção de Pereira de 
Queiroz (1969: 49). 
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Iguape, composta por 23 municípios numa área total de 16.771 Km2 e 

uma população de 300.429 habitantes 2. 

As comunidades negras de Ivaporunduva, São Pedro, Pedro 

Cubas, Nhunguara, André Lopes, Sapatu, Pilões e Maria Rosa, 

estudadas neste laudo, localizam-se nos municípios de Eldorado, as 

seis primeiras, e Iporanga, as duas últimas. Eldorado e Iporanga 

possuem 1712 e 1277 ktn2 de área respectivamente. 

- 

lporanga localiza-se nos contrafortes da Serra de 

Paranapiacaba, no complexo que forma a Serra do Mar. A sede do 

município situa-se na confluência dos rios Ribeira de lguape e ribeirão 

Iporanga, à esquerda do primeiro e à direita do segundo. Distante da 

capital do Estado 360 km, lporanga limita-se ao norte com Capão 

Bonito e Guapiara, ao sul com Barra do Turvo e Estado do Paraná; a 

leste com Apiaí e a oeste com Eldorado. Suas coordenadas geográficas 

são Latitude: S. 24º 35, 04 "e Longitude: W GR. 48º 35, 24". A sede 

do município de Eldorado localiza-se à margem direita do Rio Ribeira, 

tendo como limites: ao norte, Capão Bonito; ao sul, Jacupiranga e 

Cajati; a leste com Sete Barras e Registro e a oeste com Iporanga. 

Eldorado possuía, em 1996, 13.913 - e Iporanga 4.715 

habitantes, distribuídos entre as zonas urbana e rural conforme abaixo 

indicado: 
r: 

2 A Bacia Hidrográgica do Ribeira de Iguape é composta pelos seguintes municípios: Apiai, Barra 
do Chapéu, Barra do Turvo, Cajati, Cananéia, Eldorado, lguape, Ilha Comprida, Iporanga, Itaoca, 
Itapirapuã Paulista, Itariri, Jacupiranga, Juquiá, Juquitiba, Miracatu, Pariquera-Açu, Pedro de 
Toledo, Registro, Ribeira, São Lourenço da Serra, Sete Barras e Tapiraí. 
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r 

ELDORADO l 13.913 6.127 7786 - 44% 

IPORANGA 4715 1687 3028 35% 

FONTE: IBGE, anuário estatístico, 1996. 

r 

As primeiras referências à ocupação humana no vale do rio 

Ribeira de Iguape remontam ao período pré-colombiano. As populações 

distribuídas ao longo do litoral paulista, seus modos de vida e cultura 

foram descritos por vários autores que, recuperando cronistas de época 

e dados arqueológicos, ofereceram um quadro aproximado de suas 

principais características. A região do Ribeira foi, segundo Petrone, 

uma área de passagem para os ameríndios que desciam, no inverno, do 

planalto para o litoral em busca de pesca, sendo habitada 

permanentemente por contingentes pouco numerosos (Petrone 1966: 

69). Embora as projeções numéricas sobre a população indígena variem 

significativamente, é consensual que a faixa sub-litorânea não se 

constituía em vazio demográfico, especialmente, antes das primeiras 

iniciativas colonizadoras. 

Desde os primeiros tempos da colonização, os portugueses 

estabeleceram relações de aliança e troca com a população indígena na 

região sul e sudeste da capitania, seguindo o padrão em formação em 

todo o litoral brasileiro. A complexidade dessas relações é retratada por 

farta bibliografia (Carneiro da Cunha, 1992; Monteiro, 1995), não 

cabendo neste trabalho menção detalhada. Cabe ressaltar, entretanto, 

9 



Ministério Público Federal 

que a presença indígena na região imprimiu dinâmica específica na 

formação dos contingentes populacionais do Vale do Ribeira) tendo-se 

transformado numa referência importante presente nas narrativas sobre 

a origem das comunidades rurais negras da região. Documentos 

mencionam a existência de grupos pertencentes à etnia Carijó na região 

de lguape e Cananéia em 164 7, assim como os inúmeros testamentos 

indicam, entre 1670 e 1810, a equivalência de valor entre escravos 

indígenas e africanos (Young; 1901: 255). 

- 

- 

A Comissão Geográfica e Geológica do Estado de São Paulo, 

na segunda edição de relatório publicada em 1914, informava ter 

localizado vestígios da presença indígena ao longo dos tributários da 

margem direita do Ribeira, os rios Jacupiranga e Batatal, assim como 

no planalto entre o Batatal e o rio Pardo, onde também foram 

encontradas numerosas sepulturas. 

r 

A região ao longo do rio Pardo representava uma importante 

zona de refúgio aos habitantes originais por estar protegida por longa 

cadeia de serras que tomava dificil o acesso aos colonizadores e 

aventureiros que se estabeleceram como mineradores ao longo do rio 

Ribeira. O percurso do rio Pardo até a sua barra no rio Ribeira também 

representava um empecilho natural ao acesso para os sertões pelo 

grande número de perigosas cachoeiras, que tomavam a subida penosa 

e demorada. Os autores indicam, inclusive, que a região do rio Turvo, 

tributário da margem direita do rio Pardo, deva ter sido intensamente 

povoada durante o período pré-colombiano e nos primeiros tempos da 

- 

10 



- 
Ministério Público Federal 

colonização reunindo os indígenas fugitivos oriundos de Cananéia e 

Ilha do Cardoso que chegavam pelo rio das Minas, atravessando o 

sertão do Faxinai (1914: 33) 3. 

- 
A população indígena livre de São Paulo - assnn como a 

reduzida pelas missões jesuítas - foi perseguida e escravizada pelas 

entradas sertanistas de 1628 a 1641 com o intuito de sustentar o 

- 

desenvolvimento econômico do planalto, transformada em mão-de-obra 

ocupada na agricultura, no transporte e no próprio sertanismo. O 

impacto demográfico da inserção indígena em São Paulo ainda é pouco 

estudado, mas não deve ser menosprezado, especialmente, em épocas 

de surtos epidêmicos que dizimavam os núcleos populacionais. Sob 

essas condições, estimulavam-se as expedições de apresamento 

dirigidas ao sertão, que retomavam sempre com um novo contingente 

indígena, igualmente sujeito às doenças (Monteiro, 1992). 
r- 
,........ Em 1835, uma ordem da Vice-Presidência da Província de 

São Paulo determinou que os indígenas existentes na região fossem 

distribuídos entre os habitantes de Iguape. Y oung afirma ser "natural 

supor que sendo estes indígenas acostumados a liberdade e a uma 

vida errante, não sujeitavam-se a serem tratados como escravos e, 

portanto, procuravam os meios de fugirem." O mesmo autor informa 

ainda a existência de algumas famílias indígenas no "sertão inculto da 

Serra dos Itatins", O Vale do Ribeira, formado por extensas áreas 

r 
3 Em 1885, um censo do aldeamento guarani de Itariri, situado entre a serra dos ltatins e a do 
Parapiacaba, contava 200 indivíduos; em 1903, havia 90 pessoas distribuídas entre 14 fogos. 

11 
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- 
protegidas pelas serras e pelos inúmeros rios de navegação perigosa, 

constituiu-se para os índios perseguidos pelo bandeirantismo 

escravagista ou reduzidos em aldeamentos uma importante zona de 

refúgio. 

- 

Referência na constituição das comunidades negras, a 

presença indígena no Vale do Ribeira, assim como em outras regiões de 

São Paulo, deixou um legado de influências culturais e tecnológicas que 

não foi desprezado pelos ulteriores habitantes. Um arsenal de 

adaptações técnicas, organizativas e comunicativas provenientes das 

culturas tupi-guarani foram apropriadas pelas populações negras e 

ribeirinhas em São Paulo: as técnicas de pesca, a agricultura itinerante e 

a própria toponímia regional 4. Notícia sobre a presença das populações 

indígenas em Xiririca em 1809 demonstrava a preocupação dos 

administradores locais relativamente à vizinhança indesejada: 

"Participo a V E. que os moradores 
daquella Freguezia vivem sobressaltados com a 
chegada dos Bugres os quais se tem aproximado á 
Ribeira e porque poderão chegar à Freguezia e 
seos ciüos, desejo quando assim aconteça ter a 
providencia que V E. ouver de dar a respeito 
delles ". (Ordenanças de Itanhaém, Iguape e 
Xiririca - Manuscritos - Ordem 287, Caixa 
50/ASP) 

4 Xiririca, antigo nome do município de Eldorado, do tupi xiri 'rica, significa corredeira ou o 
lugar onde as águas do rio correm mais céleres, devido a inclinação do terreno. 

12 
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Os relatos orais de membros de algumas das comunidades 

estudadas retratam as relações existentes entre os antepassados negros 

e remanescentes indígenas. Genoveva Dias da Silva, hoje residente no 

Bairro de Castelhanos, mulher de Ismael Júlio da Silva, filho de José 

Júlio da Silva, o maior xiboqueiro 5 da região no início deste século, 

lembra de uma certa Maria Véia que vivia em Pilões: 

- 

- 
"Lá tinha uma mulher antiga que era 

dos bugres, lá no Caovi. Ela era bugre, ela fazia 
chapéu com laço de taquara, fazia chapéu. Você 
já viu chapéu desse, fazia uma porção de coisas 
de taquara. Era dos bugres, eu tinha até 
fotografia dela na casa do papai, mais o Zé levou 
para Jporanga. Cabelo lisinho, usava birote, uma 
velhinha que vinha com o bordão assim. Papai 
que mandou tirar fotografia dela lá no Porto dos 
Pilões, ela veio lá no Porto. O nome dela era 
Maria Véia. Tirou sentada lá na cadeira, punham 
uma cadeira para ela sentar, como fazia os mais 
velhos, com o bordão, assim. Tratava ela de 
Maria Véia, era sozinha, já estava velhinha, não 
tinha filhos. Nem sei como essa mulher foi parar 
lá, papai trouxe ela até para cá. Ela morava no 
Santaninha, perto de João Pedro. " 

r 

5 Os estabelecimentos que funcionavam como entreposto comercial situados à margem do Ribeira, 
fornecendo produtos como querosene, tecidos e sal, e comprando gêneros cultivados pelos 
moradores das comunidades para comercialização em Eldorado, Iporanga ou lguape, eram 
denominados xibocas. 

13 - 
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- 

O movimento de expulsão dos índios decorrente da presença 

colonial portuguesa fez-se de modo violento e precoce nessa região do 

litoral paulista. Teve início com os propósitos coloniais de proteção do 

território ameaçado pela presença constante de estrangeiros numa área 

de fronteira: o Tratado de Tordesilhas dividia as terras pertencentes aos 

reinos de Portugal e Espanha, transformando a região em palco de 

inúmeras disputas. A presença de corsários franceses que pilhavam a 

costa e as constantes ameaças - de conquista ou pilhagem - dos outros 

reinados europeus motivaram as iniciativas precoces de apossamento 

das áreas contíguas ao litoral: a ilha de Cananéia, fundada por um 

espanhol refugiado e povoada por portugueses, transformou-se no 

primeiro porto da Capitania de São Vicente, erigido pela esquadra de 

Martim Afonso de Souza em 1531. Após 80 anos da data de fundação, 

o primeiro povoado que havia permanecido na Ilha Comprida, dirigiu-se 

para a Ilha de Cananéia em busca de água potável e terrenos mais 

apropriados. Em 1578, Cananéia foi elevada a Distrito de Paz e em 

1587 a município (Paulino de Almeida 1961: 475). Foi também de 

Cananéia que partiu a primeira expedição com o objetivo de descobrir 

nquezas em ouro e prata pela terra adentro. Pedro Lobo e mais 80 

homens lançaram-se nessa busca jamais tendo retomado em 

decorrência do ataque comandado pelos indígenas, que dizimou toda a 

expedição, nas cabeceiras do rio Iguaçu, campos de Curitiba (Petrone 

1966: 70). 

-- 

r: 
r: 
r 
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No entanto, era Iguape que detinha o domínio da navegação 

do Ribeira, articulando-se mais facilmente com o interior que começava 

a ser povoado a partir da subida das escarpas da Serra de 

Paranapiacaba (Pereira de Queiroz 1969: 24). Tomou-se, também, o 

centro de concentração de mineradores e de distribuição das riquezas, 

até a descoberta de ouro rio acima, jazidas que se suspeitava estivessem 

localizadas no Paraná: 

"Paulino de Almeida supõe que as 
minas estivessem sediadas próximas a lporanga. 
Para Young, o itinerário seguido pelos 80 homens 
de Martim Afonso era o mesmo de Aleixo Garcia e 
de seus companheiros, e as minas em questão 
seriam mesmo as de Iporanga que não estavam 
sediadas nas imediações de Curitiba, como 
supunham os autores antigos" (Carril 1995: 59) 

r 
r 

r 
r 
r: 

Cananéia e Iguape funcionaram desde o século XVI como 

cabeças de ponte para a penetração em direção ao interior: ambas 

ligavam-se por mar com outros centros da capitania de São Vicente e 

do país. As duas cidades estavam localizadas em posições geográficas 
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,I""' - - privilegiadas, uma em cada extremidade da Ilha Comprida, exercendo 

controle sobre a navegação dentro do Mar Pequeno 6 . 
r: 
r 

Disseminando-se os mineradores pela região com a 

descoberta de jazidas mais ricas do que as de Iguape criaram-se as 

condições para a formação dos primeiros núcleos de povoamento 

localizados rio acima: Ivaporunduva, Xiririca, Iporanga, Apiaí e 

Paranapanema. O Ribeira tornara-se o caminho natural para o interior, 

partindo-se, principalmente de Iguape, em percursos atravessados em 

canoas ao longo de 15 ou mais dias de viagem. 

r 

Foi, entretanto, a partir do século XVII que as incursões 

rumo ao interior tornaram-se mais freqüentes, sendo todo o curso do rio 

Ribeira bateado e formando-se em direção à nascente mais de 12 

localidades onde o ouro era extraído (Krug 1939: 563). A fixação dos 

povoamentos acompanhou a atividade de bateação e caracterizou-se 

pela presença de roças de subsistência, localizadas marginalmente ao 

r- no. - 
r- 

A extração do ouro de aluvião no Ribeira era efetuada por 

aventureiros que atuavam, freqüentemente, à margem da fiscalização 
r 
r 

6 Enquanto a fundação de Cananéia e Iguape ligava-se ao processo das descobertas marítimas, a 
formação de Registro, Eldorado, Juquiá, Jacupiranga e Sete Barras está associada ao 
aproveitamento das vias fluviais no processo de penetração para o interior (Pereira de Queiroz 
1969: 24-25). Registro foi o povoado onde se concentraram o controle e a cobrança dos quintos 
reais sobre a exploração do ouro no século XVIII, fundado a jusante da confluência com o Juquiá. 
Sete Barras foi, antes de elevada a vila, um bairro pertencente ao termo de Xiririca. Apiaí foi 
elevada à condição de vila em 1770, para onde moradores de Iguape se deslocaram, fixados, 
especialmente, às margens do rio Jaguari (Petrone 1966: 75). Outros pequenos municípios da 
região tiveram origem semelhante à de Sete Barras: bairros rurais cuja concentração populacional 
foi crescendo e assumindo importância regional. 
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colonial, em quantidades precisamente desconhecidas, mas 

supostamente apreciáveis: 

"É pena que não seja possível organisar 
uma estatística da quantidade de ouro extrahida 
das minas desse districto; porem por um grande 
numero de termos de Vereança e de entrega dos 
Quintos Reaes, que existem nos livros da Camara 
de 1731 a 1752, juntamente com os livros de 
assentos da officina, que remontam ao anno 1668, 
creio que será aquem da verdade, calculando a 
extracção em quinze mil oitavas por anno ". 
(Y oung citado por Krug 193 9: 5 62) 

Supõe-se que a quantidade de ouro que passava pela oficina 

nunca representou o verdadeiro valor da extração: Provisão passada em 

agosto de 1675 por D. Pedro de Unhão Castel Branco demonstrava que 

o ouro em pó não era todo apresentado para quintas o que provocava 

desfalque às rendas da oficina (Krug 1939: 562). 

De modo mais ou menos organizado realizava-se extração de 

ouro de lavagem no rio Ribeira desde meados de 1600 até épocas 

próximas ao descobrimento das jazidas nas Minas Gerais, para onde se 

mudaram os mineradores em posse de seus plantéis de escravos: 

I""" 17 
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"começaram a descobrir-se minas de 
oiro para aquelas partes, cuja extração foi 
permitida pela sua Magestade, porque ainda hoje 
se conserva aqui com as Armas Reais a casa que 
entam servia para a Fundição delle, durando esta 
até o descobrimento das minas Gerais, em o anno 
de mil e seiscentos e noventa e sete pouco mais ou 
menos ... que ficou sessando, porque quazi todos 
os Mineiros se ausentaram daqui para ditas 
minas". 

Em 17 63 encerravam-se as atividades da Casa de Fundição 

de Iguape, finalizando também o período mais expressivo da mineração 

de lavagem que teria tido a duração de quase dois séculos. A Câmara 

Municipal de Xiririca, em oficio de 16 de março de 1875 apontava a 

existências de minas "de varias metaes nos lugares denominados 

Sapatu, Pedro Cubas, Batatal e Nhunguara". Entretanto, ressaltava 

que "nenhuma dellas tem sido exploradas ate hoje, sendo certo que a 

mina de ferro de Sapatu são de grande importância" (Oficias Diversos 

Xiririca - Ordem 130, Lata 545 - ASP). 

Reduzida a atividade mineradora na região de Xiririca, ela 

perduraria ainda por algum tempo em Iporanga e Apiaí e também rio 

acima, até Paranapanema. Essa mineração seria realizada em escala 

menor do que o empreendido até o século XVIII, mas constituiu-se 

como atividade permanente até meados do século XIX, quando 

esgotam-se os últimos depósitos aluvionares de ouro conhecidos. 

18 



- - 

!"", 

- 

Ministério Público Federal 

Entre as principais lavras de exploração tardia Carril (1995: 

79) cita Porto de Pilões, no município de Iporanga onde, além do ouro, 

há referências a inúmeras jazidas de outros metais: em 24 de fevereiro 

de 1865, o Subdelegado daquela freguesia remetia ao presidente da 

província de São Paulo "hum pacotinho contendo amostra do chumbo 

das minas daquelles lugares" (Oficias Diversos Xiririca - Ordem 130, 

Lata 545 - ASP). 

Sendo a base da atividade mineradora, a entrada da mão-de 

obra obra negra em São Paulo já no século XVII, com ênfase a partir da 

segunda metade, está ligada às bandeiras de mineração que se 

expandiram para o interior do litoral sul (Carril 1995: 55). Ao contrário 

do ocorrido nas outras regiões de São Paulo, onde a presença de 

populações negras é associada à cultura do café a partir do século XIX, 

o V ale do Ribeira recebeu já no século XVI os primeiros contingentes 

negros que foram a mão-de-obra de sustentação para o 

desenvolvimento da atividade mineradora. Embora a maior 

concentração de escravos se desse em Iguape, porta de entrada pelo 

Porto, dos africanos distribuídos na região, eles foram levados também 

às outras localidades situadas Ribeira acima. 

Findo o século XVIII, havia dois núcleos de povoamento na 

região: o de Cananéia e Iguape e o de Xiririca, que representava o fator 

de condensador populacional no interior., surgindo rio acima, em local 
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de antiga aldeia indígena. Xiririca possuía capela em 17 57, tendo sido a 

sede da povoação transferida da barra do ribeirão do mesmo nome para 

o sítio atual, em decorrência da violenta enchente ocorrida em 1807. 

Em 1766, existiam nos "arredores de Xiririca vinte e um moradores 

que com seus escravos e mumbavas somavam 287 pessoas 

trabalhando só na exploração de ouro " (Ernani Bruno citado por 

Petrone 1969: 76-77) 7. 

Em 17 63, Xiririca contava com cerca de 600 pessoas, ano em 

que se fixaram os limites do distrito da Capela de Nossa Senhora da 

Guia, segundo registros do Livro de Tombo transcritos por Young: 

"O Ribeirão dos Pillõens inclusive da 
parte Superior, e a Pedra grande chamada 
Fortaleza, e na língua da Terra Jyquyá inclusive 
da parte inferior são os Termos demarcantes 
desta Estola, ou Freguezia de Nossa Senhora da 
Guia de Xiririca, a respeito das Freguezias Sua 
Visinha Limítrofes q' são a Villa de Apiahy, e a 
Villa de Iguape devendo por conseguinte abranger 
todos os rios que desaguáo dentro das 
mencionadas demarcações. " 

r 
r- 

7 Xiririca foi elevada à categoria de freguesia em 1768, quando ainda pertencia ao município de 
Iguape, de onde foi desmembrada em 1842, quando se tornou município. Xiririca pertenceu à 
comarca de Paranaguá desde sua fundação até 1833 quando passou a tenno de Iguape e Cananéia, 
da 6ª Comarca, que era a cidade de Santos (Paulino de Almeida 1955: 149). 
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A mineração deteve um contingente considerável de mão-de 

obra, cujo aproveitamento nas lavouras foi sempre marginal. Somente 

partir de meados do século XVIII a lavoura sofreu um incremento 

relativamente grande, encontrando condições para a exportação de 

eventual excedente de produção: 

"Já desde o anno, e ainda antes, de 
1790, começaváo alguns moradores desta 
Freguezia a applicar-se a plantação de arroz, 
segundo as noticias daquelle tempo, mas náo era 
cultivado este genero da Lavoura com tanto 
empenho e generosidade, emquanto Senáo 
procurava e pedia constante e annualmente, já 
subindo e descendo de preço, e algu 'as vezes 
inteiramente se abandonava. a mais infima 
estimaçáo, até que elevou-se a Ser o principal 
fundamento do Commercio desta Freguezia do 
anno por diante de 1807 com a Transmigração de 
Sua Magestade Fidelissina de Portugal para este 
Reino do Brazil. Entáo foi que a industria e a Arte 
tentaráo os Engenhos de virar com água tanto por 
Sima como por baixo, depois q 'apenas Se 
contaváo tres ate quatro de virar por sima; e 
fazendo-se maior e mais constante a estimação 
deste genero, começou da mesma Sorte a Ser 
maior a Importação ou o Commercio de fora de 
Fazenda Secca, molhados e Escravatura." 

r: 
·"' 
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Com o descenso da mineração, a atividade agrícola adquirira 

maior estabilidade. Em Xiririca, passou-se a produzir também a cana, a 

mandioca, o café, o feijão, o fumo, o café, o milho: 

"Além deste genero universal, hé bem 
certo que Se deve tão bem contemplar a plantação 
quasi geral do Fumo que neste Paiz se fabrica 
excellente e em grande quantidade, do Feijão que 
se planta quatro vezes no anno, do Milho duas 
vezes no anno, da Mandioca, da Cana para 
aguardente, e finalmente, do Café bem que genero 
este aqui pouco cultivado. Sendo todos elles os da 
exportação, como do consumo e commercio do 
mesmo Paiz" 

- Especialmente, a partir de 1809, encontrando-se em 

decadência a mineração, despontou como atividade econômica na 

região de Xiririca e Iporanga a monocultura de arroz. Incrementado 

pela chegada da família real ao Brasil, exilada de Portugal devido ao 

Bloqueio Continental imposto por Napoleão, o consumo do arroz 

estimulou essa cultura que passou a ser realizada em maior escala 8. 

,.-.. 

Em 1836, as atividades agrícolas regionais estariam voltadas 

para atender ao mercado de importações, em primeiro lugar, do Rio de 

Janeiro e, secundariamente, dos portos de Santos e Paranaguá (Petrone 

8 Gomes (1996: 263-290) também menciona o incremento da produção agrícola de algumas 
regiões no Rio de Janeiro, inclusive de quilombos estabelecidos em sua zona rural, devido à 
demanda provocada pela vinda da Corte portuguesa para o Brasil. 
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1966: 87) 9 Durante todo o século XIX o arroz foi o principal produto 

escoado pelo Porto de lguape, cuja colheita era comercializada em sua 

maior parte com outras províncias da Colônia e do Império. 

r- 

Em correspondência ao Presidente da Província de São 

Paulo, datada de 12 de fevereiro de 1854, Miguel Antonio Jorge, 

fazendeiro e delegado de Polícia da Vila de Xiririca informava: 

r- 

r 

"este municpio he agricula, e he neste 
ramo que consiste sua riqueza, a cultura 
dominante he arroz. Existem 55 engenhos de 
descascar arroz, 02 engenhos de serrar madeira, 
06 fabricas de assucar, 14 engenhos de 
aguardente, 2 estabelecimentos de caffe, a criação 
de gado não chega para o consumo, sua 
população se augmenta, as terras são productivas, 
o melhoramento que muito preciza é o conserto e 
melhoramento da estrada que segue desta á 
Freguezia de Paranapanema, e de Ithapeva, 
Sorocaba e Ithapetiningd", (Manuscritos Diversos 
- Ordem 1339, Lata 544 - ASP) 

r- 

- 
r-. 

9 A produção era escoada pelas precárias vias terrestres: em 1830 iniciou-se a abertura de um 
caminho que deveria unir a Baixada a Itapetininga, mas que ficou interrompido tendo em vista as 
dificuldades para a transposição da Serra Queimada, e outros, que conduziam Xiririca a Capão 
Bonito de Paranapanema, e Iporanga a Itapeva, mas que, em 1872 estavam obstruídos. De todo 
modo, uma modificação importante ocorreria com a instalação da navegação a vapor, fazendo o 
transporte entre Iguape e Xiririca (Petrone 1966). 
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A especialização da região de Xiririca na cultura do arroz foi 

também o motivo pela falta de outros víveres de consumo local, uma 

vez que os pequenos produtores que cultivavam o cereal reduziam a 

mão-de-obra disponível para emprego no plantio de outras variedades 

agrícolas. Em 1856 a Câmara Municipal dessa Vila informava ao 

presidente da Província de São Paulo que, embora a produção anual de 

arroz para exportação fosse de 25 mil sacos, o alto preço dos alimentos 

era um problema concreto: 

"não se acredita que é um muntctpio 
verdadeiramente agricultor, se vende um alqueire 
de farinha de mandioca por 3 $200; todos os mais 
alimentos por altos preços; a Camara reconhece 
que a falta de braços e a origem deste estado de 
couzas por enquanto empregando-se seus 
municipes em cultivar o arroz não lhes resta 
tempo para outra cultura, um jornaleiro se não 
acha mesmo por grande salario. " 

A mão-de-obra escrava continuou a ser utilizada 

tendencialmente pelos proprietários mais ricos, sendo que o número de 

escravos por proprietário diminuiu consideravelmente em relação à 

distribuição característica da exploração garimpeira que predominara na 

região até então. Enquanto nas fazendas maiores, onde se localizavam 

as fábricas de pilar o arroz, as dificuldades para a manutenção dos 

plantéis de escravos e produção de alimentos para agregados e 
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fazendeiros eram crescentes, os pequenos produtores que também se 

dedicaram ao cultivo do arroz mantiveram uma pequena produção de 

outros gêneros destinada ao consumo doméstico além de participar do 

circuito comercial regional. 

A localização estratégica de Iporanga e Xiririca à margem do 

Ribeira permitiu a utilização da via fluvial para o transporte de 

passageiros e de mercadorias. Em Iporanga, o esgotamento das jazidas 

auríferas tardias levou seus moradores a mudar a localização do arraial, 

estabelecendo-o às margens do rio Ribeira, abandonando a localização 

antiga afastada da margem. A nova localização mostrou-se estratégica 

pelo destaque do arraial como entreposto comercial entre Iguape e as 

localidades situadas rio acima, atingidas também por antigos e precários 

caminhos terrestres. 

Em 1832, Iporanga é elevada à condição de Freguesia 10. 

Sua relativa relevância comercial, no entanto, foi seriamente abalada 

com a construção da ferrovia serra acima ligando Apiaí a Itapeva, por 

onde passaram a ser transportados os produtos até Paranapanema. O 

transporte fluvial também foi-se tomando precário, tanto que, em 1860, 

a Câmara Municipal de Xiririca informava e solicitava providências ao 

Presidente da Província de São Paulo quanto ao fato de que: 

r: 

10 Iporanga, que se tornou Distrito de Paz em 1830, pertencia à Freguesia de Apiaí, unindo-se à de 
Xiririca em 1842. Em 1873, Iporanga tomou-se município. 
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"esta população está na falta de sua 
navegação fluvial pelo Vapor Estrella, achando-se 
este completamente em estado ruinozo, que ja á 
mezes soffre e faz com isso todos soffrerem, e 
sendo o dito vapor subvencionado com o rigorozo 
dever de tocar a este Porto todos os mezes. Esta 
Camara roga a V. E. para que se digna e dar as 
providencias necessarias para que este município 
não soffra em seo commercio com tão sencivel 
embaraço. " (Oficias Diversos - Xiririca - Ordem 
130, Lata 545 - ASP) 

Iporanga mergulha, então, pela segunda vez, em uma situação 

isolamento econômico que fará com que a produção local - já 

predominantemente agrícola, baseada na cultura do arroz, embora com 

plantio de cana-de-açucar, adquira cada vez mais as características de 

produção de subsistência. - 
O novo ciclo econômico, iniciado em 1809 com a vinda da 

família real ao Brasil fomentado pelo aumento da demanda por 

alimentos e pelo acréscimo do consumo de cereais alcançará o século 

XX, juntamente com outras atividades agrícolas como o café, o fumo, a 

mandioca e a indústria da cana, cuja instalação está retida na memória 

dos membros de algumas das comunidades 11. 

- 

11 Napoleão, morador de Pilões, apontou a existência de retos de antigas valas para fabrico de 
aguardente em local próximo ao bairro. Genoveva Dias da Silva descreve o trabalho da mãe no 
fabrico de pinga nas primeiras décadas deste século: "A minha mãe ficava trabalhando, ela 
morreu trabalhando. No começo ela ficou trabalhando na roça e depois meu pai pôs fábrica de 
pinga, ele trazia cana e também plantava cana e ele fazia a pinga. Quantas vezes, ela mesmo 
alambicava. Cortava a cana, carregava tudo para dentro de casa, aí tinha a moenda. Você não 
conheceu a moenda de moer cana, né? Punha aquela moenda ali e punha um cavalo para puxar, 

- 
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IV APORUNDUV A 

r-. 

O surgimento de lvaporunduva como povoado remonta à 

metade do século XVII, antes mesmo da fundação de Xiririca. Em 

documento de 1655 citado por Young (1895: 105-106) dois irmãos 

mineradores aparecem como os primeiros ocupantes da localidade: 

- 

"l° uma sociedade [ de Domingos 
Rodrigues Cunha J com seu Irmão Antônio 
Rodrigues Cunha em huma lavra que comprarão 
com dez escravos do defunto Antonio Soares de 
Azevedo em cuja trabalhava serviço braçal e ao 
mesmo tempo feitorisando os escravos todo por 
tempo de hum anno. 

2° Que o dito seu irmão Antonio 
Rodrigues Cunha andava o mais do tempo fora da 
lavra ficando so o suplicante nella e so na 
apuração das catas lavando ouro e como caixa o 
distribuía. 

r 
r: 

3° Que elle achando-se nas -lavras de 
Upuranga anno e mejo em todo este tempo andava 
em cobrança do sito seu Irmão fazendo os gastos 
e da custa e em tres viagens que fizera as minas 

tirava o suco, aquela água da cana cai no cocho. Do cocho ela levava no outro cocho outra vez, 
desse cocho passava um cano por dentro assim; do tacho que fervia a garapa saia o soro, era a 
pinga que passava pelo cano e saia lá no garrafão. Enchia aquele garrafão de pinga, tirava e 
punha outro. Ali acabava a pinga, ela fechava tudo; amanhã ela fazia o mesmo serviço. Do 
alambique a pinga já saia pronta." 
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do Piahy a huma cobranço de Capp. am Mór 
Fran. co Alves Marinho sem o dito seu Irmão lhe 
desse desgostos. 

4° Que elle sup". trabalhando nas 
lavras de Serocabas por perssuasão do dito Irmão 
e de Deonisio d 'Oliveira o qual se empenhou a 
seduzillo pª vir pª esta villa afim de conseguir a 
sociedade em que lhe mandara faltar. 

Mandando vir fazendo do Rio para o 
Sup" negociar com ella com efeito viher a dita. 

5° Que desertando o Sup". das lavras de 
vupuranduba d 'onde se achava minerando 
estivera nesta villa lutando hum anno e o cabo 
delle faltando lhe ao ajuste se deliberou o Sup". a 
tomar pª. as ditas lavras de vupuranduba. " 

A mais antiga das comunidades da Baixada do Ribeira, 

Ivaporunduva tem sua origem associada à atividade mineradora, lugar 

onde se desenvolveu o povoado ocupado mais densamente por 

mineradores e seus escravos a partir de 1720. 

- Em outubro de 1791, a Capela de Nossa Senhora do Rosário 

dos Pretos, teria sido inaugurada com festejos, fazendo parte do seu 

patrimônio uma casa de taipa e uma lavra de ouro, doação de um 

minerador do bairro. A capela era remediada, possuindo um patrimônio 

cujos juros, somados às contribuições dos pretos davam margem para 

uma "ornamentação decente" (Krug 1912: 296). Como parte do 

patrimônio da capela consta, ainda, no Livro de Tombo, uma lista de 

r 

- 
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três casas de taipa e uma Sorte de Lavras. A Capela de Ivaporunduva 

foi construída com o trabalho dos escravos que: 

r 
r 

r: 

"pela distancia em que se achavão e, 
por poderem apenas vir pela Pascoa, da 
Ressurreição, quando se desobrigavão da 
quaresma, festejar a Nossa Senhora hé que 
fundarão a Capella de baixo da Invocação de 
Nossa Senhora do Rozario, que hé o Seu Orago 
(..). Segundo seu Costume, com eleição de 
Juizados e Reinados. Concorrendo pois os 
Senhores dos Sobreditos escravos com a sua 
aprovação e auxilias, mormente o Capitão 
Joaquim Machado de Moraes (. . .) pagando-se 
todo o trabalho dos taipeiros e carpinteiros com o 
Oiro dos mesmos escravos. Não consta o tempo 
certo em que teve princípio esta obra, mas sem 
duvida foi dentro de cinco annos do parochiato do 
Reverendo João Teixeira da Cruz (..). O qual 
Reverendo Parocho, persuadido da necessidade e 
utilidade d'esta Capella n 'aquelle bairro, moveu 
ainda mais os sobreditos Moradores e Seus 
Escravos, a porem em execução os Seus Louvaveis 
desejos" 

r 

r- 

- 
r: 

Até a construção da capela, os oficias eclesiais eram 

ministrados por uma certa Joana Maria, conforme anotações coligidas a 

partir do primeiro Livro de Tombo da Paróquia de Xiririca: 
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r 
r 

"com justa razão parece ainda mais 
memorável o nome da Joana Maria, natural de 
Minas Gerais, não pela nobreza de sangue, ou por 
deixar muitos filhos, ou, enfim, pelas suas 
riquezas. Toda sua distinção lhe proveio das suas 
honestas e virtuosas ações, enobrecidas pela sua 
enorme caridade. Tendo vindo para este Arraial 
casada com André de Souza, oriundo de Portugal, 
bem se pode afirmar que Maria foi a alma de 
Jvaporunduva, assim como a sua origem, fazendo 
melhorar todos os bens que a providência confiou 
às suas mãos. Por falecimento do primeiro 
marido, tornou a casar com João .Marinho, 
também de Portugal, e por morte deste, terceira 
vez com João Manuel de Siqueira Lima, natural 
das Minas Gerais, todos talvez . . . com as 
estimáveis qualidades desta piedosa mulher, cuja 
casa em todo o tempo foi o abrigo dos pobres, o 
hospício dos peregrinos, e o que é mais, honrada 
no espaço de vinte e dois anos, como a de Marta e 
Maria pois nela celebrava o Santo Oficio e se 
conferiam os demais sacramentos, exceto o do 
matrimônio, ao que parece, antes de servir de 
capela de Nossa Senhora do Rozario dos Pretos, 
por eleição bem acertada do primeiro reverendo 
paroco Jose Martins Tinoco no ano setimo do seu 
paroquiato " 

r- 

- Nos registros do Livro de Tombo assim como nos relatos 

orais dos moradores de Ivaporunduva, tanto quanto nos de moradores 

das comunidades de Nhunguara, São Pedro, André Lopes, Sapatu e 

Pedro Cubas, as terras de Ivaporunduva aparecem como fruto de uma 

doação de Joana Maria que as teria entregue aos escravos que a 

r. 

30 



Ministério Público Federal 

serviram durante a vida, contemplando-os também com a liberdade ao 
. 

morrer: "falecida aos 2 de abril de 1802, com idade de 90 annos, sem 
deixar bens alguns, porque em vida soube distribuil-os, e remunerar 

com a liberdade os escravos que lhe servião ". 

Ivaporunduva foi, primeiramente, um núcleo habitado por 

mineradores e seus escravos onde foram exploradas lavras de ouro de 

aluvião durante quase duzentos anos. No primeiro Livro de Tombo da 

Paróquia de Xiririca, em trechos transcritos por Paulino de Almeida 

(1955: 86), tem-se que: 

r 
r 

r-. 

"João Dias Baptista, natural de 
Portugal, q 'cazou n 'esta Freguezia com Maria 
Pereira, natural d 'Iguape, filha do Alferes 
Domingos Pereira Veras, e de Tereza da Silva (. . .) 
foi um dos q 'e possuirão mais escravos n 'aqueles 
tempo. Domingos Rodrigues Cunha (. . .) foi 
igualmente possuidor de escravos. (. . .). O Capitão 
Joaquim Machado de Moraes (...) foi possuidor de 
muitos escravos e alguas lavras no mencionado 
arrayal d 'Yvaporundyva. Auxiliou muito a 
construcção da Capella de Nossa Senhora do 
Rozario dos Pretos de Yvaporundyva. " 

r: O tipo de ocupação ocorrida em Ivaporunduva, em 

decorrência da intensa mobilidade geográfica característica da extração 

do ouro de lavagem, parece ter sido marcado, nesses primeiros tempos, 

pela instabilidade das moradias, certamente, acompanhadas por 
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pequenas roças para a subsistência dos mineradores e seus plantéis. 

Essa dinâmica econômica absorveu quantidade expressiva de mão-de 

obra escrava. 

- 
No entanto, num segundo momento, a ampliação das áreas 

ocupadas pela população negra em lvaporunduva coincidiu com a 

gradativa saída da população branca, desmobilizada pelo decréscimo 

das quantidades localizáveis de ouro. Se, até o final do século XVII, as 

transações comerciais eram realizadas com o pó do ouro (Bruno, 1957 

citado por Petrone 1966: 78), cinqüenta anos mais tarde a motivação 

que fixava os mineradores praticamente deixa de existir. O Livro de 

Tombo de Xiririca, quando trata da origem dos bairros, retrata a curva 

descendente da ocupação branca: 

r: 
r 

r 

r 
r 
r 
r: 
r 
r- 

r: 

"Ivaporundyba ou Vaporundyya Ilha e 
Ribeirão. Bairro. Pede a antigüidade, e os 
Successos deste Bairro tão celebre, que nos 
demoremos algu 'a coisa na sua exposição, Mui 
propriamente significa este Nome: Rio de muito 
Vaporú, fruta. O Bairro pois de Jvaporundyba, nos 
seus primeiros tempos Arrayal de Minas, consta 
ter sido quando não dos primeiros mais antigos, 
ao menos habitado já antes da Creação desta 
Freguezia. Mas ver agora, dentro de poucos 
annos já não digo o espaço de algu 'as Legoas até 
as Vargens por onde se andava expeditamente 
noite e dia, mas somente o Lugar da commú 
Freguezia, cuberto de matos, despido de tantas 
cazas e ranxarias, sem a pastaria de gados, q 'e 
contava, sem o reciproco commercio, que Se fazia 

r 

r 

r: 
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com a influencia do Oiro, dos extranhos e 
moradores. Sem aquelle numero de escravaturas, 
q ' era o arrimo dos Mineiros, cujos nomes em 
parte se esquecerão, em parte apenas Se 
recórdão; ver, digo, este agradavel Arrayal já 
extincto, e existindo apenas Hua Capella, esforço 
e empenho dos Pretos escravos, ajfeiçoados a 
Devoção de Nossa Senhora do Rozario, parece se 
pode justamente dizer q 'esta, mais Louvavel Obra 
hé como o ultimo Suspiro de tantos trabalhos e 
fadigas, que alli se havião empregado " 

r: 

A depopulação branca em Ivaporunduva correspondeu 

também à diminuição do uso de braços escravos antes empregados na 

mineração e agora, mais estabilizadamente, voltados à produção 

agrícola motivada pela possibilidade de escoamento dos produtos até 

Iguape pelas embarcações que navegavam o Ribeira. Ao mesmo tempo 

cada, vez mais, os negros transformavam-se em pequenos produtores 

fixando-se em terras apossadas mato adentro, à beira das águas que 

terminam nos tributários do Ribeira, nas várzeas, nas capuavas, 

derrubando os mattos virgens dos centros e sertões 12, onde cultivavam 

arroz e outros produtos, numa agricultura voltada à subsistência e 

participando também do comércio local realizado por via fluvial. 

r 

12 lvaporunduva é definida pelos moradores como uma unidade territorial maior no interior da 
qual inserem-se localidades especificamente denominadas, geralmente, relacionadas à 
nomenclatura dos sítios, denominações essas, ainda hoje utilizadas. O Livro de Registros de Terra 
de Xiririca, realizado por determinação da Lei de Terras de 1850, traz alguns dos nomes das 
seguintes seguintes "paragens": Cortesias, Martins, Passagem, Boa Vista, Morro Grande, 
Vargens, Santo Antônio, Rodrigo; e os rios e córregos: Mundéo, Chumbo, França, Laranja Azeda, 
Pilões, Bocó. 
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A ocupação que caracterizou o bairro de Ivaporunduva 

traduziu-se, num primeiro momento, em uma maioria negra escrava cuja 

mão-de-obra era inteiramente absorvida pela atividade mineradora. 

Num segundo momento, e à medida em que se estabilizava a agricultura 

na região, houve uma certa simultaneidade entre a presença da 

população negra livre e a de algumas propriedades com utilização de 

mão-de-obra escrava, cuja ocorrência foi diminuindo na localidade, ao 

longo do século XVIII, tendência demonstrada pelos relatos dos 

informantes e pelos registros eclesiais na metade do século XIX 13. 

Enquanto o restante das margens do Ribeira era densamente ocupado 

por fazendas, I vaporunduva possuía umas poucas propriedades com 

escravos, como por exemplo as pertencentes a Joaquim Inocêncio Dias 

e Joana Antunes. Comparativamente a outras propriedades da região, a 

julgar pelo tamanho de uma delas - 200 braças - e pela baixa freqüência 

de assentamentos de batismos e óbitos de escravos, tratavam-se de 

pequenas propriedades. 

- À medida em que a população branca evadia de 

Ivaporunduva crescia o reconhecimento do bairro como lugar 

eminentemente habitado por negros o que, em 1852, foi exposto de 

maneira expressiva em oficio expedido pelo Juiz de Paz da Vila de 

Xiririca, relatando a ocorrência de enterros de cadáveres no ádrio, 

r 
13 Para subsidiar essa análise foram colhidos, sistematizados e tabulados os registros de óbitos de 
escravos ocorridos no período de 1852 a 1888, assentados na Paróquia de Xiririca, em Livro com 
folhas preenchidas de 01 a 130, sob a administração de três párocos: Jordão Homem Pedroso, 
Antonio Agostinho Santanna e Vicente Servídio. Foram também considerados os arquivos 
elaborados pela Diocese de Registro a partir dos registros de batismo de escravos no período de 
1817 a 1888 da mesma Paróquia. r: 
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arredores da capela, ou ainda, nos próprios sítios dos moradores, sem 

as devidas certidões : - 
"dentro do Districto d'esta Villa porem 

retirado della a quasi dou dias de viagem, no 
lugar denominado Ivaporunduva existe uma 
Capela de Nossa Senhora do Rozário, esta 
Capella não tem Parocho que a administre, e só o 
desta Villa he que algumas vezes vai alli celebrar 
missa e mais actos religiosos. O povo do ditto 
lugar é bastante pobre e de nenhuma 
consideração, preferem por isso os habitantes 
d 'alli a enterrarem os seos cadaveres em dita 
Capella, ainda embora a falta do Parocho para os 
recommendar, so attento a comodidades, ja pella 
distancia, como pellas desdezas, e nestes termos 
tenhão a chave da porta da Cape/la, para as 
ocaziões precizas. Assim pois acostumados como 
se achão, continuão no prezente anno a enterrar 
os cadaveres d'aquelle Bairro" (Ofícios Diversos 
- Ordem 1339, Lata 544 -ASP) 

r 

Essa população que residia em I vaporunduva desde meados 

do século XVII, transformou o bairro numa área para onde, 

crescentemente, foi atraído um grande contingente de negros que livres, 

libertos, fugidos ou não, agruparam-se no entorno da capela, nas terras 

da santa e nas regiões mais interiorizadas do bairro. Krug (1939: 585) 

relata que conheceu Ivaporunduva em sua primeira viagem pelo Ribeira 

realizada em 1908, quando descreveu o bairro como um "arraial 
,,...... 
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r: 
r 
r 
I""' 

r: 

habitado por meia dúzia de famílias, compostas, na maioria, de 

pretos, que ahi ficaram insulados desde os tempos idos da memorável 

época da mineração aurífera". Do mesmo modo, Paulino de Almeida 

(1939: 12) já mencionava a presunção, nos ribeirões Indaiatuba, Ouro 

Leve e lvaporunduva, sobre a existência de um quilombo nos tempos 

provmciais, 

Nos sertões cultivavam áreas que foram ocupadas pelo 

trabalho "desbravador dos mattos virgens na nação", participavam da 

economia regional estabelecendo o comércio com centros maiores, 

assim como dos sistemas de trocas locais. Dominavam as técnicas de 

navegação do rio e através dele, bem como de seus inúmeros 

tributários, formaram uma rede de relações que possibilitou o 

estabelecimento posterior de novos núcleos de povoamento e de 

alianças sociais que perduraram no tempo. 

.,,.. 

É possível identificar, através do cruzamento entre os 

registros de terra e os de óbito e batismo, quem eram, onde e como se 

fixou parte desses pequenos produtores negros que ocuparam 

Ivaporunduva, majoritariamente, durante os séculos XVIII e XIX, antes 

da abolição dos escravos. Classificados como pretos, mulatos ou pardos 

agregavam-se a eles as qualificações de livres, libertos e, 

minoritariamente, a de forros; essa população ocupava de modo mais 

concentrado as seguintes localidades: Barra de Ivaporunduva, Bocó, 

Córrego do Mundéo, Cortesias, Martins, Revessa e as Várzeas ou 

36 



- 

r 

- 
- 

r 
r: 

Ministério Público Federal 

Vargens 14 genericamente em além de estarem distribuídos 

Ivaporunduva, sem que sejam especificados os nomes das localidades 

nos mencionados registros. 

Os principais troncos familiares que aparecem associados ao 

bairro de Ivaporunduva nesse período são: Pupo, Marinho, Meira, 

Vieira, Pedroso, Moraes, Araujo, Machado, Pereira, Santos, Costa, 

Furquim e Silva, cuja presença foi registrada pelos assentos do Livro de 

Terras. Alguns desses nomes, ou assinaturas, aparecem nos relatos 

orais relacionados aos fundadores, aos primeiros moradores de 

Ivaporunduva e outros bairros da região. 

O reconhecimento atual dos informantes de certos nomes 

como osfundadores do bairro não significa, entretanto, que a ocupação 

negra no bairro tenha principiado apenas a partir da metade do século 

XIX. Pelo contrário, há fortes indicações nos registros documentais de 

que ela anteceda, em muitos anos, a memória genealógica 15. Os 

registros de batismo realizados na capela de I vaporunduva indicam que, 

a partir de 1817, ali já se concentravam vários troncos compostos por 

pretos livres: antes de 1820, já se pode localizar os Marinho, Costa, 

Pereira, Morato, Pupo, Dias, Machado, Oliveira e Silva. 

14 Entre as terras ocupadas pela população negra do Vale antes da abolição, as várzeas, vargens ou 
varjões constituem-se como de importância estratégica. Nelas prdoniinam formações herbáceas, 
com lírio do brejo, perí, taboa, caxeta e, mais raramente, formações arbustivas e arbóreas ralas. 
Segundo Petrone (1966: 36-37) os solos das várzeas "ribtennhas inundáveis constituem o produto 
das periódicas inundações ocasionadas pelo transbordamento dos rios, (. .. ) incluem-se entre os 
que oferecem melhores possibilidades, o que em parte se vê comprovado pela permanência de 
certas culturas sedentárias, a exemplo do arroz (..) ". 
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- 
Tendo-se a ocupação negra em Ivaporunduva consolidado 

antes da virada para o século XIX é, entretanto, a partir do Livro de 

Terras que se pode identificar mais precisamente a presença e a 

localização dos principais troncos acima mencionados. Para restringir o 

exemplo aos Marinho e aos Pupo pode-se citar os registros n'" 269, 

412, 416, 481 e 487 que descrevem as terras ocupadas no bairro de 

Ivaporunduva. Francisco Marinho possuía um sítio no rio de 

Ivaporunduva no "caminho intitulado da Vargem no pé do Morro 

Grande, córrego da Figueira (. . .) cujo sitio fabriquei em mattos 

fazendo o seu demarco, carrego acima confinando com terras de Jose 

Benedito, e o demais lado ha certão". Ignacio Marinho, em 1856, 

cultivava em seu sítio localizado na paragem denominada Rodrigo, 

cujas divisas confrontavam com terras de sua mãe Esméria da Costa em 

uma carreira. de bananeiras, aberto pelo mesmo possuidor em "mattas 

reino da nação". João Marinho registrava dois sítios: um na paragem 
,•', '. 

de "Morro Grande", dentro do rio Ivaporunduva, possuído por ter ~ ...• ,. 

"derrubado mattos nacionaes ", avizinhando-se com terras de 

Francisco Marinho; outro na confrontação com terras de Nossa 

Senhora do Rosário, de um lado, e de outro, com terras de Salvador 

Pupo. Esse mesmo Salvador Pupo declarava possuir, em 31 de maio de 

1856, um sítio no lugar denominado Ivaporunduva, junto ao córrego do 

França, dividindo com terras de Antonio Justiniano da Costa e Esméria 

r 

r: 

15 De todo modo, os informantes são capazes de operar uma reconstituição genealógica 
impressionante dos últimos 150 anos, que permite recuperar aspectos importantes dos tipos de 
ocupação e mobilidade característicos da presença dessa população negra no Vale. 
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da Costa, que declaravam a posse de um sítio no mesmo córrego do 

França. 

Outros troncos presentes em I vaporunduva entre os anos 40 e 

50 do século passado estão os Vieira, em 1848, cujas terras seriam 

registradas em 1856 na localidade de Nhunguara; os Machado, Pereira 

e Santos em 1844, os Araujo em 1846, todos qualificados como ''pretos 

livres". 

Esses levantamentos demonstram que a presença negra em 

Ivaporunduva caracterizou-se por uma relativa estabilidade, 

possibilitando a reprodução do grupo em termos de gerações e grupos 

parentais relacionados a determinados territórios socialmente 

reconhecidos, o que nem sempre se repete no caso de outros bairros 

negros do Vale. 

Na maiona dos relatos orais dos informantes de 

Ivaporunduva e dos moradores de outros bairros aparece uma distinção 

bastante clara entre os negros ex-escravos e os negros livres que 

ocuparam a região. A memória separa a liberdade da servidão, 

reafirmando a condição de autonomia em que viveram ós antepassados: 

"Deborah: Dos Furquim o senhor ouviu 
r: falar? 

r 
r 

João Maciel: Ouvi, não, conheci 
bastante família dele. 
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Deborah: Mas Bernardo Furquim era 
escravo? 

- João Maciel: Não senhora, esse não era 
escravo. Ele era bem moreno. Os filhos dele eram 
bastante: João Furquim, Marcelino Furquim, José 
Furquim, tinha mais familia, Marcelino morou em 
Jvaporunduva. 

Deborah: Escravo mesmo eram os 
Meira, o Dito Xepa que o senhor mencionou? 

r: 

João Maciel: Véio Xepa, era velho esse 
homem e trabalhava ainda, ele enchia a canoa e 
vendia serviço para cá. Ele morava num lugar 
chamado Tavares, em Pilões. Não tinha filhos, ele 
já estava muito velho, morreu adiante da mulher. 
A mulher dele ficou e deu um trabalhão, eu fui 
levar uma enfermeira para dar uma injeção nela, 
quebrou a agulha no músculo de tão velha que ela 
estava. Coitada, ela morreu no tempo da maleita 
em 1940, faz tempo". 

r 

Benedita Furquim Rodrigues, 83 anos, menciona o periodo da 

mineração, como o tempo da escravidão, a partir dos resquícios 

materiais: "aquelas paredinhas de pedra, aquelas coisinhas bem 

arrumadas, esse meu filho trabalha nessa fazenda, eu também vi. Eu 

conheci isso menina ainda. Isso é serviço da escravatura. Naquele 

tempo não tinha fazenda aqui, os negros vinham trabalhar nas minas, 

nesse tempo todo mundo trabalhava de braçal". 
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- 
Quando se questiona sobre a incidência das relações 

escravistas, essas são dissociadas do estabelecimento, nos locais, dos 

principais troncos familiares ainda residentes nos bairros. Em São 

Pedro, por exemplo: 

,-. 

"Aqui não teve escravidão, desses um 
não tem nenhum escravo, não tem mesmo. Os 
primeiros Furquim que vieram para cá, vieram 
livres, esses trabalhavam, já foram alcançando 
para si mesmo. Desses um, desde o tempo que eu 
nasci, que garrei a me conhecer por gente, de me 
pôr idéia, de ter sentido de guardar as coisas, 
desses eu não alcancei mais, ninguém contava 
nada. Eles vieram para cá e ramanesceram por 
esses matos" 

r 

lvaporunduva é representado pelos informantes como o mais 

antigo dos bairros negros do V ale do Ribeira. A ele estão associadas as 

antigas atividades mineradoras, as antigas relações escravistas das quais 

os negros, contemporaneamente, buscam distinção para a construção de 

uma outra identidade, relacionada à liberdade. Dona Maria Adelaide 

Pedrosa, 71 anos, moradora no Vergueiro, bairro de André Lopes relata 

que em Ivaporunduva: 

r- 

,t"' 

"tinha trabalhador por conto, lavoura 
que vendia para o defunto pai de lsamel Júlio da 
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Silva. A que governava lá na igreja era Maria 
Teresa. Foram os escravos que fizeram a igreja e 
o cemitério, fizeram a calçada de barro e as 
paredes. Um pouco da parede já caiu. A 
professora do bairro mandou contar as histórias 
da escravidão e eu disse que não conto história 
sobre os escravos porque já sai disso. Os 
escravos, a maior parte era tudo pagão. Tinha que 
batizar e crismar, para casar pegava no laço " 

Fixada em Ivaporunduva desde o descenso da mineração, a 

população negra participou do ciclo econômico do arroz, tendo-se 

distribuído pela região à medida em que a concentração de escravos 

diminuía no decorrer do século XIX. Nesse sentido, Ivaporunduva 

representou um núcleo de referência para a formação de outros bairros 

negros situados, principalmente, às margens dos tributários do rio 

Ribeira. 

As terras mais valorizadas, ocupadas por proprietários 

brancos, eram as localizadas às margens do próprio Ribeira, ou aquelas 

cujo acesso estivesse facilitado por caminhos de terra ou por vias 

fluviais mais acessíveis. O expressivo conjunto de terras disponíveis 

situadas entre os vales dos inúmeros rios que afluem no Ribeira, os 

sertões, capuavas e os matos virgens tomaram-se a principal alternativa 

para fixação da população negra, especiahnente, a partir da década de 

20 do século passado. 

- ( 
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A quantidade de terras disponíveis é visibilizada pelos 

informes do Suplente do Juiz Municipal e do Subdelegado de Polícia de 

Xiririca em 11 e 12 de dezembro de 1856: 

(""' 

('"' 

('"' 

"no Muntcipio de minha jurisdição 
existem grandes numeras destas posses sujeitas a 
legitimação, menos sesmarias e posses sujeitas a 
revalidação. Inf armando mais V. E. que entre este 
município e o de Paranapanema ha terras 
devolutas avultadas não podendo calcular sua 
estenção, com muitos rios em si, huns margeados 
por canoas e outros proprios para se poderem 
formar quaisquer machinas ou principio de 
colonos, como tambem existe no mesmo município 
uma estenção de terras num rio denominado 
Batatal, que navegando sua estenção vai tocar as 
montanhas, onde algumas delas formadas de 
pedras calcareas como ja tem sido 
experimentados seus effeitos dignos. (. . .) existe 
não pequeno numero de posses sujeitas a 
legitimação e não me consta que existam 
sesmarias ou posses sujeitas a revalidação. Assim 
mais informo a V. E. que existe entre este 
Município e o de Paranapanema uma grande 
extenção de terras devolutas calculadas em 20 
legoas de comprimento e 8 de largura, atravessão 
estes terrenos o Rio do Filões e o do São Pedro, 
de Pedro Cubas, de Xiririca e o da Primeira Ilha, 
uns navegáveis por canoas e outros com 
proporção para se estabelecer grandes fabricas. 
Existe tão bem entre este Municipio e a Província 
do Parana grande extensão de terras devolutas 
mais ignoro sua estenção. Deos guarde V. E. " 

r: 

43 

- 



Ministério Público Federal 

r: Alguns dos locais onde essa população se fixou, para além de 

Ivaporunduva, estão plotados no Mapa I e, embora não de modo 

completo, estão aqui relacionados: Abóbora, Abobral, Alagado, 

Bananal Grande, Bananal Pequeno, Barra dos Pilões, Barro Branco, 

Batatal, Braço do Gado, Cabaça, Caiacanga, Capoava, Caçapava, 

Conchal, Etá, Formosa, Freguesia Velha, Ilha do Gato, Indaiatuba, 

Jacupiranga, Jaguaré, Jaguari, Lagoa, Meninos, Nhunguara, Pedro 

Cubas, Piririca, Turvo, Santana, Taquari, Valeiros, Vazio, Veiga, Vira 

Saia, Ribeirão e Centro de Xiririca. 

r 
r- 

Em busca de terras disponíveis para o- plantio, percebe-se 

também a simultaneidade da ocupação de determinadas áreas por 

fazendas e por negros não submetidos às relações escravistas. Essas 

propriedades, de cujo tamanho tem-se apenas vaga indicação, aparecem 

nos registros eclesiais e podem ser assim relacionadas com os lugares 

de moradia declarados: Abobral, Abóboras, Alegre, Areado, Arrelá, 

Bananal do Saco da Ribeira, Bananal Grande, Bananal Pequeno, Etá, 

Batatal, Boa Vista, Votupoca, Bulha, Cabaças, Caiacanga, Conchal, 

Cordas, Cubatão, Cutia, Espinheiros, Fazendas, Formosa, Feital, Ilha 

do Gato, Ilha Rasa, Itanopan, Itaicimirim, Itopamirim, Ivaporunduva, 

Jacupiranga, Jaguari, Jaguaré, Jaguariuna, Jurumirim, Lagoa, 

Laranjeiras, Madureira, Meninos, Pedras, Pedro Cubas, Primeira Ilha, 

r: 
r» 
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Pilões, Pinheiro, Raposa, Ribeirão de Xiririca, Salto da Primeira Ilha, 

Pedra Furada, Sapatu, Sete Barras, Taquaratim, Taquaré, Taquari, 

Tiatan, V argens, Vira-Saia e Turvo 16. Sobre o tamanho dessas 

propriedades onde se utilizava mão-de- obra escrava há referências a 

algumas de modo mais marcante tanto na documentação escrita como 

nas narrativas dos informantes. Uma das maiores fazendas na região era 

a Caiacanga, cujo proprietário chamava-se Miguel Antônio Jorge. 

Presente no imaginário da população negra como um cruel senhor de 

escravos é assim descrito: 

"ele era do tempo da monarquia do 
padre ainda, do tempo dos escravos, ele tinha uma 
fazenda. Esse grilou bastante terra, até que não 
tinha mais para entrar para dentro depois que 
outro entrou, até encontrar com as terras. Eram 
terras absolutas, terra absoluta é terra que não 
tem dono. Meu avô comprou terras dele em 1882. 
Miguel Antonio Jorge aproveitou bastante, ele e 
Maria Coutinho Jorge, a mulher dele. Ela era 
meio parente de Joana de Jvaporunduva. Em 

16 As fazendas que agregavam maior número de escravos na região de Xiririca, arroladas entre 
1840 e 1880, pertenciam aos seguintes proprietários: Antonio Pedroso de Moraes, Benjamin 
Constante de Almeida, Diogo Mariano de Almeida, Francisca Maria de Almeida, Gordiano José 
Ferreira, Gregório José Rodrigues, Gregório Mariano de Azevedo, Gregório Rodrigues de 
Amanceo, lgnacia Maria de Jesus, João Antonio de França, João Firmino de Moraes, João 
Gregório de Azevedo, Joaquim de Rodrigues Cunha, Agostinho Luciano da Silva Cardoso, 
Joaquim Brasílio do Prado, Joaquim de Oliveira Prado, Joaquim Dias da Silva, Joaquim Gabriel 
da Silva Cardoso, Joaquim Inocencio Dias, Joaquim Muniz da Costa, Joaquim Pedro do Canto, 
Joaquim Policarpo de Almeida, José Custódio de Souza Guimarães, Luciano Dias Batista, José 
Nunes de Almeida, José Matlúas da Silva, José Ferreira França, Manoel Rodrigues Viana, Manoel 
Francisco da Silva, Pedro Ignacio Cardoso, Sevino Pereira Veras 
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Caiacanga, quem dominava era um comandante 
de trabalhadores." 

Nos documentos localizados, Miguel Antonio Jorge aparece 

como o único estrangeiro da região, ora definido português, ora como 

espanhol estabelecido desde, pelo menos, a década de 30. Morto por 

volta de 1880, foi Vereador e Delegado de Polícia, reconhecido como o 

mais forte comerciante da região, dono de extensas plantações de arroz 

e de uma fábrica de aguardente. Caiacanga que, em 1854, era 

denunciada pelo Juiz Municipal de Xiririca ao Presidente da Província 

de São Paulo como "coito de quantos criminozos há nesta cidade, 

daquella villa e de Serra Acima, tem com os seus escravos para mais 

de 300 pessoas" (Oficias Diversos - Ordem 1339 - Lata 544/ASP), 

estava localizada às margens do Ribeira distante três a cinco léguas da 

Vila de Xiririca. Em 1878, quando foi incendiada, acidentalmente, 

segundo o Juiz de Direito local, possuía a propriedade "três 

pavimentos: um térreo e dois superiores, o último prestava-se a 

moradia do proprietário e da família; os outros ao trabalho das 

machinas, officinas e depositas de diversos productos, inclusive 

bebidas espirituosas" (Ofícios Manuscritos Juiz de-Direito de Xiririca - 

Ordem 4823 -Lata 78/ASP). 

r 
r: 

A coexistência de relações livres e escravistas no tempo e no 

espaço, demonstrada pela simultaneidade entre ocupação das fazendas 

e a presença de pequenos produtores rurais negros no Vale do Ribeira, 
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imprimiu uma especificidade que garantiu aos negros a constituição de 

uma vida social e econômica paralela à dominante, relativamente 

autônoma, embora de maneira nenhuma isolada. Seu João Maciel, 

nascido em 1907, residente no bairro Castelhanos, expressa sua 

memória sobre a escravidão, relacionando a presença de ex-escravos e 

a de seus descendentes em lvaporunduva e outros bairros da região, 

revelando a coexistência entre esses e os pretos livres que lá se 

estabeleceram muito tempo antes da abolição: 

- 

"Eu conheci um casal de gente 
[escrava] que morava nos Pilões, esses já eram 
velhos, ela chamava-se Maria. Ele era Benedito 
Xepa, morreu velho, com cento e poucos anos. Ele 
e a mulher eram da escravidão. Eles sofriam, 
trabalharam tratados no chicote, do tempo da 
Maria Joana, de Ivaporunduva. Depois que foi 
liberto dos escravos o Benedito Xepa foi para os 
Pilões, lá morreu. 

Deborah: O senhor conhecia bem ele? 

João Maciel: Sim. Ele teve família lá. 
Em Jvaporunduva tinha outra da escravatura, um 
tal de José Meira, também morreu com 120 anos, 
ele era dos escravos. Esse morreu já faz muito 
tempo, não lembro a data. Ele foi escravo, ele 
contava que eles padeciam, não ganhavam nada 
era só a comidinha e a roupa. Padeciam, graças a 
deus eles foram libertados. 

Deboralt : José Meira era de 
Jvaporunduva eu foi para lá depois de liberto? 
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r: 

r 
r: 
r 
r- 

João Maciel: Ele era daí mesmo, tinha 
sítio e tudo. Ele era casado com, não lembro bem 
a geração dela. Deixou uma porção de filho aí: 
um chama-se Francisco Meira, é morto, outro 
Felisbino Meira, também morto; outro Lourenço 
Meira, também morto; Antônio Meira, Policarpo 
Meira, teve um Joaquim Meira que foi para Pedro 
Cubas e morreu para lá. Tinha duas filhas: Maria 
Antônia, que morreu em Eldorado e outra 
Antoninha Meira. Me lembro dele, é morto já uns 
40 anos. Ele sempre vinha aqui na casa de papai, 
pousava aqui, sempre contava do tempo da 
escravatura. Ele era preto, bem preto. Era alto. 
Tinha outro que era da escravatura, o Inácio 
Marinho, que era dono das vargens, foi o primeiro 
dono das vargens, na divisa de São Pedro com 
lvaporunduva. " - 

r 
f""\ 

r: 
r 
r 

r: 

Muitas dessas localidades que foram ocupadas pela 

população negra no decorrer do século XIX, certamente, referem-se a 

antigas áreas de mineração. Nesse sentido, elas. foram reocupadas 

pelos negros: uma localidade denominada Guardamó, no sertão de 

Nhunguara, que aparece em documentação do século XVIII como área 

de litígio entre mineradores - um deles, o Guarda-Mor - reaparece na 

memória dos atuais ocupantes. Laurentino Morato de Almeida, 73 anos, 

relata que um desses lugares: 

r 

r: 
"Chama-se Cata de Ouro, é aqui em 

cima, perto daqui, tem o Romãozinho que passa 
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r 

perto. Eles catavam ouro antes de meu avô 
chegar. Antes tinha mineração aqui. Antigamente, 
no tempo da Monarquia do Padre, que andavam 
pegando ouro, esse córrego aqui mesmo, tem 
muito lugar que tem as pedras arrumadas bem 
assim. Hoje está quase desmanchado, mas tinha 

• , • JJ mtnerto. 

r: 

Os caminhos de entrada em direção aos centros, sertões e 

capuavas eram dados pela teia formada pelas águas. A trama 

constituída pelos tributários do Ribeira representava um importante 

canal de comunicação entre os povoados negros que se foram erigindo, 

como afirmava um oficio da Câmara Municipal de Xiririca em 1857: 

"Toda a população deste municipio habita nas margens do Ribeira e 

nas de muitos rios navegaveis que nelle desaguão, tais como Rio 

Pardo de 3 dias de viagem, rio Batatal de dia e meio, rio dos Pilões de 

3 dias, rio de Pedro Cubas de dois dias, rio Taquary de dia e meio, rio 

de Xiririca de 1 dia, rio do Etá de 3 dias." (Oficias Diversos Xiririca - 

Ordem 130 - Lata 545-ASP). 

r 

Muitos desses lugares, como veremos adiante, também para 

o caso dos bairros localizados no município -de lporanga, eram 

considerados pelos poderes locais como devolutos, abandonados e 

propícios aos acolhimento dos projetos colonizadores que mais tarde 

teriam início no Vale do Ribeira. Esses vazios demográficos, r: 
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r: 
r: 

entretanto, estariam sendo ocupados por populações negras livres, 

potencialmente perigosas 17. 

- A antigüidade da ocupação negra livre em Ivaporunduva 

explica parte dos motivos pelos quais nesse bairro é encontrada a maior 

incidência de Registros de Terra em nome desses negros18. São eles, 

inclusive, respeitados como vizinhos pelos proprietários brancos, sendo 

esse reconhecimento expresso pelas divisas confrontantes declaradas 

nos memoriais descritivos das terras 19. 

- 
A possibilidade de reconhecimento formal desses negros 

como proprietários baseia-se, em parte, em sua posição na estrutura 

social que os definia como pequenos produtores, fornecedores de 

produtos para consumo nas fazendas, participantes de um circuito que 

enriquecia comerciantes locais, reserva de mão-de-obra em períodos de 

safra e também como detentores de um saber sobre as técnicas de 

navegação dos perigosos rios, principal via de comunicação regional. 

- 
17 Sobre o medo de que os negros libertos fossem foco fomentador e organizador de insurreições e 
motins pela possibilidade de circular livremente, podendo mais facilmente servir de agentes de 
ligação entre os escravos das fazendas, ver Carneiro da Cunha, 1985: 69-86. 
18 A relativa riqueza documental revelando a presença e informando a localização de negros livres 
em Ivaporunduva e adjacências na primeira metade do século XIX pode ser pensada como um 
instrumento que define os campos de oposição e estabelece as linhas demarcatórias entre brancos e 
negros, escravos e libertos num contexto social caracterizado pela complexidade das relações. 
Nesse sentido, os negros que obtiveram os registros de suas terras tornaram possível, ocupando 
brechas no sistema :fundiário excludente do Brasil Império, a visibilidade e o reconhecimento de 
sua condição de livres e proprietários, emblemas significativos num universo marcado pelas 
ameaças e pelas tensões próprias do regime escravista brasileiro. 
19 Os Registros de Terra são uma fonte importante para a reconstituição dos processos de 
ocupação local, no entanto, uma quantidade considerável de vizinhos declarados nos memoriais 

r: 
r- 
r- 
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SÃO PEDRO 

r 

Pode-se explicar a formação ou, pelo menos, o adensamento 

populacional negro em bairros como São Pedro, Sapatu, e Galvão, 

antigamente denominado Barra do São Pedro 20, localizados à margem 

esquerda do Ribeira, com base na lógica da expansão territorial em 

busca de terras férteis para o plantio. À medida em que a região do 

Vale do Ribeira consolidava-se como centro produtor e exportador de 

cereais, após o declínio da mineração, os negros, transformados em 

pequenos produtores rurais, desbravaram novos lugares tomados 

através do trabalho, promovendo um repovoamento da região. 

r: 
r 

Esse movimento de repovoamento abarcou os trechos menos 

valorizados e sujeitos à especulação, as terras localizadas às margens 

dos afluentes do Ribeira. Os relatos orais demonstram que a memória 

r: 
descritivos não possui registro das terras ocupadas o que dimensiona que a densidade de ocupação 
seria maior do que a expressa pela documentação existente. 
20 A comunidade de Galvão não foi integrada diretamente nos trabalhos de levantamento de 
campo e definição da territorialidade porque, em decorrência das enchentes ocorridas em janeiro 
de 1996, os moradores do bairro, situado em terras baixas, foram acolhidos em residências de 
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retém aspectos de parte do processo de fixação, que pode ser localizado 

no tempo, a partir da década de 30 do século passado, em que a 

mobilidade desses grupos foi um fator importante no movimento de 

expansão da população negra em busca de áreas de cultivo. 

- 
Em São Pedro, por exemplo, o homem considerado um dos 

primeiros a se fixar do bairro, do qual reconhece descender a maioria 

dos moradores, é Bernardo Furquim. Edu Nolasco de França relata que 

seu bisavô teria chegado à região sozinho com medo de ser capturado 

para o trabalho escravo: "contavam que ele veio corrido, veio fugido, 

parou aqui, começou a tocar serviço por aí, arrumou umas mulheres, 

gerou as famílias dele aqui dentro do bairro de São Pedro". 

- O tocar serviço é a categoria que qualificou os antepassados 

para possibilitar sua fixação, aspecto valorizado atualmente como o 

modo privilegiado de acesso e permanência na terra: 

- 
- 

"Bernardo Furquim trabalhava no 
serviço de roça, fábrica. Ele tinha fábrica de pilar 
café, arroz, fábrica de fazer pinga, criou boi ( . .), 
ele construiu fábrica de socar arroz onde nós 
estávamos fazendo um tanque. Naquele tempo ele 
não tinha carro para carregar o barro para fazer 
a barragem, então, ele pegava aquele couro de 
boi seco, punha no chão, enchia de terra com 
pedra e conseguiu fazer a barragem. " r: 

parentes de outras comunidades ou abrigados, tendo sido a localidade violentamente atingida 
pelas águas. 
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- Segundo Edu Nolasco de França, "naquelas veredas as 

mulheres não divergiam muito então ele arranjava uma mulher num 

lugar, ele sobrevivia com ela ali um pouco; era muito fácil sustentar 

três, quatro mulheres. Ele era um cara muito inteligente". Benedita 

Furquim Rodrigues, informa que seu bisavô Bernardo possuía duas 

mulheres e 24 filhos que foram-se espalhando, inclusive, pelos outros 

bairros da região. Benedita Furquim Rodrigues, nascida em 1914, relata 

que quando da chegada de Bernardo Furquim ao bairro rural de São 

Pedro, antigamente denominado Lavrinha, já estariam lá estabelecidos 

outros moradores. Segundo ela, ninguém sabe a_o certo quem eram 

esses moradores, mas a maioria seria do "tempo da escravatura". 

Mesmo as mulheres tidas como sendo de Bernardo "eram tudo da 

região, ele é que veio de fora, mas elas eram daqui, eram daqui 

porque das duas tinha uma mais trigueira e outra mais alva, que era 

filha de um colono". Dentre os ocupantes que antecederam a chegada 

de Bernardo Furquim, das suas duas mulheres, uma, pelo menos, era 

"do tempo da escravatura". 

- 

r: 
r: 

Alcides Furquim relata: "Em Pilões tem Furquim, em Maria 

Rosa tem Furquim, por causa dessa descendência grande esparramou 

Furquim, vai indo, vai indo e vai esparramando um tanto para lá, um 

tanto para cá. Em serra acima tem Furquim ". 

r - 
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- 
Os informantes de São Pedro são capazes de citar alguns dos 

24 filhos tidos como de Bernardo Furquim. Benedita menciona José 

Furquim, Graciano, Lindolfo, Faustina, Miquelina, Donária, Mereciana 

e Mistarda. João Maciel menciona João Furquim e Marcelino. Maria 

Adelaide Pedrosa lembra Ana Maria Furquim. Braz Furquim menciona 

Zeferino Furquim 21. 

- 

É notável a funcionalidade operada pelas alianças de 

casamento nas primeiras gerações mencionadas pelos informantes entre 

moradores não parentes de localidades diversas como fator de 

ampliação e consolidação da ocupação territorial. Além delas, os 

casamentos ou uniões mais ou menos estáveis realizados entre primos 

paralelos ou cruzados e entre tios e sobrinhas podem ser citados como 

fator de povoamento e repovoamento de regiões pouco habitadas ou, 

ainda, habitadas principalmente por grupos de um mesmo tronco 

familiar. A memória genealógica dos informantes permite reconstituir, 

ainda que parcialmente, os deslocamentos relativos à ocupação dos 

territórios até, pelo menos, cinco gerações anteriores. Em outros 

termos, trata-se de pensar como as estratégias de ocupação que 

- 
,f"'. 

- 
r 

- 

21 É possível recuperar, através dos registros de batismo da Paróquia de Xiririca e da Capela de 
Ivaporunduva, alguns dos filhos de Bernardo Furquim qualificado como "preto liberto"com, pelo 
menos, duas mulheres diferentes: Catharina de Sene e Maria Rodrigues, também "pretas 
libertas". Em 1856, Bernardo e Catharina batizaram a filha Ana; em 1857 a filha Miquelina. 
Catharina de Sene aparece em 1818 batizando o filho Fabiano, em 1819 a filha Antonia e em 
1824 a filha Emência, unida a Teotônio da Costa. A condição de Catharina de Sene varia, nos três 
registros, entre livre e parda liberta. Em 1870 Bernardo e Maria Rodrigues batizaram os filhos 
João e Marcelino, quando declararam residir em Pilões. Em 1871 batizaram o filho Lindolfo e em 
1873 a filha Cannelína. Na década de 1860 diminuem sensivelmente os registros relativos ao 
batismo de filhos de pretos livres ou libertos em Xiririca. Bernardo Furquim, se teve filhos 
durante esses anos, não os batizou. Esse período coincide com o acirramento das perseguições 
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permitiram a manutenção de grupos mais ou menos estáveis no tempo, 

relacionados a um território reconhecido como próprio e reivindicado 

pelas comunidades hoje em dia. Não se trata de justificar o direito 

desses grupos ao acesso à terra a partir da retenção dessa memória, 

muito menos da vinculação do direito fundiário aos critérios de 

descendência e consangüinidade; em vez disso, trata-se de utilizar a 

memória genealógica como um dado operativo no sentido de 

compreender o modo pelo qual, pelo menos, a partir da metade do 

século XIX - às vezes antes - os grupos estudados ocuparam a região 

do Vale do Ribeira. Sobretudo, os levantamentos genealógicos 

permitiram identificar a manutenção de padrões de fixação reiterados ao 

longo do tempo e de sociabilidade que relacionam ainda hoje, de 

maneira específica, os vários bairros negros que constituem o V ale do 

Ribeira uma continuidade sócio-histórico-cultural. Pode-se afirmar, com 

base nesses dados, que as referências mais consistentes remetem a 

Ivaporunduva e São Pedro as primeiras indicações sobre alianças que 

povoaram e permitiram a ocupação hoje consolidada dos territórios 

historicamente significativos para as diversas comunidades negras aqui 

estudadas. O movimento de consolidação da ocupação negra no Vale 

assistido no período pós-abolição foi iniciado, ao que tudo indica, a 

partir das alianças e da fixação de descendentes por toda a região entre 

moradores, inicialmente, das localidades acima indicadas. Assim, pode 

se inferir, por exemplo, que São Pedro e Ivaporunduva tenham 

- 

.- 
r 

- 

- 

- voltadas ao recrutamento de contingentes para o exército, conforme identificado pelo volume de 
correspondências a esse respeito encontradas no acervo do Arquivo de São Paulo . 

. - 
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fornecido, ainda nas décadas de 50 e 60 do século passado, mulheres 

que possibilitaram a fixação, em terras próximas, de negros perseguidos 

em situação de fuga. É o caso de Ana Faustina, filha de Bernardo 

Furquim, que se teria unido a um certo João Vieira, cuja referência liga 

se à ocupação do sertão de André Lopes, como será visto, em função 

das fugas do recrutamento, especialmente, para a Guerra do Paraguai. 

Duas filhas fruto dessa união, Donária e Mereciana, teriam com seus 

filhos possibilitado o fomento da ocupação em Nhunguara, André 

Lopes e Pedro Cubas. Mereciana teria se unido a Joaquim Ribeiro dos 

Santos, originário do Caracol. Donária teria se unido a Tomé Pedroso 

de Moraes, originário de Nhunguara. Irmão de Tomé, José Jacu 

também estabeleceu-se em André Lopes, tendo, pelo menos, cinco 

filhos, todos permanecido no mesmo bairro, unindo-se a mulheres 

originárias de Ivaporunduva. Nas gerações seguintes, repetiram-se 

intensamente as uniões entre os membros de Nhunguara e André Lopes, 

entre si, e também com membros oriundos de São Pedro, lvaporunduva, 

Sapatu e Pedro Cubas. De modo menos intenso, aparecem uniões nas 

gerações - 3 e - 4 entre Nhunguara e Pilões, praticamente inexistindo, o 

registro de uniões entre membros de São Pedro, Nhunguara, André 

Lopes, Pedro Cubas e Sapatu com membros de Maria Rosa. 

Do mesmo modo que as alianças de casamento relacionam 

São Pedro a André Lopes e Nhunguara, ligam o mesmo bairro a Sapatu. 

Um outro filho de João Vieira (André Lopes) e Ana Faustina Furquim 

(São Pedro), chamado Zeferino Furquim, ter-se-ia fixado antes do final 
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do século XIX, em Sapatu, tendo-se unido a duas mulheres, Paula e 

Maria. 

Morador de São Pedro Edu Nolasco de França afirma, sobre 

o território associado a Bernardo Furquim, como referência de 

ocupação possibilitada, em grande medida, pelas alianças de 

casamento: 

"de lá de Jvaporunduva até nas 
Vargens, ele morou em um bocado de lugar aí; ele 
abria posse num lugar, formava aquela 
criadagem, passava adiante e assim fa. (.. .) Quase 
todos os filhos de Bernardo ficaram aqui em São 
Pedro, depois foram vindo os netos de Bernardo . 
Lá por Jvaporunduva foi tudo de Bernardo 
Furquim, para cima, onde estão os Maia foi tudo 
de Bernardo (. . .). As terras que nossos avós 
trabalhavam nela começavam da Barra dos Pilões 
para cima, lá do bairro Galvão e vai até o rio das 
Vargens, tem uns 12 ou 14 quilômetros. Cada filho 
formava uma posse, ficava trabalhando, os netos 
também trabalhavam". 

r 
r- 

João Maciel, morador de Castelhanos, também descreve o 

território associado a Bernardo Furquim: "ele morava no Alegre, 

Boqueirão de Dentro, Galvão; isso era tudo lugar que Bernardo 

Furquim andava". O registro nº 469 do Livro de Terras da Paróquia de 

r: 
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- 
Xiririca, assentado no dia 1 º de junho de 1856, descreve parte das 

terras pertencentes a Bernardo Furquim: 

"Digo eu abaixo assignado que sou 
senhor e possuidor de um sítio na paragem 
denominada Boqueirão do São Pedro, distrito 
desta Villa de Xiririca, da frente do rio a sima 
faço diviza com meu cunhado João Dias em huma 
pedra grande, de frente do rio abaixo com Ignacio 
dos Santos em um pao de canela que tem. Por ser 
verdade mandei passar (?) e pedi ao senhor João 
Pedro de Pontes que este fizesse e assignasse por 
eu não saber ler nem escrever" 

- 

São Pedro, cujos primeiros registros de ocupação reportam a 

Bernardo Furquim, qualificado como preto livre, é mencionado pelos 

informantes como uma região onde a presença negra antecede à desse 

tronco familiar. Não há documentação precisa que descreva essa 

presença, no entanto, há menções indiretas presentes nos registros de 

terras que indicam a existência de vizinhos cujos registros não constam 

no livro de Terras de Xiririca. As lacunas documentais permitem supor 

que a relativamente numerosa vizinhança confrontante com os 

moradores de São Pedro que obtiveram o registro de suas posses pela 

Lei de Terras de 1850, tratava-se de uma população posicionada à 

margem da ordem social. Dentre essa população, encontra-se uma 

fração, cujo registro das terras ocupadas não foi possível pela restrição 
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própria do instrumento, que dificultava o acesso às camadas mais 

pobres da população, ainda que branca. Outra fração, composta por 

uma população, eminentemente negra, que não se faria registrar por 

força da necessidade de manter-se oculta aos olhos da polícia local. 

- 

Considerando-se que a possibilidade de pretos livres terem 

acesso e efetivo uso da terra, ainda que em locais mais ermos, devesse 

contar com a aliança dos mais recentes com os ocupantes precedentes, 

o fato de alguns de seus moradores, negros libertos, terem acesso ao 

registro da terra poderia indicar o outro lado de uma aliança unindo 

múltiplos interesses. Terras oficialmente registradas estariam menos 

suscepíveis à fiscalização, protegendo uma ocupação caracterizada 

também por negros em situação de fuga. 

,,,.... 

- PEDRO CUBAS 

,,,..... 

Descrita por inúmeros viajantes e exploradores científicos, 

essa localidade, cujo principal rio leva o mesmo nome, "possui 29 

quilômetros de extensão, com 3 ilhas, 12 afluentes na margem direita 

e 8 na esquerda"(Comissão Geográfica e Geológica do Estado de São 

Paulo; 1914: IV). Paulino de Almeida (1955: 12-13) relaciona os 

afluentes do Rio Pedro Cubas: "Quebra Canela, Braço Grande, - - 59 
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,,.-. Areado, Bromado onde existe muito ouro, e Penteado, também 

aurífero. Pela margem direita: Laranja Azeda, Catas Altas, Chico 

Ramos, Rapoza, Forma de Colher, onde além de ouro existe ferro, 

Quebra Canoa, aurifero e ribeirão do Pinto, onde existe manganês." 
- - 

Os moradores de Pedro Cubas relacionam a formação do 

bairro a um negro chamado Gregório Marinho que teria sido escravo da 

fazenda Caiacanga: 

- 

"naquela época deu uma folga e eles 
entraram nos matos aqui, fugiram da fazenda e 
veio se acampar ai na cabeceira do rio e foi 
juntando mais pessoas. Mais pessoas fugiram a 
juntaram na praia que eles chamaram praia do 
Gregório Marinho e foi juntando aquele montinho. 
E assim veio víndo aquela geração, depois veio a 
comunicação com o povo de Ivaporunduva, onde 
teve muito escravo também. Assim foi crescendo" 

,,... 
1 

Os informantes moradores em Pedro Cubas mencionam, 

explicitamente, a formação do bairro como decorrência do ajuntamento 

de negros fugidos de fazendas da região. A relação estabelecida com 

Caiacanga coincide com os dados sobre a importância dessa 

propriedade em volume de produção e uso intensivo de mão-de-obra 

escrava. Entretanto, a formação de Pedro Cubas não deixa de estar 

associada a Ivaporunduva: muitos dos troncos que aparecem em 

Ivaporunduva até meados de 1840 reaparecem em Pedro Cubas nos 
60 
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registros do Livro de Terras. É o caso dos Marinho cuja presença em 

Ivaporunduva pode ser identificada já em 1817. Um certo Gregório 

Marinho, residente no córrego do Mundéo em Ivaporunduva em 1849 

quando batizou, unido a F elicia Lopes, a filha Rosa, reaparece 

registrando seu sítio sob o assento nº 465 em Pedro Cubas, no ano de 

1856, cujas divisas encontravam as terras de Miguel Antonio Jorge "em 

uma capuava" e de Manuel Antunes de Almeida em uma "restinga de 

mattos virgens". Vicente Marinho que, em 1849 batizava, unido a 

Maria Antonia, o filho Generoso e declarava residir em I vaporunduva, 

também reaparece em 1857 registrando sob nº 488 seus "dois 

cultivados possuídos para mais de 10 annos": o primeiro no "Córrego 

Comprido" e o segundo na "paragem denominada Penteadinho no rio 

de Pedro Cubas". 

·- -· r 

- 

- 
Parece certo que a população negra que se manteve livre 

durante o período escravista ocupou essa região do Vale do rio Ribeira 

como uma área de continuidade geográfica, estabelecendo-se segundo 

padrões similares de organização sócio-econômico-cultural na medida 

em que o acesso à terra pelo trabalho constituiu-se como um critério 

básico para definir a pertinência ao grupo e a noção de comunidade. Os 

relatos indicam, ainda, que os casamentos eram uma maneira de 

garantir acesso à terra e, através da descendência, estabelecer novos 

núcleos e manter os braços necessários à produção da lavoura: 

- 

- - 61 

- 



Ministério Público Federal 

- 

r: 

"Eles plantavam arroz, plantavam 
feijão, plantavam milho, criavam porco e animais. 
Eles ocuparam mais lá para cima pro lado do rio 
do Peixe, pro lado do Penteado e aqui mesmo. Era 
tudo espalhado, não tinha aquele povo num bairro 
só. Casavam e iam lá para onde estava o sogro, 
iam para onde estavam os cunhados e era assim ". 

.- SAPATU 

- 

As minas de ferro de Sapatu foram localizadas por diversas 

pesquisas minerais, estando elas situadas na margem esquerda do rio 

Ribeira de Iguape. Os geólogos e mineralogistas indicavam, em 1906, 

que a "prospecção da mina do Sapatu causará surpresa nos círculos 

técnicos e financeiros da Capital, pois é enorme a massa de superior 

minério que encerra fácil a sua exploração e imenso seu valor 

industrial" (Paulino de Almeida; 1955: 18). 

- 
Sapato, cujo núcleo principal está localizado à margem 

direita do rio, intensamente atingido pelas enchentes de 1997, recebe, 

por parte dos seus moradores, uma classificação que desdobra o que é 

reconhecido como um único bairro pelos moradores da cidade de 

Eldorado e pelos administradores municipais, em três diferentes 

localidades: Sapatu, Cordas e lndaiatuba. No Livro de Tombo de 

Xiriríca, Cordas aparece como antiga denominação do bairro em 

menção "à necessidade com que as canoas, por falta de arte e - 
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experiência subião a cachoeira, puxadas por cordas." Entretanto, 

reconhece-se a origem comum das três localidades, "o parentesco é um 

só" 22 

- 
Em relato citado por Carril (1995: 99), uma liderança de 

Sapatu afirma que "o bairro foi construído por escravos fugidos dos 

quilombos, mais precisamente de lvaporunduva ", numa referência à 

existência das fábricas de aguardente que se utilizavam mão-de-obra 

escrava na região. 

- 

Braz Furquim Pereira, 80 anos, por sua vez, relata que sua 

mãe nascera "bem junto de Indaiatuba, quando casou veio morar em 

Sapatu ". O pai do informante, Júlio Furquim, morava no São Pedro, 

sendo filho de Zeferino Furquim que, por sua vez, era filho de Bernardo 

Furquim. Depois do casamento, Júlio Furquim e a mulher teriam se 

mudado para Indaiatuba, onde nasceu seu Braz. Nessa época "era tudo 

mato, não tinha morador por perto. Não tinha nem estrada, a gente é 

morador antigo. Isso foi quando os antigos foram morar em 

Indaiatuba, depois que eles morreram foi espalhando a família". 

- 

- As terras para onde a família se mudou foram compradas de 

José Júlio da Silva, o comerciante situado na passagem para São Pedro: 

"Meu pai e minha mãe entraram lá para 
comprar, depois veio toda a familia, mas eles não 
puderam pagar o terreno. Depois que José Júlio 

22 Os relatos orais dos moradores de Sapatu, Pedro Cubas, Nhunguara, André Lopes associam a 
formação desses bairros, de maneira estreita, a Ivaporunduva e São Pedro. Os dois últimos 
aparecem como os núcleos a partir dos quais os quatro primeiros foram formados. 
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- 
morreu ficou para a viúva Madalena, a viúva tirou 
eles de lá, tirou por derradeiro os filhos porque já 
tinha morrido tudo, meus tios, meus parentes 
morreram novos. Até meu pai morreu novo, com 
45 anos." 

- 
NHUNGUARA E ANDRÉ LOPES 

Os levantamentos das histórias locais que relatam a formação 

dos bairros de Nhunguara e André Lopes mostraram, além das estreitas 

relações sociais e de parentesco mantidas entre os dois núcleos, uma 

origem historicamente entrelaçada. A localidade denominada André 

Lopes, conforme afirma Paulino de Almeida (19 5 5: 11 ), "tem seu nome 

em uma lenda segundo a qual ai teria naufragado o sagento-mor da 

Ilha de São Sebastião André Lopes de Azevedo, casado com D. Maria 

Francisca e falecido na Freguesia de Xiririca, onde residia aos 15 de 

junho de 1764, na avançada idade de cem anos." Krug (1939: 589) 

descrevia a paisagem fisica do bairro a partir do morro André Lopes, 

"cujo pico calcáreo é coberto por expessa vgetação de Samambaia 

(..), em cada sinuosidade do rio elle se nos apresenta com aspecto 

diverso. Nesse morro existe a linda gruta calcárea da Tapagem, cuja 

vista é aconselhável àquelles que pretendem dedicar-se aos estudos 

espeleológicos", e que é atravessada pelo rio André Lopes. 
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- 
Nhunguara, Anhanguara ou Nhanguara, segundo Paulino de 

Almeida (1955: 11), denomina um dos afluentes mais importantes do 

Ribeira e significa "buraco de barro". Ainda, segundo o autor, talvez o 

nome do ribeirão tivesse sido atribuído a fim de "significar o pavor que 

concebiam dos estrondos frequentes das exhalações dos montes e 

lugares próximos, que se ouvem do Nhanguára ". O ribeirão de 

Nhunguara é atual divisa de município entre Eldorado e Iporanga, que 

até o divisor seco a partir da barra do Córrego do Morcego. 

- 
Região de antiga atividade mineradora, Nhunguara foi sendo 

ocupada, segundo relato de João Paula França, a partir dos tributários 

do Ribeira: 

- "Quando o pessoal veio para 
Jvaporunduva fazer o trabalho da igreja, esses 
trabalhadores, os mais espertos, eles entravam; 
eles fugiam e começavam a formar família. Aqui 
no Nhunguara, entrou gente pelo Bocó, entrou por 
São Pedro, pela Barra do Nhunguara, que é uma 
entrada; por São Pedro. Cada história sempre 
começa no afluente do rio. Jvaporunduva, 
Nhunguara, André Lopes, eles entram na beira do 
rio e afundam pelo sertão. Depois fica no sertão e 
vai descendo para a beira da Ribeira. Se pegar o 
Filões lá em cima é a mesma história, Rio Grande 
que é embaixo, lá em cima tem o pessoal que hoje 
está se identificando ele com a questão do 
quilombo. " 
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O relato acima mencionado coincide com a interpretação 

sobre o processo de povoamento da Baixada do Vale exposta por 

Petrone (1966: 84) que, "no conjunto, continuava dispondo-se em 

faixas, sempre orientadas ao longo dos rios principais, e tendo nestes 

a única possibilidade de comunicação". Segundo o autor, durante a 

primeira metade do século XIX, a expansão do povoamento ao longo 

do Ribeira prosseguiu lentamente e com duas caracteristicas básicas: o 

"aproveitamento da via fluvial (..) e o deslocamento de posseiros na 

base da agricultura itinerante (..)." Desse modo, os moradores 

preencheram a maior parte dos vazios existentes entre Iguape e Xiririca. 

- 

A ocupação do bairro de Nhunguara, relatada pelos seus 

moradores, é associada a três principais troncos: o Vieira, o Dias e o 

Maia, que se fixaram nas várias localidades, entre as quais Fria, Boa 

Vista, Pedra, Guardamó, Continente, Salto, Cata de Ouro, Jerivá, 

Tenente estendendo-se para o bairro de André Lopes a partir do 

Vergueiro, da Boa Vista e da Caverna. Nesse caso, também 

Ivaporunduva aparece como centro fornecedor de mulheres: "Arvelino, 

filho de Máximo Vieira, desses mais velhos, casou-se com Lipurdina 

Pupo, que era lá de Jvaporunduva, assim como outra filha de Máximo, 

a Joana Vieira, casou com Pedro Pupo, irmão de Lipurdina Pupo. " 

r 

r: 
Segundo o relato de Maria Adelaide Pedrosa, aqueles que 

"abriram o lugar" em Nhunguara e André Lopes, seriam os 

antepassados de seu pai Tomé Pedroso de Moraes que era filho de 

Berberino e Mariana Dias, da Barra do Nhunguara. A primeira mulher 
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de Tomé teria sido Joana Dias, de I vaponmduva e a segunda Donária 

Arcângela Furquim, de São Pedro. Donária seria neta de Bernardo 

Furquim, filha de Ana Maria Furquim com João Vieira. João Vieira 

teve um rol de irmãos, todos fixados em Nhunguara: Máximo, 

Sebastião, Domingos, Vicente, entre outros. A informante afirma que 

r 
r 

- 
João Vieira teria se fixado no Continente "no tempo dessas guerras 

que havia; depois que a guerra acabou ele saiu e foi para a Lavrinha 

(São Pedro), do outro lado do rio. Ficou por lá mesmo, casou com 

gente que morava na Lavrinha, ele foi buscar moças de lá para cá". 

Este João Vieira, avô da informante, seria filho de João Faustino Vieira 

e Joana Pedrosa, cujo sítio estava localizado, segundo assento nº 478 

do Livro de Terras de Xiririca, "no Ribeirão de Nhunguara do lado de 

Paranaguá, dividindo rio abaixo com terras de Ignácio Pupo em um 

córrego por nome Labrinha, aberto desde 1830 ". Faustino Vieira 

reaparece, ainda, no livro de assentos de batismo duas vezes, residindo 

em Nhunguara: em 05/04/1847 batizava o filho Vic~nte, rnrido à mesma 

Joanna Pedrosa e em 01/07/1950, unido a Anna Pedrosa, batizava o 

filho Antonio. Alguns anos mais tarde, em 1862, Faustino Vieira e 

Joanna Vieira batizavam o filho Pedro e declaravam residir em 

Ivaporunduva. Além desses, outro registro de batismo, de 05/10/1850, 

informa a presença de outro Vieira, Lourenço, "preto livre", em 

Nhunguara. 

O tronco Vieira é relacionado pelos informantes, também, à 

formação do bairro André Lopes. A partir de 1830, quando teria 
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entrado pelos sertões de Nhunguara, a descendência dos pnmeiros 

Vieira, lembrados pelos informantes e identificados nos registros 

eclesiais, ter-se-ia espalhado pelas áreas disponíveis de André Lopes 

também. Maria Adelaide Pedrosa relata: "André Lopes de cima é do 

João Vieira e André Lopes de baixo é dos Maia, avô desse João que 

tem aí. O de cima é dos Vieira e o de baixo é dos Maia. Aqui é André 

Lopes de cima, é dos Vieira, dos Dias." Um certo José Ortiz que, dia 

13/12/1856, declarou posse de um sítio sítio "na paragem denominada 

André Lopes" no assento nº 479 do Livro de Terras de Xiririca, 

descrevia a confrontação de suas terras com "Domingos Vieira em um 

pé de guararema. ,, Outros registros indicam a presença desse tronco 

em Nhunguara: o de nº 475, refere-se ao sítio de Salvador Morato da 

Costa que confrontava com terras de Antonio Vieira. Ignácio Pupo de 

Govea declarava, nos assentos n'" 482 e 489, possuir terras no Ribeirão 

de Nhunguara, próximas ao córrego Moçambique: avizinhava-se, de um 

dado, por Lourenço Vieira e, de outro lado, por Rufino da Costa, 

reconhecido pela informante Rita Ursolina Machada como ascendente 

dos primeiros moradores do Moçambique, onde ela própria nascera, há 

70 anos. Por sua vez, Domingos Vieira da Costa e sua mulher Izidoria 

da Costa, registravam, em 16/05/1856, sob nº 173, o sítio comprado à 

Irmandade de Nossa Senhora do Rosário de Ivaporunduva, localizado 

na Barra de Nhunguara medindo "150 braças de frente". 

,-. 

- 
r 
r- 

De outro lado, o tronco Dias aparece, também, nos 

documentos eclesiais, relacionado a Nhunguara: se, em 184 7, Manoel 

r 
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Dias e Cecília Pupo declaravam residir em Pedro Cubas, em 1849 e 

1850, quando batizaram os filhos José e Sabino, já residiam em 

Nhunguara. 

r 
Alguns dos reconhecidos pelo grupo como fundadores 

teriam também chegado de outras localidades, principalmente, situadas 

rio acima, provavelmente em períodos mais próximos do final do 

século. É o caso dos primeiros representantes do tronco Morato de 

Almeida, em Nhunguara: 

"Essas terras aqui meu avô comprou de 
um homem chamado Miguel Antonio Jorge, no 
tempo da monarquia ainda. Meu avô, Américo 
Morato de Almeida, comprou duas curitibadas 
para fazer roça, em 1882. As terras de meu avô 
fizeram divisa onde encontrava os olhos. Para lá 
de Pedro, descia para um lugar onde tiravam ouro 
chamado Cata de Ouro, no Jerivá. Do Jerivá 
atravessa direto lá no Tenente, do Tenente pega 
essa serra de cá, bem lá em cima e cai aqui. Tudo 
isso era de meu avô, são 351 alqueires. Meu avô 
comprou esses 351 alqueires por 200 mil réis. Ele 
pagou com milho essas terras, ele vendia milho 
daqui em Jguape a 60 centavos o saco; daqui a 
lguape eram 15 dias de viagem de canoa, ele 
passava direto na Caiacanga para ir no porto" 

Entre as formas possíveis encontradas pela população negra 

de garantir acesso à terra, ainda antes da abolição, os informantes 
r 
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relatam a prática de cessão de áreas, como afirma Laurentino Morato 
de Almeida: 

"Na época em que meu avô entrou, 
1882, o Romãozinho é nosso, aquele tempo o 
pessoal fazia isso; alguém dizia que precisava um 
pedaço de terra e o outro dava. Meu avô deu para 
a tia Luiza, mulher de Caetano. A família foi 
criando, agora a lei chegou e eles herdaram, mas 
lá adiante onde tem um homem por nome 
Vicêncio, já ganhou lá na frente. Lá adiante, bem 
adiante onde não tinha dono, lá tem José Catá, no 
córrego do Padre, foi entrando. Esse João Catá 
não tinha nenhum parentesco com meu avô, mas 
entrou também. " 

Na medida em que uma parte da população negra fixada no 

V ale tomava-se cada vez mais visível aos olhos dos poderes locais, 

tomava-se também alvo de maiores perseguições. À parte dessa 

presença negra socialmente tolerada e economicamente funcional na 

estrutura de exportação de grãos residente em I vaporunduva e 

arredores, há um silêncio significativo dos documentos eclesiais, sobre 

a massa de negros que permaneceram alvo das iniciativas de 

recrutamento para a defesa nacional, bem como sobre uma população 

que era representada pelas autoridades locais como pengosa. 

Demonstra de modo contundente o lugar que a população negra 

ocupava no imaginário dos poderes locais em meados do século XIX, 
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- um oficio expedido em 16 de setembro de 1820 .por uma autoridade 

policial ao governo da província de São Paulo: - - 

- 

"Distando esta freguesia da Vila de 
Jguape a que é anexa obra de cinco dias de 
viagem de canoa para subir ordinariamente 
porque se mais se gasta com a Ribeira cheia de 
ida até três dias para descer são reatardadas em 
certos casos que as pedem com prontidão e 
eficácia pois que havendo somente um capitão de 
ordenanças o qual, além de estar em uma 
dependência absoluta e subordinada ao Capitão 
Mor de Jguape, como que tímido sempre e receoso 
de desagradar, reside todo tempo em seu sitio a 
fim de cuidar da subsistência de sua família. Hoje 
não tenho a que mais outro gênero de castigo 
para dar do que um tronco para indivíduos de 
pouca consideração, sem casa destinada para os 
presos, mandando quando muito, a outros não 
sem graves incômodos para serem castigados em 
Iguape e, alguns que parecem lograr mais 
considerações, ainda que obrem mal, ficam 
impunidos. 

- 
- 

- 

- Daqui nasce que ficando esta freguesia 
tão central e remota como abandonada ao 
capricho de todos, não tendo em si o respeito e 
autoridade do governo militar e de uma vigilante 
policia acontece e, presentemente, cada vez mais 
para aqui se vem acoitar certos indivíduos que, 
trazendo consigo a semente da desordem se 
conduzem particular e publicamente sem 
honestidade e sem religião. Isso se observa em 
todo tempo e, mais precisamente, nas ocasiões das 
festividades e ainda mais, das festividades da 

- 

r: 
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- 
padroeira a 8 de setembro, como acabamos de 
sofrer no presente ano, com especialidade dos 
negros que sobem da Vila de Jguape. Alguns 
desses sujeitos que vêm por tempo considerável ou 
só por alguns dias a título de negócio ou sem 
título razoável (. . .) passando uma vida inútil e 
ociosa e se entretendo de dia e ainda mais de 
noite com festas e bebidas, com ajuntamentos, 
todos indecentes e clamorosos, com gritalhadas 
(...), fraturas de portas e telhados, arrombamento 
das casas, com insultos à igreja e ao pároco sem 
proteção, e diria também com injúrias de peso e 
de gravidade aos moradores que, muitos, por isso 
deixam de frequentar as mesmas festividades, 
compreendendo-se nesse número os que fazem 
crescer o mal e ficam sem a merecida pena. A 
esta desordem acresce a de muitas meretrizes 
atraídas de fora para semelhantes homens as 
quais se são toleradas em lugares populosos, não 
devem ser nesta tão pequena freguesia, onde se 
contemplam prejudiciais. Tendo-se, pois, seguido 
gravíssimas queixas sobre os vis escandalosos 
dessas mulheres que me obrigaram já 'a pedir a 
lguape o competente auxílio a fim de que se 
retirassem para onde vieram, não tendo coisa 
alguma que perdessem, antes perdendo a muitos, 
vi com a maior mágoa os seus protetores 
reconduzirem-nas com um ressalvo e certa espécie 
de triunfo para fazerem desta freguesia um viveiro 
dessas infames, mais desprezada a honestidade 
dos homens públicos e a santidade da religião." 

- 
- 

r 

O fluxo de negros chegados de localidades situadas no 

abaixo, visto como uma ameaça à segurança da população local, 

motivava a tomada de medidas violentas e repressivas, visando coibir 
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seu trânsito e sua permanência na região, que vma a somar-se aos 

negros ali já fixados. Além disso, um medo fundado na experiência 

orientava a precaução das autoridades: inúmeros levantes negros tinham 

início durante os calendários festivos, religiosos e populares, quando os 

fazendeiros baixavam relaxavam a vigilância e os laços de 

solidariedade étnica e religiosa eram potencializados 23. Outros dois 

exemplos sobre a ameaça de levantes durante festas podem ser citados: 

em 09 de janeiro de 1766, uma Congada ocorrida em Cananéia era 

- 

r: 

descrita com preocupação, ocasião em que "h 'ua preta que se achava 

em manga de camisa e sem insígnia algu 'a (. . .) respondera que hera 

Rainha daquella festividade". Perguntando sobre a proibição ou não de 

"haverem Rey ou Raynha em estas festas so sim Juiz e Juíza para 

fazerem a festa", o oficiante informava que em outra ocasião havia 

sucedido outra semelhante, em que os negros apresentavam-se 

"naquelle dia [como] senhores avulsos" 24 (Manuscritos da Câmara de 

Cananéia, Iguape e Itanhaém - Ordem 2500 - Lata 65/ASP). Em 18 de 

janeiro de 1822, o Capitão Joaquim Pupo Ferreira denunciava ao 

Capitão Mor do Distrito a prática de, durante a colheita de arroz, 

dirigirem-se de Apiaí e Itapeva a Xiririca "esmoleiros com o nome dos 

23 Reis (95/96: 31) mostra que "8 das 25 revoltas e conspirações baianas aconteceram ou 
estavam planejadas para acontecer, no período do ciclo de festas do verão, entre dezembro e 
fevereiro". Cita também outros exemplos da relação entre os levantes e as festas em Minas Gerais, 
Itu, São Carlos (Campinas), Sorocaba em 1809, Ubatuba em 1831, Taubaté e Pindamonhangaba 
em 1853, Espírito Santo em 1849, Bananal eml881. No relatório de 1848, o presidente da 
Província Leite Ribeiro, mencionava que não "se ignora os receiros de uma insurreição que 
saltearam alguns municípios da Província, entre os quais os de Campinas, Piracicaba e Itu, 
receios que na freguesia de Indaiatuba se avultaram a tal ponto de obrigar alguns fazendeiros a 
abandonarem suas casas." 
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Imperadores e lmperatrizes, (. . .) em seis bandeiras brancas e 

incarnadas, (. . .) escandalizando ainda mais as funções que fazem 

gastando superjluamente as esmollas que talves serão tiradas contra a 

vontade de muitos pobres, que levados das cantigas e congos atraem, 

dam arros que tanto lhes custa e depois lhes falta para suas 

necessidades" (Ordenanças de Itanhaém Iguape e Xiririca - Ordem 287 

- Caixa 50/ASP). 

- Por outro lado, a "massa recrutável", cuja presença deveria 

estar, senão totalmente oculta, pelo menos, protegida das ações 

persecutórias, revela-se a partir de outra fonte documental: as 

correspondências oficiais trocadas entre as autoridades locais e as 

provinciais que indicam o Vale do Ribeira como área de refúgio de 

"criminosos" e "desertores" desde os primeiros tempos da 

- 

colonização. Em 08 de maio de 1722, um oficio da Ordenança de 

lguape à administração provincial notificava o mandado de prisão 

expedido contra o criminoso Domingos Cardoso pêgo na passagem do 

Rio do Una, avisando a existência de outros os quais "mandei buscar 

aos mattos, mas não pude mandar buscar os que estão pella Ribeira 

acima, 12 e 15 dias de viagem, em canoas." Cientificava, ainda, que 

entre os presos iam mais "três índios, duas índias com duas crias que 

andavam fugidos das aldeias e mais uma negra fugida pêga no 

caminho das minas" (Ordenanças de Itanhaém, ªIguape e Xiririca - 

- 

24 Reis (95/96: 32) lembra que os "reis alegóricos das congadas daqui (. .. ) exerciam um papel de 
autoridade nas festas étnicas, e talvez fora delas se, como suspeito, levavam às vezes seus súditos 
afazerem da festa revolta." 

74 



r 

Ministério Público Federal 

Ordem 287 - Caixa 50/ASP). Em 26 de janeiro de 1809, José Antonio 

Peniche notificava a remessa de 57 pessoas entre recrutas e voluntários, 

ressaltando a existência de um número de "uns e outros escuzos". Em 8 

de dezembro de 1817, o mesmo José Antonio Peniche da Companhia 

de Ordenanças de lguape relatava a dificuldade em cumprir as metas de 

recrutamento determinadas para a região: 

- 

"persuado-me que não poderei 
apresentar o numero dos recrutas que V. E. me 
incumbia; porque as duas Companhias milicianas 
desta Villa tem escolhido a melhor gente, e alguns 
que restarão mais suficientes se tem cazado 
mesmo por se eximirem do levantamento que a 
tanto tempo os povos pronosticavão, e outros se 
tem embaraçado, de sorte que a maior parte dos 
que existem sam defeituosos, quebrados, segas e 
aleijados, e bem poucos os que vou axando 
suficientes para alistar e remeter. Esta Villa 
Exmo. Sr. não tem gente ocioza, tudo vive 
impregado na agricultura que tem florecido como 
se ve pellos Mappas de Exportação e pello valor 
das rendas de Sua Magestade que excede ao de 
outras Villas maiores, e por isso mesmo olhando 
para cada hua das famílias não axo tantos que 
possa alistar que prehenxa aquelle numero sãos e 
dezimbaraçados, ainda mesmo incluindo a muitos 
destes que fazem falta. Em 15 do corrente o mais 
tardar pretendo mandar a primeira leva a 
intregar ao Brigadeiro da Praça de Santos e dahi 
em diante hirei continuando na mesma diligencia, 
que necessariamente levara seo tempo por cauza 
de alguns que se ocultarão, e outros da Freguezia 

- 

- 

r 
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- de Xiririca que se refugiaram para Apiahy e 

Paranapanema; e por fim darei conta do resultado 
a V. E." (Ordenanças de Iguape - Ordem 287 - 
Caixa 50/ ASP). - 

r 
Outras notícias sobre recrutamento na região dão conta, ao 

longo do. século XIX, que as ações para a obtenção de braços para o 

exército eram exercidas com violência, atingindo inclusive menores de 

idade entre 10 e 17 anos. 

.- 
- 

Uma das dificuldades das autoridades locais era exatamente 

- 

"arrancar braços úteis à lavoura" ponderando estas sobre a 

impossibilidade de recrutar menores que "trabalhão na companhia de 

seos pais, mas unicamente os que vagão abandonados, e a quem esse 

estado falta a educação conveniente e dão-se aos vicias" (Oficies 

Diversos - Ordem 1339 - Lata 544/ASP). 

- - 

- 
A truculência dos procedimentos de recrutamento aumenta 

sensivelmente na segunda metade do século XIX quando o Brasil 

integra as forças que, juntamente com o Uruguai e a Argentina, iriam 

confrontar o Paraguai numa Guerra que duraria de 1865 a 1870. O 

exército brasileiro que combateu no Paraguai foi formado por 

"voluntários da pátria" e recrutados à força em todas as regiões do 

país, ocupando posições distintas na escala social; a ele somava-se a 

existência de um grande número de combatentes ex-escravos, libertos 

para as agruras da luta. 
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- 
Apesar do entusiasmo com que foi aberta a sessão 

extraordinária da Câmara Municipal de Xiririca em 7 de setembro de 

1865 conclamando os súditos a pegar em armas para a defesa da 

"Patria em sua afflição", as adesões foram, no mínimo, 

decepcionantes. O presidente da Câmara ofereceu uma parte da sua 

fortuna como contribuição, impedido de alistar-se declarando-se 

"cortado pelas molestias e annos". Os demais participantes também 

ofereceram-se para treinar, instruir e fardar voluntários e recrutas, mas 

não nenhum deles alistar-se-ia, sugerindo-se ampla divulgação sobre as 

premiações em terras aos combatentes voluntários que retomassem. 

- 
- 

Dos sete alistados voluntários de Xiririca em 1865, um 

desistiu em 1 ° de novembro alegando ser "cazado com mulher honesta 

com quem sempre viveu, ter 5 filhos todos pequenos", tendo o "amor 

de seus filhos e mulher dominado de tal maneira que lhe parecia 

impossível viver na auzencia delles". 

- 
Um ano depois a Câmara Municipal de Xiririca informava ao 

Presidente da Província que, até 18 de dezembro de 1866, haviam sido 

recrutadas 54 pessoas. A epidemia de cólera havia ceifado perto de 300 

vidas em todo o município o que tomava mais árdua a tarefa de atender 

as ordens provinciais sobre o recrutamento para a Guerra. Nesse 

sentido, resulta claro que as populações negras representavam um alvo 

importante para engrossar as fileiras do exército. Enquanto a Guarda 

Nacional, braço armado dos escravagistas, era formada por setores 

- 

- 
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-' 
egressos das classes mais abastadas 25, uma guia da Delegacia de 

Polícia de Xiririca descrevia o perfil do recrutado para compor as 

forças do exército ou da marinha: 

- 

"João Miguel, cazado, vivendo 
separado de sua mulher desde logo que se cazou, 
idade de 25 annos, natural de Paranapanema, cor 
fulla, barba pouca, cabellos pretos, altura 
regular, reforçado de corpo, filho legitimo de 
Miguel Fernandes e de Lina Maria, de occupação 
vagando a jornal. "(Oficias Diversos - Ordem 130 
- Lata 545/ASP). 

- 

- 

Principalmente, os homens solteiros, sem família e 

desprovidos de terras, os negros, mulatos e pardos, ainda que livres e 

libertos, estariam entre a massa de recrutáveis para o exército. Esse 

contingente comporia as fileiras do exército, representando este um 

espaço social subalterno, formado em sua imensa maioria por homens 

livres não proprietários, recrutados mais por castigo ou desemprego do 

que por qualquer vocação. A caserna seria o refúgio dos considerados 

desocupados, desqualificados e malfeitores, sobretudo, os negros. - 
Enquanto o Subdelegado de Iporanga publicava um edital 

livrando "todo indivíduo de ser recrutado ao campo de guerra, si 

- 25 A Guarda Nacional representava a força militar do Império, seu oficialato era formado 
diretamente pelos latifundiários, comerciantes e políticos, a aristocracia imperial, e cujas ações 
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- 

plantasse uma certa quantidade de semente de algodão. Naquella 

época nosso caboclo respeitava a lei; para, porém, fugir de suas 

obrigações militares, escondia-se - frequentemente no matto. Essa 

'ukase' veio, porém, a gosto de muita gente: sahiram de seus 

esconderijos para plantar a famosa planta fibrática" (Krug; 1939: 

565), em Xiririca, as perseguições foram sistemáticas e duras. As 

intensas cobranças provinciais aos administradores xiriricanos pelo 

aumento do número de recrutados provocaram reclamações contra as 

autoridades de lporanga que não estariam sendo diligentes, embora 

naquela localidade a maça de recrutáveis fosse considerada maior, em 

1866 (Oficios Diversos - Ordem 130 - Lata 545). 

- 

,..... 

,-.., 

- o povoamento de várias localidades habitadas 

- fundamentalmente por populações negras no Vale do Ribeira, como 

Nhunguara e André Lopes e Sapatu, também deve ser analisado à luz 

das fugas dos recrutamentos para a composição dos batalhões de 

combate para a Guerra do Paraguai. Uma profusão de relatos sobre a 

escolha de zonas de refúgio que acolheram inúmeras fugas está presente 

nas narrativas dos informantes residentes em vários bairros da região. 

Maria Adelaide Pedrosa que quem "abriu" a Caverna do Diabo, 

localizada no bairro de André Lopes, foi o tronco da família Dias: 

,-. 

-.. I - 
fundamentais se voltavam para o controle da ordem interna e a manutenção do poder da 
aristocracia agrária. Ver Os Voluntários Paulistas na Guerra do Paraguai, 1997: 23. 
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"Na caverna quem morava era 
Filadelfo e Raimundo(..). Filadelfo era cunhado 
da mamãe fDonária Arcângela Furquim}, marido 
de Mapoge. Foram os pais de Ana Santana que 
abriram lá (..), tinha outro filho também, o 
Osório que se mudou para Capão Bonito (..). 
Agora tem um parque na caverna, (. . .) o parque 
invadiu tudo, ele tiveram que ir cada vez mais 
para dentro, teve que sair. " 

Ao apontar os motivos que os levaram a ocupar a região da 

hoje chamada Caverna do Diabo, a informante indica: "ela foi aberta 

no tempo da guerra do tal de Paraguai, saíram correndo. Correram 

tudo para lá, trabalharam mato adentro, na boca da caverna, 

boqueirão grande para dentro eles trabalhavam, nessa época eles 

eram todos solteiros". 

.- 

João Maciel também relata que "lá perto da caverna tem um 

tal de Paraguaia que foi nessa Guerra do Paraguai, ele é desses 

Paraguaia. Eles emborcaram lá pelo sertão, onde é a caverna. Agora 

tem pouca gente deles, tudo já morreu Eles contavam que depois eles 

desertaram, correram e se esconderam perto da Santa de Rubuquara. 

Eles foram para a Guerra mas não chegaram a assistir todos os 

combates; lá por dentro tem um salão, eles se esconderam de medo 

que os soldados levassem à força, até passar a guerra". Além do 

tronco Dias, Maria Adelaide Pedrosa indica que "tem gente Paraguaia 

que também abriu lá." 

r- 
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r-, 

A região, reconhecida primeiramente, por ambos informantes, 

como "terreno dos Paraguaia e dos Dias" foi sendo, gradativamente, 

expropriada de seus primeiros moradores: "depoisforam descobrindo, 

descobrindo essa gruta, ficou para o Estado". Outras áreas dentro do 

que hoje se reconhecem como bairros ocupados majoritariamente por 

negros, foram desbravadas na segunda metade do século XIX: 

- 
"Veio também para cá o pessoal da 

Dona Carmelinda, uma boa parte tinha relação 
com o pessoal de Nhunguara, seu José Zeferino, 
Seu Venâncio, que morava na Capuava. Ele fazia 
relação com gente daqui, tanto fazia ir no André 
Lopes como aqui, era a mesma coisa. A mulher do 
seu Venâncio chamava Júlia, que era lá do 
Sapatu; ele não era tanto família daqui. Lá no 
Sapatu, tem o Celso e a Laurinda, eles também 
são dos Paraguaia" 

r 

O episódio da Guerra do Paraguai é marcante para a história 

da formação das localidades estudadas, tanto que durante os 

levantamentos genealógicos, constatou-se a ocorrência significativa de 

famílias inteiras que se auto-denominam Paraguaia, utilizando o termo 

na condição de assinatura ou sobrenome. Conforme ressaltou João 

Paula de França, "Paraguaia ficou sendo o nome não porque as 

pessoas vieram do Paraguai, mas é porque foram lutar na guerra ou 

se esconderam por medo da guerra; mudaram· o apelido e ficou 

r 
r 
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- 

Paraguaia." Ocupando a condição de nome de família, a menção 

transforma-se numa referência de caráter social que agrega, a despeito 

dos padrões consanguíneos de nomeação, grupos diferentes em torno de 

uma mesma ocorrência histórica e social. Essa ocorrência fala dos 

processos de ocupação da terra, mobilidade e alianças entre os diversos 

grupos negros presentes no Vale do Ribeira dur_ante o século XIX. 

Estabeleceu-se como uma marca social a partir de processos de fuga 

bem situados no tempo, revelando que os negros ocupavam uma 

posição, de certa maneira frágil ou tensa, na estrutura social, ainda que 

fossem reconhecidos por setores da igreja local como livres ou libertos. 

Sobre essa população recairia o ônus da participação em uma guerra 

cujos motivos lhes eram irrelevantes; sendo ela composta por negros, 

pardos ou mulatos. 

- 

Tais indícios reiteram outros estudos, que identificaram a 

diversidade de origem da população dos quilombos no Brasil, 

especialmente, durante a Guerra do Paraguai, indicando a presença de 

criminosos e desertores entre negros acoitados nos quilombos (Maestri; 

1996: 291). 

r 

Outra ocorrência significativa que motivava a busca de zonas 

de refúgio no V ale do Ribeira eram as obras públicas desenvolvidas na 

região, em especial, as estradas. É vasto o volume de correspondências 

e relatórios presidenciais, a partir dos anos 20 do século XIX, 

mencionando a escassez de braços para o trabalho. Em 1841, o 

Presidente da Província de São Paulo Raphael Thobias de Aguiar, 
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mencionava que, apesar da arrematação da estrada que seguia da 

Freguesia de Paranapanema para a de Xiririca, o arrematante via-se 

embaraçado "pela falta de jornaleiros, que n 'aquelles lugares são mui 

raros, por isso com muita dificuldade poderá concluir semelhante 

obra". Num relatório anterior, em 1836, o Presidente Miranda Ribeiro, 

relatava a resistência dos senhores de escravos em "alugar parte delles 

para os serviços públicos" e, ainda mais, a dificuldade em se contratar 

jornaleiros livres já que estes "abandonavam as obras para cuidar de 

suas acanhadas lavouras". A saída então proposta por certo 

arrematante de obras em Xiririca, para a qual solicitava autorização da 

presidência da província em 1840, era a reescravização dos pretos 

livres para fins de aproveitamento dessa mão-de-obra em construção e 

reparo das estradas locais. 

PILÕES E MARIA ROSA 

Antigo limite de Freguesia, Pilões é mencionado no Livro de 

Tombo da Paróquia de Xiririca, que registra em sua página 22, os 

"Termos Dividentes, Extensão e Nomes dos Bairros, e Lagares d 'Esta 

Freguezia", onde se fala, em seu parágrafo primeiro, sobre o bairro: 

r' 
r 
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- 

"O Ribeirão dos Pillõens, inclusive da 
parte superior, e a pedra grande chamada 
Fortaleza, e na língua da terra Iyquyá, inclusive 
da parte inferior, são os termos demarcantes 
d'esta Estolla, ou Freguezia de Nossa Senhora da 
Guia de Xiririca, a respeito das Freguezias suas 
vizinhas limítrofes, que são a Villa de Apiahi, e a 
Villa de Jguape, devendo por conseguinte 
abranger todos os rios que desaguão dentro das 
mencionadas demarcaçõens ... " 

- 
- 

A antiga divisa das Freguesias de Xiririca e Apiaí deslocou 

se do ribeirão dos Pilões para mais rio abaixo, de forma que ambos os 

bairros, Maria Rosa e Pilões, passaram a pertencer ao distrito de 

lporanga, e a partir de 1873, ao município de mesmo nome. 

r-. No Livro de Tombo da Paróquia de Xiririca aparece como o 

último dos cinqüenta e quatro bairros, sendo a origem do seu nome 

assim explicada: "Pilloens, Ribeirão. Bairro e Demarcação superior. 

O nome desse caudaloso rio, cheio de cachoeiras, provem ao que 

dizem, de achar-se n 'aquelles tempos antigos hú pilão de madeira/ou 

no mato, ou no mesmo rio. " 

Diferentes histórias contam, porém, os moradores do lugar. 

Um relato da origem do bairro preparado em 1991 por Pedro 

Rodrigues, um de seus moradores, a pedido de sua mãe Antonia 

Vitalina de Oliveira, então, a moradora mais velha dali, já falecida, é 
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bastante esclarecedor não somente sobre o seu surgimento mas também 

sobre as transformações porque ele passou em tempos recentes, 

merecendo ser citado na íntegra: 

"Porto dos Pilões - 

- 

Chama-se porto dos Pilões porque 
existia muitos buracos nas pedras de rio igual a 
um pilão. Assim dizem os povos mais antigos, pois 
hoje não existe mais. Em 1678 mais ou menos 
[ calculado pelo informante a partir das idades 
presumidas de sua avó e bisavó ao morrerem, 115 
e 131 anos, respectivamente J quem morava aqui 
era o senhor Lino e sua mulher dona Quentim. 
Dona Quentim foi a primeira parteira da região e 
mais tarde ficou conhecida como Mãe Ouentim, 
pois era a mãe mais velha da região. Assim foi 
formado um povoado de muitos moradores, mais 
até mesmo do que hoje. O povo trabalhava com 
lavoura como o milho, arroz, mandioca, cana-de 
açucar; engordavam porco e levavam para vender 
em Faxina, que é hoje Itapeva, gastavam até 
quinze dias de viagem tocando porco, levavam 
cargueiro de mantimentos e 'virado ' para comer 
na viagem; outros levavam rapadura, melão, doce 
de laranja e de gengibre para vender em Capão 
Bonito, onde trocavam por queijo e tecido. 

.,,...., 

- 
- 

r 

Os moradores não usavam nem sapato 
nem remédio de farmácia, seus remédios eram 
raízes e ervas. Curavam também mordida de 
cobra com simpatia, como existe até hoje. O meio 
de transporte era a canoa, a cavalo ou a pé, era 
muito precário, gastava até dois dias de viagem 
para chegar até a vila (Iporanga). 

.- 
r 

r 
r: 
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Hoje o bairro tem menos gente do que 
naquela época, pois saíram muitas pessoas para a 
cidade à procura de emprego, a maioria foi 
plantar tomate. De pouco a pouco está se 
levantando o bairro novamente, mas acho que não 
mudou nada, pois continuam as mesmas famílias, 
não tem ninguém de fora. 

- 
Existia o inspetor de quarteirão, 

escolhido pelo chefe da vila [lporanga]. O 
inspetor de quarteirão era quem comandava o 
bairro, o que ele falava o povo atendia, fazia até 
prisão e levava a cidade e era atendido. 

Religião 

Todos eram católicos, faziam terços nas 
casas das famílias, mais tarde o padre vinha fazer 
uma missa por ano, que sempre se realizava no 
dia 24 de agosto. Fizeram uma cruz onde rezavam 
o terço, depois fizeram uma capelinha pequena. 
Em 1983 construímos uma capela de material [ de 
alvenaria]. 

Acredito que aqui foi moradia de índio 
porque foi achado muitas pontas de flexas de 
índios, mas o povo que vinha de fora levou [uma 
equipe de arqueólogos da Universidade de São 
Paulo que esteve no local anos atrás]. Hoje só tem 
pedacinhos de pedras onde ele faziam as pontas 
das flechas. 

Minha mãe diz que a bisavó dela foi 
pega no laço, com três dias [de capturada} ela 
teve a avó dela, só que ela sabe aonde. 

Cemitério 

r 
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Os defuntos eram levados para enterrar 
no bairro de Jvaporunduva de canoa. Devido às 
enchentes e à viagem ser muito longa, foi pedido 
ao inspetor de quarteirão que pediu para o chefe 
da vila que fosse construído um cemitério aqui, e 
conseguiram o cemitério. 

- 
Quem escreve é Pedro Rodrigues, filho 

de Antonia Vitalina de Oliveira, a moradora mais 
velha do bairro com 85 anos de idade. Nunca fez 
consulta médica, nunca tomou injeção, nunca 
usou sapato e vive sempre forte. 

Porto de Filões, 5 de agosto de 1991. " 

- 

- 

Os elementos gerais da própria auto-caracterização sobre o 

bairro, feita por Pedro e sua mãe remete a suas ·origens camponesas 

imemoriais, de aglomerado humano com relações cimentadas em laços 

de parentesco e em uma vida social de cunho religioso, praticando uma 

economia de subsistência que incluía e inclui a produção de excedentes 

e produtos comercializáveis para suprir as necessidades de bens não 

passíveis de serem produzidos dentro da unidade familiar, como os 

tecidos citados no relato de dona Antonia. Descreve ainda a auto 

suficiência de um conhecimento tradicional para lidar com os percalços 

de sua existência cotidiana, refletido no reconhecimento ativo de que 

"antes", antes que o bairro passasse a fazer parte cada vez mais ativa 

da região e do resto do mundo, dispensava-se todo o uso dos signos 

distintivos do homem da cidade, os calçados e os medicamentos. Essa 

constatação reflete também sua mudança inevitável, eles que usam hoje, 
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- 
ambos os produtos - ainda que não tanto quanto desejariam - corno 

recorda a todo momento Pedro, liderança local e que já foi vereador na 

última legislatura, eleito corn os votos do bairro e os de Maria Rosa. 

A definição da comunidade de Pilões expressa por seus 

rnernbros ecoa seu processo de formação histórica. Corno lembra Carril, 

no vale do rio Ribeira de Iguape: 

- " a saída dos brancos ocorreu 
também em função da busca de riquezas em 
outras regiões. Os negros permaneceram, 
relacionando-se de forma orgânica com a terra, 
através do que estabeleceram fortes laços de 
solidariedade e união, bem como o conhecimento 
do espaço em que vivem (. . .) Mantiveram, a 
exemplo dos demais grupamentos negros, somente 
as casas particulares e o terreno em volta para o 
plantio" (199 5: 103). 

- 

Se a presença do Estado já se fazia sentir então, corno 

demonstra a referência ao inspetor de bairro, espécie de representante 

municipal indicado pelo prefeito, esta aparentemente não era agressiva 

o suficiente para causar rupturas na rede de relações sociais a ligar os 

membros da comunidade, o que pode ser constatado, no caso deste 

exemplo, pelo fato de, conforme os moradores do bairro, a indicação 

sempre recair, obrigatoriamente, sobre um membro da comunidade. A 

indicação de um não-membro esvaziaria de sentido o cargo, já que este 
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sena também um não-morador, portanto, incapaz de representar o 

poder municipal em local de tão dificil acesso. 

- Menciona ainda Pedro, a respeito das origens do bairro, a 

existência de escravos na Fazenda Santana, próximo à atual localização 

do bairro, ao lado da barra do ribeirão Pilões. De acordo com ele, a avó 

de sua mãe teria vindo de Faxina, atual Itapeva, para a região dos Pilões 

na época em que esses escravos trabalhavam na Fazenda Santana, já 

encontrando então o bairro, existente havia muito tempo. Segundo 

informantes, o próprio nome de Porto de Pilões deriva do fato de que lá 

as embarcações descarregavam mercadorias para a sede da fazenda de 

escravos. 
- 

A ocupação do local é, assim, mais antiga que a memória das 

comunidades alcança, porque as famílias de ocupantes se sucedem 

umas às outras em uma mesma região, não guardando necessariamente 

memória daquelas que o ocuparam anteriormente. Essa característica de 

ocupação territorial reaparece em Maria Rosa, cujos atuais moradores 

não são capazes de se recordar daquela cujo nome ficou associado ao 

território específico, sabendo apenas afirmar que, até onde soubessem, 

sempre tenha havido negros ali, somente negros. 

Longe de ser indício de uma suposta inconstância na 

ocupação negra no local, essa característica reflete uma forma de 

ocupação territorial que se consubstancia pela ausência de grupos de 

descendência estáveis, muito provavelmente associada à manutenção de 

89 - 



- 
Ministério Público Federal 

- 
relações de vizinhança que se transformam em relação de afinidade na 

geração seguinte, com o casamento cimentando as relações entre 

famílias vizinhas. De resto, essa mesma característica é descrita por 

Antônio Cândido n'Os Parceiros do Rio Bonito (1982), onde lança a 

definição clássica de bairro rural como uma entidade formada por 

relações de parentesco e vizinhança, por causa das quais é comum que 

famílias diferentes se sucedam em um mesmo espaço ao longo do 

tempo, sem que com isso o bairro deixe de possuir sua característica de 

unidade social distintiva. 

- 

- 

Da mesma forma que a região como um todo, Pilões sofreu 

uma ocupação derivada dos dois ciclos econômicos por que passou a 

região: o ouro e a cultura de arroz e cana-de-açucar (Carril 1995: 84) 26. 

Referências à ocupação de Pilões durante o primeiro ciclo econômico 

são recolhidas pelo registro de historiógrafos e estudiosos, como Carlos 

Rath que, em sua Descrição da Região Fluvial da Ribeira de Iguape 

(1833/1856, Arquivo Histórico de São Paulo, citada por Laragnoit) 

menciona o seguinte sobre a ocupação da região, inclusive a do ribeirão 

Pilões: "Os lavradores que viveram aqui para tirar o ouro mataram 

uns aos outros e porisso os brancos desaparecerem e só os pretos se 
conservarão até hoje no Ribeirão Ovaporunduva, Anhanguera, Serra 

- - 
- 

- 
26 Sobre a ocupação das terras pertencentes a Iporanga durante o segundo ciclo econômico tem-se 
o Livro de Terras, em que são registradas, entre 25/10/1855 e 31/05/1856, 248 propriedades. 
Dessas, cerca de trinta estão localizadas nas proximidades do Rio Pilões e Maria Rosa em diversas 
localidades: Capitão Mor, Morro dos Monos, Poço Grande, Salles, Fojo, Fogaça, Tavares, 
Chiqueiro, Baixio Comprido, Ribeirãozinho, Serra da Lapinha, Capuava, Pintos, Inveja, Inveja 
Pequena, Barreiro, Capoeira, Volta Redonda, Theotõnio, Borda, Barranco do Peixe, Porto de 
Pilões, Córrego Sujo, Montenegro, Córrego do Maximiano, Chico Antunes e Santaninha. 
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do Quilombo. Os lavradores d 'ouro fugiram destes lugares tristes de 

lembranças tenebrosas ... " - 
- 

À interessante constatação de que a violência nos garimpas 

locais, tocados com mão-de-obra escrava foi responsável por sua 

depopulação no que tange aos não escravos, Rath prossegue referindo 

se a outro tipo de violência, desta vez contra seus senhores: "A serra 

do Quilombo foi em certo tempo o esconderijo de uma porção de 

escravos, todos lavradores d'ouro que matarão seus donos nas lavras 

dos Pilões, Sant 'Anna e das Mortes e acharão nestas serrarias 

auríferas um asilo ... " 

A referência de Rath à morte de mineradores no Porto dos 

Pilões por escravos rebelados, associada à depopulação branca da 

região deve remeter a esse período de instalação de uma nova forma de 

exploração econômica no Vale do Ribeira e que se manifestou, 

certamente, de forma tardia em Pilões, que contava ainda com reservas 

de ouro exploráveis pelas técnicas garimpeiras de então. 

A ocupação da região do ribeirão dos Pilões - assim como 

das mencionadas localidades de Nhunguara, Ivaporunduva e Serra do 

Quilombo - tem portanto dois momentos distintos: o primeiro dos quais 

marcado por extrema violência, não apenas a derivada da atividade 
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- 

ganmperra, mas também decorrente da resistência negra à situação 

escravista, revelando-se em rebeliões, mortes, fugas e formação de 

quilombos - de onde se origina a toponímia do lugar, Serra do 

Quilombo - certamente ocupado primariamente por negros, após a 

expulsão dos povos indígenas da região. Em 1856, um oficio da 

administração de lporanga ao Presidente da Província de São Paulo 

informava "a existência de terras devolutas nos sertões do Rio Pardo e 

do Rio dos Pilões, as quais estão devolutas per falta de vias de 

communicação para transito a tão férteis lugares" (Oficios Diversos - 

Ordem 1339, Lata 544/ASP). Estariam essas terras em vez de vazias, 

ocupadas por populações negras; como constatou Carril (1995: 100) 

elas eram sempre áreas de pouca visibilidade, afastadas de locais de 

maior trânsito: fundos de vales, ao longo de rios e longe de suas 

.-- 

- 
margens. 

Na década seguinte, o Subdelegado da Polícia de Iporanga, 

João Paulo Dias, noticiava a Presidência da Província, em oficio de 28 

de setembro de 1863, a existência de negros aquilombados nas 

proximidades do rio Pardo, solicitando providências, conforme 

transcrição integral do documento: 

"Por informações dadas por alguns 
moradores do Rio Pardo do Disctricto desta 
Freguezia que, nos sertões do mesmo Rio distante 
d'esta vinte ou vinte e cinco leguas mais ou 
menos, sertões que divisam com o da Província do 
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- 

Parana, se achão aquilombados alguns escravos 
fugidos do Norte desta Província, he de 
necessidade destrui-los pois que do contrario 
torna-se mais perigoso e graves prejuízos, consta 
mais que para ali tem se dirigido alguns 
criminosos que talvez estejão reunidos, e como 
esta subdelegacia querendo ver se pode batel-os e 
não podendo o fazer por ter de fazer algum 
dispendio não so pela distancia como pelo perigo 
da viagem do Rio por ser caudaloso, embora os 
donos dos escravos tenhão de pagar as despezas, 
não se pode fazer por ja ter acontecido com 
captura de alguns escravos nesta, os donos levai 
os para mandarem pagar e nunca mais se lembrão 
que he devido a não se poder conservai-os na 
cadea desta Freguezia por não ojferecer 
segurança e ja por mais de huma vez tenho 
representado para remediar-se com esse 
melhoramento urgente que ate hoje tem sido 
esquecido. 

- 
- 
.- 
r 

,!'"", 

- 
- 

- 

- 

Tenho de fazer lembrar a Vossa 
Excelencia que com gente do lugar não se pode 
fazer diligencia de tal natureza por ser perigosa e 
mesmo alguns avisão aos que se pretende 
capturar; Vossa Excelencia a ter de mandar 
alguns permanentes para esse fim, antes que dessa 
saião para esta tenha Vossa Excelencia a bondade 
de participar-me para desta dar os detalhes a fim 
de chegarem aqui desconhecidos. Aproveito a 
occasião para fazer sciente a Vossa Excelencia 
que os permanentes que estão em Apiahy não 
devem por la ser muito conhecidos. 

- 
- 
r· 

Tenho mais a levar ao conhecimento de 
Vossa Excelencia que ja faz mezes que levei ao 
conhecimento do Senhor Doutor Chefe da Policia 
esta mesma participação porem pelo silencio que - 
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- 
tem havido julgo ter levado descaminho bem como 
outros mais officios que ao mesmo tenho dirigido. 
Deos guarde Vossa Excelencta por muitos annos. 
Subdelegacia de Policia de lporanga, 28 de 
Setembro de 1863 ". 

- 

- 

Esse documento revela algumas informações importantes 

sobre a dinâmica da ocupação dos negros fugidos e rebelados. Em 

primeiro lugar, ele refere à fuga como ocorrência sistemática na região, 

tanto assim, que os seus senhores delegando à polícia a tarefa de 

captura, não honravam os custos das operações, um dos motivos pelos 

quais solicitava-se o reforço. Em segundo lugar, as tentativas de captura 

revelavam-se penosas e perigosas demais devido às dificuldades de 

acesso aos lugares e ao risco iminentes de violência. Em terceiro lugar, 

o documento deixa transparecer que, embora insulados em locais 

protegidos pela topografia das serras, vales e pelo perigo das fortes 

correntezas, os negros fugidos mantinham alianças com a população da 

região. Assim é que não poderiam ser utilizados os efetivos locais por 

serem estes conhecidos demais no lugar, correndo-se o risco de serem 

alertados os negros aquilombados antes que as milícias os pudessem 

encontrar. Relações derivadas de uma permanência relativamente 

contínua no local das quais se deveriam desdobrar laços de afinidade e 

casamento, tanto quanto econômicos e sociais 27. 

- 

,,,.... 

27 O Quilombo existente no Rio Pardo pode ser uma importante indicação também para a 
compreensão do processo de formação das comunidades situadas acima de Pilões e Maria Rosa, 
como João Surrá, Cangume, Bombas, Cláudia e Praia Grande, que não foram contempladas pelo 
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,-- 

Um relato de Benedita Dias da Costa, moradora de Maria 

Rosa, remete não à origem do bairro propriamente dito, mas à formação 

de sua própria família e de sua instalação no mesmo, mas que revela 

parte da história do local em si mesmo: 

- 
"Essa passagem foi contada por José 

Gomes de Lima para Benedita Dias da Costa que 
sou eu que estou contando, que a minha bisavó 
era dos escravos e fugiu aqui para essa região, foi 
pega a laço e casou com Lutério, meu bisavô que 
também era daqui da mesma região, do qual 
nasceu Joaquim que casou com Antoninha minha 
avó, daqui também da mesma comunidade de 
Maria Rosa, da qual nasceu Maria minha mãe, 
que casou com José Gomes de Lima, meu pai, da 
qual nasceu três filhos e ela faleceu, deixando meu 
pai viuvo com todos nós pequeno, eu com treze 
anos, outro com oito e um nenen com um mês de 
idade, meu pai lutou para nos criar sozinho, e eu 
me casei com José Dias da Costa, família daqui 
mesmo, descendente de quilombo, aonde 
nascemos e crescemos e estamos vivendo, nesta 
terra dos nossos antepassados e nunca .queremos 
sair daqui porque ninguém tem experiência da 
cidade. Queremos cultivar a lembrança de nossos 
antigos" 

Maria Rosa encontra-se praticamente em frente a Pilões, 

espraiando-se próximo ao curso do ribeirão dos Pilões propriamente 

presente trabalho, embora situem-se no mesmo continuum histórico, econômico e social 
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r dito, acima do ponto de seu curso onde está localizado Pilões28. A 

antigüidade da ocupação de Maria Rosa pode ser constatada pela 

afirmação da informante de que sua bisavó, ao casar-se, já encontrou a 

localidade ocupada por negros 29. Outros informantes, como Renato 

Gomes do Nascimento, referem-se a histórias contadas por seus 

familiares a respeito da presença de fazendas de trabalho escravo na 

região, onde os negros fabricavam aguardente, farinha de mandioca e 

eram usados em serviços domésticos: "neste tempo o amo comprava as 

pessoas e elas trabalhavam para ele como animais. Já tinha pago uma 

vez, não pagava mais". Renato Gomes do Nascimento acrescenta, 

sobre uma localidade próxima, chamada Inveja: 
r- 

r- 

uA Inveja era do amo Diogo de Moura. 
Quando acabou a escravidão liberou a terra pros 
negros plantarem. O amo morava em Filões, abriu 
aqui pros negros trabalharem. Tinha um ex 
escravo chamado João Negro que veio morar em 
Maria Rosa com um monte de filhos. Então o 
lugar ficou conhecido como 'monte de negros ', 
Montenegro. Maria Rosa deve ter chegado na 
mesma época que João Negro. O pai de minha 
mãe, Sebastião Gomes do Nascimento, veio de 
ltapeúna. Veio de lá comprado, no tempo da 

, r - 
r rerpesentado pelo Vale do Ribeira. 

28 O núcleo central do bairro de Filões situa-se na barra do ribeirão Itacolomi com o ribeirão dos 
Filões. 
29 Os registros de batismo indicam a presença de pretos livres nos arredores do Rio Filões a partir 
de 1844. Podem ser reconhecidos os troncos: Rodrigues da Silva, Dias, Batista, Costa, Santos, 
Pedroso, Gonçalves, Oliveira, Machado, Santos e Antunes que declaravam residir em Santana, na 
barra, ao longo do rio e na Capuava. 
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escravidão. Jtapeúna chamava-se Jaguari 30. Lá 
tinha uma fazenda de negros e no Caracol 31 tinha 
outra. O fazendeiro era o mesmo Diogo de Moura. 
Desceu em Jtapeúna e comprou minha avó com o 
negrinho. Foram morar no Caracol. A mãe de 
Sebastião chamava-se Maria de Proencia, ela é 
que foi vendida. Ali libertou os escravos, mandou 
ele se virar e cada um viver a vida como 
aprouvesse. Aí ficou o velho Sebastião, foi pra 
Inveja e casou com uma mulher Maria Naia, irmã 
de Chiquinho, que morava na Inveja também e era 
casado com Maria Romão. Depois que Maria 
Naia morreu, Sebastião casou com Catarina Dias 
Messias, da Inveja." 

- 

Apesar da suposição do informante de que a doadora de seu 

nome pessoal ao bairro tenha vindo com João Preto, o relato de 

Benedita mostra que, na geração anterior àquela a. que ele se refere, o 

local já era habitado por negros, tendo sua bisavó casado com um 

morador do lugar. Coerente com esta démarche cronológica, o relato de 

Renato mostra-se centrado no período da abolição da escravidão, fato 

que se pode supor, deve ter tido grande impacto sobre o imaginário e 

30 A análise dos registros de óbito e batismo de escravos revelou, entre 1846 e 1874, a existência 
de inúmeras fazendas em Jaguari, entre as quais, a de Bento João da Cunha, Felipe Antonio 
Domingues, Belchior Alves de Oliveira, Domingos Antonio Cardoso, Bernardo Antonio de Ramos 
Moraes, Felisberto Pedroso de Moraes e Manoel Pedroso de Moraes. Sobre a propriedade em 
Jaguari e a descendência deste último, o informante João Maciel relata, diferenciando esse tronco 
branco do de mesmo nome, negro, residente em André Lopes: "Manoel Pedroso de Moraes era 
negociante no Batatal, era filho de Manoel Pedroso de Moraes, o velho. Para baixo de Jtapeuna 
era deles, a fábrica de beneficiar arroz, tinha fábrica de pinga, faz muitos anos. Conheci a 
armação da fábrica mas não eles trabalhando". 
31 No Livro de Terras de lporanga, sob número 77, em 31/03/1856, era registrada a fazenda 
denominada Caracol, de propriedade de Joaquim de Moura Rollim, que também declarava possuir 
terras nas localidades denominadas São Bento (nº 79) e Parado (nº 80)., ambas situadas nos limites 
da Freguesia de Iporanga. 
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sobre a memória histórica das populações negras da região - e, de resto, 

de todo o país - que viveram tal período. Ora, a abolição não é 

mencionada no relato de Benedita, o que indica que os acontecimentos 

narrados desenrolaram-se em época anterior a 1888. 

Além da presença de urna população negra não submetida às 

relações escravistas distribuída em terras que faziam parte da Freguesia 

de Iporanga, em épocas anteriores à abolição, pelo menos, duas 

menções existentes no Livro de Terras indicam a existência de terras 

ocupadas por escravos, reconhecidas por seus vizinhos, proprietários 

brancos. 

Em 09/12/1855, com registro nº 28, José Mendes Torres 

declarava posse de terras "no lugar denominado São João, dos dois 

lados da Ribeira, a saber (. . .) divide (. . .) rio abaixo com terras de 

Geraldo de Pontes na barra de um córrego e dahi para uma gruta 

secca para o centro a encontrar com terras de João, escravo de 

Rodrigo Bettim ( ... )". No ano seguinte, em 31/03, sob o nº 78, era 

registrada a propriedade de João de Moura e Oliveira, localizada no 

ribeirão de Iporanga, cujo memorial descritivo informava ter sido 

pertencente ao patrimônio do "fallecido Padre Bernardo de Moura 

Prado, (. .. ) partindo com terras de Juliana e a seo centro, cujo sítio foi 

comprado parte delle e o mais cultivado pelos escravos do fallecido 

Padre Bernardo". 

r 

98 



r 
r: 
r 
r: 
r 
r 

Ministério Público Federal 

,,...., 

A partir dos dados levantados pode-se, então, reconstituir 

tentativamente o histórico da ocupação territorial desse trecho do Vale 

por brancos e negros. Persistindo rio acima a atividade garimpeira por 

tempo mais prolongado do que na porção do Vale a jusante, a mesma 

vê nascer o novo século, extinguindo-se apenas nas primeiras décadas 

do mesmo. A instalação de fazendas na região de Iporanga, como a 

Fazenda Santana, única mencionada pelos habitantes de Maria Rosa e 

Pilões, deve ter ocorrido mais tardiamente que em outros locais do 

Vale. É preciso lembrar que as outras únicas fazendas de escravos 

mencionados nos relatos dos informantes dos dois bairros citados são 

as Fazendas Jaguari e Caracol, a primeira localizada a meio caminho 

entre Pilões e a cidade de Eldorado, e a segunda localizada junto a 

Iporanga, ambas igualmente distantes do bairro. ,,,...., 

,,...., 

Não há menção, nos relatos dos informantes de Maria Rosa e 

Pilões, a atividades garimpeiras ligadas à Fazenda Santana; 

mencionando-se, porém, o fabrico de aguardente ( o que implica o 

cultivo de cana-de-açucar), atividade voltada primordialmente para a 

comercialização. Relatos de informantes apontam que, em feriados, os 

escravos da fazenda eram liberados para trabalhar a terra para si 

mesmos, plantando principalmente o arroz, mas também outros gêneros 

alimentícios, caracterizando uma atividade voltada essencialmente para 

a subsistência. 

r 
,-.. 

r: 

r: 
O quadro traçado pelos relatos dos informantes de Pilões e 

Maria Rosa sobre a Fazenda Santana corresponde ao de uma 
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propriedade rural voltada exclusivamente para a agricultura e fabrico de 

aguardente, produzindo também gêneros alimentícios para a 

manutenção dos trabalhadores. O relato da informante Benedita parece 

indicar a presença de população negra não escrava no local em período 

próximo àquele suposto para a instalação da Fazenda Santana, ao 

mencionar que sua bisavó, casando-se com um morador local, deu 

origem a uma unidade familiar representada como livre de relações 

escravistas, estabelecida rio acima, isto é, no alto curso do ribeirão dos 

Pilões, distante da fazenda Santana, em local próximo àquele onde se 

estabeleceram os escravos libertos pela Lei Áurea. 

Parece ter havido uma ocupação territorial negra em Pilões e 

Maria Rosa, desvinculada daquela promovida pela Fazenda Santana, 

mas contemporânea ou mesmo anterior àquela, caracterizada pela 

economia de subsistência. 

r- 

Esta hipótese sobre o processo de ocupação é aplicável para 

o Vale do Ribeira como um todo e pode ajudar a compreender sua 

história econômica nesse período. No início do século XX o arroz era a 

principal cultura do vale, produzido para a subsistência e para o 

comércio, este último realizado pelas barcaças que subiam o rio 

comprando a produção dos agricultores, previamente vendida a donos 

de armazéns construídos às margens do rio. Articulava-se, assim, uma 

rede de revendedores que arrebanhava, por preços pouco 

compensadores, os excedentes da produção de arroz local, propiciando 

aos proprietários das barcaças - predominantemente de lguape - a 

- 
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- 
oportunidade de compra de um volume de arroz propício à 

comercialização em larga escala. Desse comércio eram participes os 

pequenos produtores que, em sua maioria, revertiam ao mercado apenas 

quantidades ínfimas do produto ( do ponto de vista do comércio 

atacadista), excedentes de sua produção também voltada à subsistência. 

Secundariamente também eram plantados a mandioca e a cana-de 

açucar, repetindo um tipo de produção itinerante realizado nas encostas 

dos morros isolados, nos sertões ou nos centros, e ao longo da costa 

litorânea (Carril 1995: 104). Ismael Júlio da Silva, até há cerca de 25 

anos atrás, era proprietário de um desses armazéns situado na passagem 

da balsa para São Pedro, margem esquerda do rio, relata como era 

realizada a transação com os pequenos produtores negros: 

- "Eu atendia o pessoal dos bairros, 
comprava deles e revendia em Eldorado arroz, 
feijão, café, milho. Buscava os produtos nos 
bairros de canoa e burros, ía para Pilões, São 
Pedro, Ivaporunduva, Nhunguara. O outro 
negociante que tinha aqui era meu irmão Antônio 
Júlio, mas eu comprava mais porque tinha mais e 
animal e canoa para comprar. Iam dois 
camaradas por canoa para buscar, em cada 
canoa cabem uns trinta sacos de 50 quilos, e de 
animal eu tinha uns 12 ou treze burros "32 

r> 
r- 

r: 
r 

32 Ismael Júlio da Silva, 87 anos em 1997, herdou do pai José Júlio da Silva e da mãe Nhá Lena o 
estabelecimento comercial de que cuidou durante 50 anos. Além dessa atividade, relata que 
possuía uma olaria, plantava café e "tocava muito serviço, tinha muitas terras". Em 1939, 
Edmundo Krug descrevia a viagem entre a barra e a nascente do ribeirão Pilões realizada em 
embarcações da viuva de José Júlio, que oferecia também hospedagem aos viajantes (pp 584, 588). 
A família destacava-se na região pela superioridade econômica, o que ainda perdura atualmente. 
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Portanto, a capacidade do Vale em fornecer arroz em 

quantidades propícias à comercialização com outros Estados era 

derivada não apenas dos latifúndios presentes na região, mas também 

da miríade de pequenos produtores negros instalados por conta própria 

no local a partir da decadência da mineração. 

- 
Analisando a dinâmica populacional da região nos séculos 

XVIII e XIX, Carril (1995) constata ter sido na virada do XVIII que a 

população livre supera a escrava em termos numéricos até por volta de 

1780, em Iporanga e Apiaí. A virada está associada ao crescente cultivo 

de arroz, atividade que utilizava, comparativamente menos escravos 

que a mineração. Entre 1795 e 1805 a população negra efetivamente 

decresce em termos absolutos de cerca de 650 para cerca de 500 - escravos. - 
Em 1767, uma lista de mineradores compreendendo a 

população da freguesia de Xiririca, Minas de Ivaporunduva e Arraial de 

Iporanga apontava a existência de 321 escravos, distribuídos em 102 

fogos (Paulino de Almeida 1955: 81-82). Somente na freguesia de 

r: 

Segundo João Maciel, José Júlio, nascido no Vale e morto em 1914 aos 80 anos, teria recebido 
terras como prêmio pela participação da Guerra do Paraguai onde "foi expedicionário, sorteado, 
como foram outros rapazes que tinham mais de 21 anos". Após término da Guerra, onde "outros 
morreram em combate, ele retomou para a terra dele porque era forte, e montou a loja". Pelas 
estimativas do informante, José Júlio, filho de uma negra chamada Maria Severina da Silva, 
nasceu por volta de 1830 tendo à epoca da Guerra do Paraguai quase trinta anos. A participação 
como combatente nesse conflito foi uma das formas de acesso à terra possibilitada à população 
negra no Brasil. 
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Xiririca, excetuando-se a população de Ivaporunduva e lporanga, a 

proporção era de 21 mineradores para 268 escravos. - 

r 

Em Iguape e Xiririca, rio abaixo, a população negra cai 

levemente entre 1806 e 1811, justamente no período em que se 

fortalece a cultura do arroz na região. Nesse mesmo período, a 

população escrava era maior em lporanga e Apiaí do que no eixo 

Iguape Xiririca, onde a população livre era substancialmente maior. A 

superioridade numérica da população escrava rio acima pode ser 

associada ao fato de que o ouro ainda era encontrado em concentração 

suficiente para ser explorado comercialmente, o que atraía quase que 

exclusivamente mineiros com seus escravos para o local. 

- 

- - 
Em lguape e Xiririca, pelo contrário, o. estabelecimento da 

cultura de arroz e da cana-de-açucar alterara radicalmente a relação 

populacional entre brancos livre e negros escravos na medida em que 

crescia o número de propriedades voltadas à produção desses gêneros, 

iniciahnente, para fins de subsistência e, posteriormente, como produto 

comercial. Em 1817, o A viso Régio de 21 de outubro determinava um 

recenseamento dos lavradores da Capitania, revelando ter o município 

de lguape 563 lavradores e 829 escravos e o de Xiririca 163 lavradores 

com 308 escravos (Tombamento de 1817 - Propriedades Rurais de São 

Paulo. Revista do Arquivo Municipal de São Paulo, 1935, vol. X, pp 

57-64). 

- 

- 
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Ao longo do século XIX, a quantidade de brancos e pretos 

livres em relação à população escrava continua a decrescer: em 1836, a 

população escrava representava cerca de 31 % do total. Cinqüenta anos 

mais tarde, a população escrava representava apenas 1 Oo/o do conjunto 

da população (Petrone 1966: 91). 

Cabe, aqui, uma reflexão sobre a condição expressa pela 

maioria dos negros que aparecem nos registros eclesiais do século XIX, 

qual seja a de "livre" ou "liberto", e que ocuparia parte significativa 

das terras disponíveis no período. Sua presença na virada do século 

XVIII em I vaporunduva está ligada à ocupação da localidade como 

arraial de minas desde o século anterior e, como vimos, ao 

estabelecimento da população negra a partir de uma doação de terras 

por parte da antiga proprietária, com a consecutiva libertação dos 

escravos que a serviam, 

Os classificados como libertos e livres, se desfrutavam, por 

um lado, a posição mais privilegiada da população negra, ou nos termos 

de Reis (95/96: 35), a "elite da comunidade africana nos tempos da 

escravidão", por outro lado, eram vistos como ameaça permanente à 

ordem escravista brasileira. Representavam, sobretudo, a possibilidade 

de liderança dos motins e revoltas escravos: 

- "eles ocupavam posições estratégicas 
na estrutura social, a partir das quais podiam 
conspirar eficientemente contra a classe 
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senhorial. Possuíam habilidades nas artes e 
ojlcios, como armeiros e ferreiros que podiam 
fabricar armas; por circularem entre os livre, 
tinham acesso a informações privilegiadas sobre 
seu governo, estado de espírito, seus medos e 
fraquezas; em suas casas se refugiavam escravos, 
que faziam reuniões conspiratórias, guardavam 
dinheiro para armas e munições, as quais eram 
ali também guardadas; os libertos tinham uma 
mobilidade que lhes permitia fazer a ponte entre 
escravos rurais e urbanos, e divulgar mais 
facilmente idéias de rebeldia; por fim, a sua 
posição privilegiada e independente representava 
um modelo da possibilidade de um mundo sem o 
governo dos senhores". 

- 
- 

- 

- 

As autoridades entendiam esse perigo e desencadeavam 

contra eles as ações repressivas aqui descritas, sobre suas festas 

religiosas e seus folguedos, quando podiam experimentar e representar 

uma inversão da condição subalterna cotidiana através da alegoria dos 

reis e rainhas de suas congadas. 

- - - 
- As dificuldades de manutenção e obtenção de espaços sociais 

pelos os negros libertos e livres devem ser entendidas dentro de seu 

estatuto, problemático por definição. Conforme mostra Carneiro da 

- Cunha, "negro e escravo eram pensados como categorias 

coextensivas. Conceitualmente, ser negro era ser escravo e ser 

escravo era ser negro" (1985: 86). Do mesmo modo como a existência 

de escravos com pele de tonalidades claras escandalizava clero, 

viajantes e imprensa do Brasil no século XIX, a cor negra era suficiente 
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para ser presumido escravo, possuindo eles o ônus da prova em 

contrário. Carneiro da Cunha cita inúmeros exemplos de libertos ou 

ingênuos ilegalmente escravizados: "Na Paraíba, em 1844, escravos ou 

negros livres achados nas ruas depois do entardecer 'sem ordem de 

seus senhores' (mas que senhores, neste último caso?) eram levados à 

delegacia de polícia e açoitados" (1985: 89). 

- 
- - 

- 
Vimos também que, a despeito da presença desses libertos 

em Ivaporunduva e arredores, constatada pelos registros de terra 

assentados entre 1854 e 1856 em Xiririca e Iporanga, uma infinidade de 

vizinhos, também negros, deixou de procurar a igreja para fazer constar 

sua presença no local, como por exemplo, em Nhunguara, André Lopes, 

Pedro Cubas e São Pedro. Além disso, todos os relatos sobre os 

considerados primeiros moradores de muitos desses locais apontam a 

existência anterior de moradores, com os quais, aliás, estabeleceram-se 

relações de afinidade nas gerações seguintes, como foi o caso de São 

Pedro. 

- Assim, paralelamente, à presença tolerada de negros com 

suas terras e filhos registrados pela igreja, estabeleceu-se uma profusão 

de outros moradores, também negros, cuja presença permanecia 

subsumida aos olhos das autoridades locais, ávidas pelo recrutamento 

de braços e de combatentes. 

,- 

Tais menções indicam a complexa variação das formas de 

acesso à terra presentes no Vale do Ribeira que possibilitaram a 
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ocupação da região por uma população negra em períodos anteriores a 

1888, que se consolidou no período pós-escravista e alcançou a sua 

permanência contemporânea em moldes tradicionais conforme 

apresentado a seguir. 

- Após a virada do século, a vida cotidiana das comunidades 

negras do Vale do Ribeira parece relativamente inalterada até a década 

de 1930, época das primeiras tentativas governamentais, neste século, 

visando a regularização fundiária e a contenção da ocupação livre das 

terras consideradas devolutas. A geopolítica da ocupação do vale, então 

mostrava os grandes proprietários ocupando as melhores terras, aquelas 

mais propícias à procução agrícola, em uma região montanhosa onde 

grande parte das terras encontra-se em níveis de inclinação que 

impedem seu aproveitamento para a lavoura. É nessa época que a 

prunerra grande transformação econômica ocorre na vida das 

comunidades negras do vale no século XX, com a introdução da cultura 

da banana, que se espalhou rapidamente pelo baixo e médio Ribeira 33. 

Tais transformações somente passaram a afetar de maneira mais 

sensível a vida cotidiana das comunidades a partir da década de 1950, 

com a introdução da segunda grande atividade econômica marcante da 

vida atual das comunidades: a extração do palmito juçara, que impôs o 

abandono relativo das roças, aumentando a necessidade de aquisição 

- 
,r-.. 

- 

- - 

.- 33 No entanto, o cultivo sistemático da banana inicia-se nos anos 1980 para aquela região. Sapatu, 
por exemplo, só começará a cultivar sistematicamente a banana no início daquela década, a partir 
do incentivo de grandes bananicultores, que passaram a comprar parte de sua produção. - 
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dos produtos básicos que antes eram produzidos nas próprias unidades 

familiares. 

Com a ascensão da extração comercial do palmito a partir da 

década de 1950, o Vale do Ribeira tomou-se a mais importante região 

fornecedora do produto no estado de São Paulo, tendo-se assistido à 

instalação de indústrias em Eldorado, Juquiá, Miracatu, Iguape, 

Jacupiranga e Registro. Curiosamente, foi o aumento da demanda de 

palmito provocado pelas exportações brasileiras do produto que retira 

da rota principal de comércio do produto o Vale do Ribeira, uma vez 

que as exportações passaram a ser supridas pelo norte do país, região 

capaz de produção exponencialmente maior que a do vale, o que era 

necessário para que o produto fosse exportável (Carril; 1995: 112-13). 

Outro elemento que passa a exercer uma influência 

modificadora sobre o modo de vida tradicional das comunidades é a 

intervenção do estado de forma eficaz e organizada que até então, por 

meio da criação de parques e da política de construção de barragnes 

nos rios da região, ambos elementos catalisadores da organização dos 

membros das várias comunidades negras do vale. 

- 

.- 

A política voltada para a construção de barragens com 

finalidade de produção de energia tem início na década de 1950, época 

dos primeiros estudos de viabilidade de utilização do potencial 

hidrelétrico local. No final dos anos 1970, a CESP solicita ao 

Ministério das Minas e Energia autorização para a realização de 
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estudos de aproveitamento hidrelétrico da bacia do rio Ribeira, no 

trecho de sua nascente até o ribeirão Pilões. A usina hidrelétrica Funil 

foi projetada com urna barragem de 70 metros de altura, formando um 

reservatório de cerca de 34 Krn2, gerando 150 megawatts de energia. 

Prevê-se que o reservatório inundará mais de mil hectares dos 449.446 

ha. da Área de Proteção Ambiental da Serra do Mar, na região de 

Pilões (Carril; 1995: 130). - 

- 

Mais recentemente, a Usina Hidrelétrica Tijuco Alto, 

projetada pela Companhia Brasileira de Alumínio, do grupo 

V otorantim, para ser construída na divisa dos estados de São Paulo e 

Paraná, prevê a inundação de 52.800 hectares e a remoção de 1200 

familias de agricultores residentes na região de formação do lago. A 

licença prévia para a construção da obra foi aprovada pelos conselhos 

estaduais de meio ambiente do Paraná e São Paulo em 1994, mas foi 

suspensa através de liminar concedida por juíza do Tribunal Regional 

Federal (3ª Região). 

- No Vale do Ribeira os projetos de construção de barragens 

suscitaram a emergência e a visibilidade do segmento negro no campo, 

uma vez que as barragens determinariam o alagamento de parte de seus 

territórios. A organização de um movimento social centrado no 

reconhecimento do caráter peculiar da ocupação territorial negra e 

imemorial do vale tomou contorno contra a construção de barragens no 

curso do rio Ribeira de lguape ou em outros que interferissem no curso 

normal do rio (Carril; 1995: 130-31). 

- 

,,- 
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A ameaça representada pela construção das barragens, é 

obscurecida nos períodos críticos de cheia, quando as águas atingem de 

modo violento, especialmente as localidades situadas às margens do rio 

como Ivaporunduva, Sapatu, André Lopes e Galvão, a exemplo das 

enchentes devastadoras ocorridas em fevereiro de 1997. Durante o 

período mais intenso das cheias, o volume das águas dos ribeirões 

próximos aos núcleos principais de Maria Rosa e Pilões subiu 

desmesuradamente, inundando as casas mais próximas dos leitos. Em 

Pilões, os moradores relataram que o campo de futebol da localidade, 

próximo à barra do ribeirão Itacolomi com o ribeirão dos Pilões, foi 

atravessado de canoa para se atingir as casas que se encontravam na 

própria margem do ribeirão. Ambos os ribeirões, mais quele que 

atravessa Maria Rosa ainda estavam, durante o trabalho de campo da 

equipe técnica, com o seu volume de água bastante acima do normal. 

As estradas de acesso para Pilões, Maria Rosa e, mais para baixo, São 

Pedro estiveram em péssimas condições de trânsito na ocasião, 

deixando praticamente isolados, sem socorro e suprimentos, durante 

vários dias, os moradores dessas localidades. Casas localizadas às 

margens do rio em Sapatu foram inundadas pelas cheias desalojando 

inúmeras famílias; pelo menos uma foi inteiramente derrubada face à 

força das correntezas, tendo seus moradores perdido várias sacas de 

arroz, milho e feijão, além da mobília, roupas e documentos. Galvão, 

antigamente denominada Barra do São Pedro, situada às margens do rio 

Ribeira, foi severamente atingida pelas cheias, inúmeras casas foram 

inundadas e seus moradores foram abrigados por parentes residentes 

- 
,,,.... 

- 

110 
r: 



Ministério Público Federal 

- 
em São Pedro, ou os que conseguiram atravessar o Ribeira, foram 

alojados nos abrigos improvisados pela prefeitura de Eldorado no 

ginásio municipal, igrejas e outras instalações públicas transformadas 

em acomodações para os desabrigados. As três principais balsas que 

fazem a travessia entre as margens esquerda e direita do Ribeira 

também deixaram de operar por algumas semanas, uma por ter sofrido 

danos e as outras por terem sido perdidos os pontos de atracação. - ,.-. 
Um quarto elemento a modificar a vida tradicional das 

comunidades negras do Vale do Ribeira foi a política de instalação das 

unidades de conservação por toda a região a partir de 1950. 

Diferentemente dos ciclos econômicos do ouro e do arroz, ambos 

referindo-se a iniciativas onde a ação do estado fazia-se sentir apenas 

como poder regulador e fomentador da ação de agentes individuais e 

empreendimentos de caráter privado, agora o próprio Estado assume o 

papel de interventor direto na vida cotidiana dos bairros. Dos 1)5 

milhões de ha. que formam o Vale do Ribeira, cerca de 700.000 ha. são 

considerados terra devoluta (Carril; 1995: 105). É primordialmente 

sobre estas terras que recai o ônus das restrições ambientais, onde está 

situada a maioria dos bairros estudados. A política de criação de 

parques estaduais tem sido realizada sob o pressuposto de que terras 

discriminadas como devolutas estão livres da presença humana, pouco 

importando a ocupação centenária e imemorial das comunidades negras 

na região. 
- 
- 
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O primeiro Parque Estadual a impactar a· vida tradicional dos 

moradores dos bairros da região, especialmente, Maria Rosa e Pilões 

foi o PETAR - Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, com 35.884 

hectares, criado em 1958 como parte de uma estratégia para 

racionalizar a extração de palmito. Em 1988, através de decreto 

estadual, foi incorporada ao PETAR uma gleba de terras devolutas, que 

passou à administração do Instituto Florestal. Pilões foi impactado mais 

indiretamente na medida em que as redes de solidariedade 

características dos bairros negros do local era afetada pelos efeitos 

diretos da unidade de conservação sobre Maria Rosa. 

Os Parques Estaduais de Carlos Botelho; o de Jacupiranga e 

o de Intervales complementam o cenário de impactos promovidos pelas 

Unidades de Conservação no Vale do Ribeira. O de Carlos Botelho foi 

criado em 1982, reunindo quatro reservas florestais criadas na década 

de 1940, abrangendo os municípios de São Miguel Arcanjo, Sete 

Barras, Capão Bonito e Tapiraí. É o único dos Parques Estaduais que 

tem a situação fundiária regularizada em seus 37 .664 hectares de área. 

Com limites consolidados há várias décadas, o Parque Estadual de 

Carlos Botelho não é citado como fonte de impactos diretos sobre o 

cotidiano das comunidades estudadas (Atlas das Unidades de 

Conservação Ambiental do Estado de São Paulo; 1997: 16). 

O Parque Estadual de J acupiranga foi criado em 1969, por 

decreto-lei estadual, possui área aproximada de 150.000 hectares e 

abrange parte dos municípios de Jacupiranga, Iporanga, Cajati, 
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Eldorado, Barra do Turvo e Cananéia (Atlas das Unidades de 

Conservação Ambiental do Estado de São Paulo; 1997: 17). Sendo o 

segundo maior parque em extensão do estado de São Paulo, é também 

uma fonte permanente de conflitos. Implantado de .maneíra incompleta, 

o Parque possui dentro de seus limites moradores não desapropriados 

ou indenizados, loteamentos clandestinos, extensos bananais e 

fazendas, espalhando-se sobre as comunidades negras de Sapatu, 

Nhunguara e André Lopes. A reativação de projetos de turismo 

ambiental fomentados pelo Instituto Florestal ensejou nova fase de 

conflitos com as comunidades em setembro de 1997. As tentativas de 

promover a desocupação de áreas próximas à Caverna do Diabo, onde 

residem e cultivam moradores da comunidade negra de André Lopes, 

resultaram na Representação nº 118/97, aberta pela Procuradoria da 

República em São Paulo. Qualificadas como "invasoras", algumas 

famílias foram intimadas a prestar declarações na Promotoria de Justiça 

de Eldorado, instadas a deixar o local no prazo de seis meses. A 

Prefeitura local não se comprometeu em definir uma área para 

reassentar os moradores, mas ofereceu os caminhões para realizar a 

mudança. As populações negras da região, especialmente as 

pertencentes às comunidades de Nhunguara e André Lopes foram 

sendo, após a criação do PEJ, empurradas para as bordas do Parque 

onde reside a maioria dos moradores, atualmente, exposta também a 

conflitos fundiários com fazendeiros. Foram reduzidas as áreas de 

cultivo, restando apenas algumas unidades domésticas no interior do 

Parque. 

- 

- 
- - 
r 
r: 
r 

r 
,,..... 
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O Parque Estadual de Intervales, criado por decreto estadual 

em 1995, a partir da Fazenda Intervales, antiga propriedade do Estado 

de São Paulo, é o único administrado pela Fundação Florestal. À antiga 

fazenda, com limites consolidados, foram anexadas duas glebas 

consideradas terras devolutas, mas que eram ocupadas imemorial e 

tradicionalmente pelas comunidades negras de São Pedro, Maria Rosa, 

Pilões, Pedro Cubas e I vaporunduva. Com a criação do PEI foram 

totalizados os 46.086 hectares atuais e apresentados os motivos que 

levaram os representantes das comunidades de Ivaporunduva, Pedro 

Cubas e São Pedro a representar, em 1995, à Procuradoria da 

República em São Paulo, noticiando a incorporação de suas áreas ao 

Parque. 

- - - - 

- 

Concorreu para impactação crescente dos modos de vida das 

comunidades negras do vale, além das unidades de conservação acima 

mencionadas, a criação das áreas de proteção ambiental e a 

incrementação de legislação ambiental específica, especialmente após 

1988, que promoveram o recrudescimento da fiscalização. Conhecidos 

sob a rubrica genérica de a "Florestal" ou o "Ívfeio Ambiente", os 

agentes ambientais tomaram-se para os moradores a expressão da 

repressão e da violência. 

- 
- 

r 

r 

A maioria do território tradicional das comunidades negras do 

V ale do Ribeira foi abrangida e afetada de maneira direta ou indireta 

pelas Unidades de Conservação criadas após a década de 1940, assim 

como a implantação da Área de Proteção Ambiental da Serra do Mar, 
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r em 1984, que abrangeu parte de 11 municípios do Vale. Com 

aproximadamente 469.450 hectares, a APA da Serra do Mar fecha um 

circuito geográfico com as outras Unidades de Conservação do Vale do 

Ribeira, sobrepondo-se a elas em algumas áreas, que incide em, 

praticamente, toda a região onde estão localizadas as comunidades 

negras estudadas. O zoneamento da AP A da Serra do Mar criou uma 

extensa área reservada de Zona de Vida Silvestre (ZVS) incluída nos 

territórios ocupados pelas comunidades, onde é proibido ou regulado o 

uso dos sistemas naturais. A criação da AP A da Serra do Mar 

promoveu a intensificação das atividades fiscalizadoras na região, de 

modo que, a partir da década de 1980, viu-se dificultada ou impedida, 

na maioria das situações, a atividade agrícola. Embora não seja 

proibido o manejo agrícola no interior da AP A, faz-se necessária uma 

licença expedida pelo órgão estadual licenciador, em que o requerente 

deve apresentar o título de propriedade da área a ser desmatada. Este 

requisto exclui a imensa maioria dos moradores das comunidades 

negras, classificados institucionalmente como posseiros 34. Na ausência 

dessa licença a Polícia Florestal autua o morador, que responderá 

administrativa e civilmente pelo ato 35. 

- 

- 
- 

Por extensão, outras transformações no cotidiano das 

comunidades ocorreram após a extração do palmito ter-se tomado 

34 A Comunidade de Ivaporunduva obteve do órgão licenciador estadual, através de sua 
Associação, no final do ano de 1997, uma licença ambiental coletiva para efetuar desmatamento 
para cultivo, inaugurando uma nova fase na relação com o Estado e revelando o potencial político 
das comunidades negras do Vale do Ribeira. 
35 Com a nova lei ambiental, em vigor a partir de 1 º de abril de 1998, o morador poderá ser 
indiciado, inclusive, criminalmente. 
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comercial, por volta da década de 1950, quando processou-se um lento 

abandono das roças familiares por parte dos moradores das 

comunidades de Maria Rosa, Pilões, São Pedro, Ivaporunduva, Pedro 

Cubas e as localidades circunvizinhas, tendo mesmo algumas 

desaparecido. No entanto, a extração palmito foi tomada ilegal pela Lei 

nº 4.771 de 15/09/1965 (Código Florestal), que considerou 

contravenção penal extrair produtos florestais, penetrando em florestas 

de preservação permanente, sem estar munido de licença da autoridade 

competente (letra "e", Artigo 26). Se a extração do palmito ocorrer em 

um dos parques, o ato poderá ser qualificado como "causar danos aos 

Parques Nacionais, Estaduais ou Municipais ", também considerado 

contravenção penal pela na letra "d" do mesmo Artigo 26. Como 

agravante, o extrator poderá ainda ser indiciado por 'furto", delito 

qualificado pelo Código Penal. 

- 
- 
,- ,- 

- - 

Além da extração do palmito ter-se tomado ilegal, como 

vnnos, grande parte das práticas tradicionais de manejo e cultivo da 

terra também o foram, deixando as comunidades negras do Vale do 

Ribeira sem alternativas de subsistência. O resultado mais imediato 

desse processo foi a extração do palmito ter-se transformado na 

principal atividade de subsistência. A extração clandestina do palmito 

revelou menores riscos do que o plantio das roças já que o fogo e as 

clareiras atraiam facilmente a fiscalização ambiental. Com as culturas 

de subsistência severamente restringidas, os membros das comunidades 

passaram a exercer atividade extratora ilegal, com a comercialização do 

- 
- 
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- palmito feita por atravessadores que compravam o produto in natura a 

preços extremamente inferiores aos de revenda (Carril: 1995: 114). 

r: 
r- 

A política de instalação das unidades de conservação no vale 

do rio Ribeira de lguape tem por móvel o fato de que o alto e médio 

Ribeira concentram grande parte da mata atlântica remanescente no 

país. Dos 13.000 Km2 dessa vegetação que se estima existir ainda hoje, 

8.350 Km2 estão no Vale do Ribeira. Parte desse trecho é ocupado por 

comunidades há mais de um século, mas a ocupação humana não tem 

sido levada em consideração por planificadores da política ambiental 

que a consideram um incômodo para suas noções idealizadas de 

espaços protegidos como naturais e livres da presença antrópica. 

Apesar de as comunidades e a Mata Atlântica terem sobrevivido juntas 

ao processo, altamente predatório, de ocupação territorial e expansão 

das fronteiras econômicas efetuado pela sociedade colonial e nacional, 

os paradigmas do planjamento ambiental não parecem relacionar a 

permanência desses grupos ao estado de preservação da floresta nessa 

região. Como resultado, as restrições legais impostas às comunidades 

negras quanto ao manejo da terra nos moldes tradicionais impedem o 

uso da mesma em cerca de 75o/o das terras do vale como um todo 

- 
- 
- 

- 
- - 

(CEDAVAL, 1985). 

A história da ocupação territorial do vale do rio Ribeira de 

lguape, portanto, é a história da formação das comunidades negras à 

margem dos grandes ciclos econômicos que ensejaram a descontínua 

ocupação branca na região, porém, articuladas com aquelas de uma 
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maneira autônoma ou semi-autônoma. A história do Vale do Ribeira é 

paralela à da formação das territorialidades tradicionais, expressas hoje 

nos inúmeros bairros, predominantemente formados por negros, que 

caracterizam a região. Contemporaneamente, essa mesma história tem 

sido representada pelas comunidades de Maria Rosa, Pilões, São Pedro, 

Ivaporunduva, Pedro Cubas, Sapatu, André Lopes e Nhunguara (e 

também de outras comunidades negras do Vale) como a história das 

mudanças em seu modo tradicional de vida a partir, principalmente, da 

ação do Estado na questão fundiária, na política de instalação de usinas 

hidrelétricas no curso do rio e na formulação de políticas ambientais, 

todas as três com forte potencial disruptivo das relações sociais que 

cimentam as territorialidades tradicionais das comunidades negras do 

V ale do Ribeira. 
,-, 

r: 

r: 
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III -ATIVIDADES ECONÔMICAS 

- 
Até o momento temos falado de economias de subsistência, 

territórios e territorialidades tradicionais. Cabe agora interpretar os 

significados desses termos no que tange à particularidade do contexto 

sócio-histórico da ocupação territorial negra das comunidades 

estudadas. Viu-se que a formação histórica dos bairros negros do Vale 

do Ribeira deu-se a partir da decadência da atividade mineradora na 

região, viabilizando o assentamento de escravos libertos, abandonados 

à própria sorte, ou mesmo fugidos da escravidão em terras esvaziadas 

da ocupação branca, devido à transitoriedade peculiar àquele ciclo 

econômico. Houve ainda uma nova leva de camponeses negros recém 

instalados após o fim da importância econômica do arroz como o 

grande produto de exportação do vale, último grande ciclo econômico 

da região, iniciado em 1808 (mais especificamente, na safra de 1809) 

com a transferência da Corte para o Rio de Janeiro e já exaurido por 

volta da metade do século. Durante o rápido descenso desse período da 

história econômica do vale do rio Ribeira, negros de várias 

procedências, especialmente, das grandes fazendas locais, assentaram 

se como camponeses livres em suas terras, dando origem a grande parte 

dos atuais bairros rurais. 

- ,-., 

- A constituição de unidades familiares camponesas processou 

se aparentemente em articulação orgânica com a economia da Colônia, 
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do Império e do Estado Nacional ao longo dos séculos, com as 

comunidades negras tendo-se constituído como produtoras de 

excedentes - principalmente arroz - comercializados via rio Ribeira de 

lguape, a partir de entrepostos comerciais instalados em suas margens, 

que captavam essa oferta pulverizada, revendiam aos vapores que 

transitavam pelo rio, sendo essa produção comercializada, através do 

porto de Iguape, com outras províncias. 

r 

Argumentou-se ainda que tal economia de subsistência - ela 

efetivamente não deixa de sê-lo pelo fato de comercializar excedentes 

de produção, uma vez que se articula de forma coerente com a 

produção voltada para o consumo da unidade familiar - associa-se a 

uma forma de ocupação territorial distinta daquela operada pela 

sociedade colonial/nacional, esta caracterizada pela transição da 

atividade mineradora ao cultivo do arroz e da cana-de-açucar. 

- "A tônica dessa territorialidade é a 
construção de uma relação especifica com a terra, 
na qual esta é concebida e utilizada, como já 
notara Soares (1981: 223) 'estritamente enquanto 
valor-de- uso, meio-de-produção e matéria-prima, 
jamais como valor-de-troca, quer dizer, jamais 
enquanto bem passível de comercialização" 

r 

Para o autor, essa seria a "marca registrada" do fenômeno 

camponês, expressiva de sua lógica econômica singular. Vejamos agora 
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quais as especificidades desse tipo de economia e de que modo a 

mesma articula-se à apropriação territorial em moldes tradicionais 

dessas comunidades. Antes de mais nada, é preciso deixar claro que 

economias tradicionais não são inteligíveis se tomamos em conta, em 

sua interpretação, apenas aqueles conceitos e categorias da teoria 

econômica aplicada a economias capitalistas nacionais de mercado. O 

economista russo A. V. Chayanov, um dos fundadores dos estudos de 

economias camponesas, definiu-as a partir da impossibilidade de 

aplicação às mesmas da fórmula clássica do cálculo da lucratividade de 

um empreendimento econômico em economias de mercado. Em outros 

termos, a premissa de que o lucro líquido do empreendimento 

econômico necessita ser maior ou igual aos juros sobre o capital total 

invertido ( capital imobilizado mais capital de giro), calculados a partir 

da taxa de juros prevalecente no país 36 não se aplica às economias 

ditas camponesas, que prescindem da maioria dos fenômenos sociais 

cristalizados sob o rótulo dessas categorias: 

,!"", 

r-. 

,,-., 

- "Os elementos desta fórmula - o valor 
de troca (preço de mercado) do lucro bruto e das 
despesas com matéria-prima, os salários e os 
juros sobre capital - não são magnitudes fortuitas 
da economia privada mas fenômenos básicos de 
ordem econômica e social. O conteúdo e função 

36 O que corresponde à fórmula básica GI - (ME+ WC) = > C.a/100, onde GI = lucro bruto (Gross 
Income); ME= despesas anuais com matéria-prima (Annual Material Expenditure); WC = custos 
salariais (Wage costs); (ME+ WC)= capital de giro invertido (Circulating Capital Advanced); C 
= capital, imobilizado e de giro (Capital, Constant and Circulatmg) e a = taxa de juros (Interest 
Rates) (Chayanov; 1966: 03). 

121 



Ministério Público Federal 

.- da teoria da economia nacional é a explicação 
científica destes fenômenos básicos. - 

- 

A teoria econômica da moderna 
sociedade capitalista é um complicado sistema de 
categorias econômicas inseparavelmente 
concectadas umas com as outras - preços, capital, 
salários, juros, pagamentos - que se determinam 
mutuamente e são funcionalmente 
interdependentes. Se um dos tijolos do sistema cai, 
o prédio todo desaba. Na ausência de qualquer 
uma destas categorias econômicas, todas as 
outras perdem seu caráter específico e seu 
conteúdo conceptual. 

- 
Assim, por exemplo, não se pode 

aplicar, em seus sentidos usuais, qualquer uma 
das categorias econômicas acima mencionadas a 
uma estrutura econômica da qual a categoria 
'preço ' esteja ausente (um sistema completo de 
unidades produtivas em uma economia de base 
natural e servindo exclusivamente às necessidades 
de familias e coletividades de trabalhadores). Em 
uma economia natural a atividade econômica 
humana é determinada pela demanda de 
satisfação das necessidades de cada uma das 
unidades de produção, que ao mesmo tempo é 
também unidade consumidora. Portanto, a 
economia doméstica aqui é qualitativa em alto 
grau: para cada necessidade familiar é preciso 
providenciar em cada unidade doméstica o 
produto in natura qualitativamente 
correspondente. 

,I'"" - 

- 

A quantidade aqui pode ser calculada 
(medida) apenas em se considerando a extensão 
de cada necessidade individualmente. V cálculo 
aqui é: isso é suficiente, isso é insuficiente, isso 
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falta em tal ou qual quantidade. Devido à 
elasticidade própria às nossas necessidades, este 
cálculo não tem que ser muito exato. Portanto, a 
questão da lucratividade comparada de vários 
investimentos não tem condições de emergir. Por 
exemplo, [não faz sentido cogitar J se seria mais 
vantajoso plantar cânhamo ou capim, uma vez que 
estes produtos não são intercambiáveis e não 
podem substituir um ao outro. Portanto, não se 
lhes pode aplicar um padrão que seja comum a 
ambos. 

- 
- 

- 

Seguindo esta concepção, toda teoria 
econômica da economia natural do que seja 
econômico e rentável, bem como as estranhas 
'leis' que regem sua vida social são, como 
provaremos abaixo, de caráter muito distinto das 
idéias e princípios básicos de nossa vida usual, 
costumeiramente apresentada em manuais de 
economia nacional. É apenas com o 
desenvolvimento de uma economia do dinheiro e 
da troca que a economia doméstica perde seu 
caráter qualitativo. O interesse da mera 
quantidade surge então em cena - a preocupação 
em obter a quantidade máxima, que pode adotar 
qualquer forma qualitativa por meio da troca. À 
medida em que cresce a troca e a circulação de 
dinheiro (a natureza de mercado da economia), a 
quantidade se torna mais e mais independente da 
qualidade. Ela começa a adquirir o valor abstrato 
de ser independente da qualidade e de sua 
significação específica para demandas 
específicas. A categoria de 'preço ' adquire 
proeminência e, junto com outras categorias, se 
essas são disponíveis, ela forma o sistema 
econômico que é o único considerado pela teoria 
econômica nacional. 

- - 

- - 
- - - 
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Destino similar ameaça a teoria 
econômica se qualquer outra categoria sai fora do 
sistema, por exemplo a dos salários. Mesmo que, 
dentre todos os outros sistemas econômicos 
possíveis que careçam desta categoria escolhamos 
um no qual a troca e o crédito (por exemplo, o 
sistema de unidades de trabalho familiares 
camponesas e artesãs, mantidas juntas 
economicamente por processos monetários e de 
troca) constataremos ainda que a estrutura de tal 
economia Jaz fora dos sistemas conceituais de 
uma teoria econômica adaptada à sociedade 
capitalista. - No sítio camponês [family labor farm] a 
família equipada com meios de produção, usa sua 
força de trabalho para cultivar o solo, recebendo 
como resultado do trabalho anual uma certa 
quantidade de bens. Uma única olhada na 
estrutura interna da unidade familiar é suficiente 
para perceber que sem a categoria do salário é 
impossível impor a esta estrutura o lucro líquido, 
o pagamento e os juros sobre capttal como 
categorias econômicas reais no sentido capitalista 
do termo. 

- 
- 
- - 
- 

De fato, o camponês ou artesão tocando 
seu próprio negócio sem trabalho pago recebe, 
como resultado de um ano de trabalho, uma certa 
quantidade da produção, a qual, depois de ser 
trocada no mercado, forma o produti bruto de sua 
unidade econômica. Deste produto bruto é preciso 
deduzir os gastos com matéria-prima requeridos 
durante o curso do ano; sobra-nos então o 
incremento em valor de bens materiais que a 
família adquiriu com seu trabalho ao longo do 
ano, ou, para colocar de outra forma, o produto 
de seu trabalho. O produto do trabalho familiar é 

- 
r: 

,-.., 
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a única forma possível de renda para a unidade de 
trabalho familiar camponesa e artesã, pois não há 
como decompô-la analiticamente ou 
objetivamente. Uma vez que não há o fenômeno 
social dos salários, o fenômeno social do lucro 
líquido também está ausente. Portanto, é 
impossível aplicar o cálculo capitalista do lucro. 

- - 
- - ( .. ) - A quantidade de produto do trabalho é 

determinada principalmente pelo tamanho e 
composição da família trabalhadora, o número de 
seus membros capazes de trabalhar, assim como 
pela produtividade da unidade de trabalho e - isso 
é especialmente importante - pelo grau de esforço 
de trabalho, o grau de auto-exploração por meio 
da qual os membros economicamente ativos [da 
unidade familiar] conseguem uma certa 
quantidade de unidades de trabalho ao longo do 
ano." - 

- - 

- 

Chayanov mostra como as economias de subsistência, 

baseadas no trabalho familiar, regem-se por uma lógica peculiar, 

periférica aos processos econômicos ( e ao instrumental teórico) da 

economia capitalista de mercado .Assentando-se no trabalho da 

unidade familiar, a economia dos grupos camponeses orienta-se, 

essencialmente) para a satisfação das necessidades do grupo doméstico, 

unidade básica produtora e consumidora. Daí seu caráter 

intrinsecamente qualitativo, centrado no atendimento de demandas 

culturalmente determinadas, com produtos dotados de características 

- - 

- 
- 
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específicas para a sua satisfação, não necessariamente intercambiáveis 

por outros de características diversas. Tal capacidade de intercâmbio, 

cuja base - no que tange às relações com a economia de mercado - é a 

existência da moeda enquanto meio de troca universal ( ou que tende à 

universalidade), é bastante restrita em economias de subsistência, uma 

vez que apenas parte da esfera produtiva se volta para o mercado e para 

a obtenção de dinheiro. 

- - - 
- 

- 

Tal sistema de atitudes econômicas assenta-se gerahnente em 

uma base social que, como já dito, tem a família nuclear como unidade 

primária de produção e consumo, coadjuvada por práticas inter 

familiares de auxilio mútuo. Esta forma organizativa, como ressalta K. 

Woortman (1980: 38), baseia-se na autonomia da unidade familiar 

como pilar de uma ética camponesa que, ao ressaltar o trabalho 

enquanto elemento de legitimação de seu acesso à terra, as relações 

familiares enquanto constituintes do 'capital humano' que possibilita o 

exercício deste trabalho e a liberdade decorrente desta mesma 

autonomia, constrói o mundo de relações marcadamente horizontais 

entre as unidades familiares que o compõem. Isso não equivale a 

afirmar a inexistência de uma diferenciação econômica entre seus 

membros, fenômeno, inclusive, já apontado por Pessanha (1985) entre 

populações camponesas brasileiras. Contudo, nessas comunidades, 

poder e prestígio são função da capacidade demonstrada pelo indivíduo 

de intermediar bens e serviços para suas parentelas, no sentido 

extensivo do termo ( que inclui igualmente membros de diferentes 

- - - 
- - - - 

- - 
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r: grupos familiares ligados entre si por laços de parentesco e/ou 

compadrio). Esses indivíduos foram denominados por E. Woortman 

(1983) sitiantes fortes. 

r-. 

A conjugação daquela forma de produção material e desta 

forma de organização social determinam o que se tem chamado aqui 

territorialidade tradicional. Produção de bens materiais e produção de 

significados sociais se entrelaçam, interdependentes e mutuamente 

determinantes, permitindo a exploração de recursos naturais e a 

concomitante produção de vida social de forma relativamente autônoma 

frente à economia e às relações sociais características do Estado-Nação 

brasileiro. Essa autonomia nem sempre é reconhecida por historiadores 

que, partindo do ponto de vista da sociedade nacional, caracterizam os 

povos tradicionais formados no Brasil a partir da exploração econômica 

colonial e nacional como uma espécie de massa amorfa, desenraizada 

da ordem social dominante, desagregando-se aos poucos após a perda 

do contato com a ordem econômica e social abrangente. Caio Prado 

Júnior, por exemplo, em sua História Econômica do Brasil, refere-se às 

massas populares formadas na Colônia como relativamente à margem 

da ordem social vigente, apontando como um - de seus elementos 

constituintes as comunidades tradicionais, caracterizadas como 

'resíduos sociais inaproveitáveis ' no interior do esquema econômico 

hegemônico: 

- 

- 
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"Um último fator, finalmente, traz a sua 

contribuição, e contribuição apreciável, de 
resíduos sociais inaproveitáveis. É a instabilidade 
que caracteriza a produção econômica brasileira 
e não lhes permite nunca assentarem-se sólida e 
permanentemente em bases seguras. Em capítulo 
anterior, já assinalei esta evolução por arrancas, 
por ciclos em que se alternam, o tempo e no 
espaço, prosperidade e ruína, e que resume a 
história econômica do Brasil Colônia. As 
repercussões sociais de uma tal história foram 
nefastas: em cada fase descendente, desfaz-se um 
pedaço da estrutura colonial, desagrega-se a 
parte da sociedade atingida pela crise. Um 
número mais ou menos avultado de indivíduos 
inutiliza-se, perde suas raízes e base vital de 
subsistência. Passará, então a vegetar à margem 
da ordem social. 

- 

- 
(..) - 

- 
Em cada um dos casos em que se 

organizou um ramo de produção brasileira, não 
se teve em vista outra coisa que a oportunidade 
momentânea que se apresentava. Para isto, 
imediatamente, mobilizam-se os elementos 
necessários: povoa-se uma certa área do 
território mais conveniente com empresários e 
dirigentes brancos, e com trabalhadores escravos 
- verdadeira turma de trabalho - desbrava-se o 
solo e instala-se o aparelhamento material 
necessário; e com isto se organiza a produção. 
Não se sairá disto, nem as condições em que se 
dispôs tal organização o permitem: continuar-se-á 
até o esgotamento final dos recursos naturais 
disponíveis, ou da conjuntura econômica 
favorável. Depois abandona-se tudo em demanda 
de outras empresas, outras terras, novas 

- 
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perspectivas. O que fica atras são restos, farrapos 
de uma pequena parcela da humanidade em 
decomposição. " 

Não reconhece o autor que as 'pequenas parcelas da 

humanidade ' não se encontram em decomposição após a região que 

habitam ter ficado à margem da corrente principal da economia 

colonial; encontram-se, isso sim, intermitentemente, em processo de 

produção e de reprodução de significados sócio-culturais atualizados 

quotidianamente. Essas comunidades ditas 'tradicionais' guardam, 

assim, relativa autonomia em seu processo produtivo e em sua dinâmica 

de relações sociais, estruturando-se como grupo social distintivo frente 

à economia e à sociedade mais abrangentes. Aquilo que, do ponto de 

vista do Estado e da economia coloniais/nacionais, é um processo de 

decomposição representa, na verdade, para aqueles que vivenciam o 

processo do ponto de vista das comunidades em si mesmas, a 

constituição de especificidades sócio-culturais, cuja mais evidente 

distinção em relação aos núcleos populacionais da sociedade 

abrangente é o grau de autodeterminação na gestão de seus próprios 

destinos, que segue a par com suas formas pecualiares de ocupação 

territorial, com sua organização social distintiva e com um conjunto de 

práticas econômicas diferenciadas, por sua própria natureza de 

subsistência, daquelas da economia colonial. Os estudos de Soares, 

centrados no fenômeno camponês em áreas rurais brasileiras (1981: 

171-2), apontam para a existência de uma: 

- 

- 
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r 
r "( . .) diversidade de tipos de 

subordinação da força de trabalho ao capital, 
diferenciações entre os capitais e distinções entre 
os graus e as modalidades de penetração do 
capital em determinados ramos de produção, além 
da diversidade de formas pelas quais as 
articulações com o capital organizam a produção 
imediata ou modos de produção - em sentido 
restrito - pré-capitalistas" 

r 
r- 

,I"" 

r: 

Desse modo, não caberia classificar, de uma perspectiva 

marxista, o fenômeno camponês enquanto uma modalidade de transição 

para uma economia propriamente capitalista, pois, na medida em que o 

pequeno capital comercial é possuidor de uma certa independência 

frente à economia da sociedade englobante e consegue sobreviver com 

taxas de lucro inferiores à média, pelo menos, em determinados 

momentos (Soares; 1981: 188), infere-se a possibilidade de que"( .. ) a 

convivência de formas não-capitalistas com o processo de 

desenvolvimento capitalista, fruto da convergência de ações e 

interesses entre agentes não capitalistas - no que concerne à 

organização da produção imediata - e formas diversas do capital, não 

necessariamente as tradicionalmente taxadas de reacionárias por 

excelência" (Soares; 1982: 211). Portanto, na visão de Soares: 

r 

r 
r 
r- 

r: 
r 
r 

r 
r 
r: 
r 
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"Os pequenos produtores rurais não 
estão condenados a se subordinarem eternamente 
a um padrão fixo de exploração. Podem melhorar 
sensivelmente suas relações de subordinação ao 
capital e a seus agentes mediadores. Esta melhora 
pode implicar agravamento de diferenciações 
sociais e fortalecimento da própria penetração do 
capitalismo nos redutos desarticulados a partir de 
cadeias mais extensas e diluidoras de seu 
impacto" (Soares; 1981: 218). 

r- 

- 

r: 

A expressão de ambas formas de produção - produção 

material e produção de significados culturais - sobre uma porção do 

espaço geográfico constitui o território tradicional, cuja característica 

de tradicionalidade, em sua face social, é expressa pelo conjunto 

distintivo de relações sociais entabuladas por seus membros, assentadas 

sobre os pilares da ética referida acima. Em sua face econômica, esta 

tradicionalidade se traduz na impossibilidade de os ocupantes de tais 

territórios adotarem modernas técnicas de produção ( agricola, no caso, 

mas também poderia ser pecuária, por exemplo) direcionadas aos 

empreendimentos econômicos de natureza mercantil, dependentes de 

inversão de capital e guiando-se pelas regras econômicas expressas 

pelas categorias econômicas a que nos referimos anteriormente, não 

operacionalizadas nas denominadas economias 'tradicionais'. 

r 

- 
r: 

r": A contrapartida desse processo é uma sociedade - cujo fim 

último é a reprodução entre seus membros e não a acumulação de bens 

e de lucro - isto é, a preservação de um modo de vida - o que implica a 

r: 
r 
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r: 
preservação dos recursos naturais de seu território, dos quais depende 

para sobreviver. 

Baseada na mão-de-obra familiar, a economia agrícola e 

- 

- 
extrativa das comunidades negras do V ale do Ribeira assenta-se sobre a 

possibilidade de assegurar os produtos básicos para o consumo familiar, 

ao tempo em que a atividade extrativa - basicamente de pahnito, 

realizada clandestinamente na maior parte da região, e de produtos 

como o sapé e taquara, utilizados para a cobertura das casas e 

fabricação de alguns utensílios - além do trabalho assalariado, 

complementam a renda familiar, provendo as unidades familiares com 

os recursos necessários à aquisição de bens e utensílios diversos, não 

produzidos localmente. 

r 
r 

A produção agrícola dessas comunidades, ainda que pouco 

expressiva em algumas delas, é relativamente variada, abarcando um 

amplo leque de culturas temporárias, como o arroz, o milho, o feijão, a 

mandioca, a cana-de-açucar, a batata doce, além de fruteiras, como o 

abacaxi, o maracujá e a mexirica. São também cultivadas hortaliças 

como a couve, cebola, alface, alfavaca, cebolinha etc. Há, ainda, no 

entorno, uma variedade de produtos vegetais silvestres, utilizados na 

alimentação, como o coentro e o gengibre. A banana é comercializada 

em pequena escala, face às dificuldades de transporte do produto para 

os centros consumidores, tendo em vista a precariedade de acesso dos 

atravessadores às comunidades e indisponibilidade de veículos próprios 

para esse fim. Em Pilões chegou-se mesmo a desistir do seu cultivo. 

r 
r> 

r: 
r 
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- 
Alguns moradores ainda conservam em seus quintais bananeiras para 

consumo doméstico e da criação. 

Outro fator que impede que a banana firme-se como 

alternativa economicamente viável ao palmito: o fato de que, para ser 

transportada sem apodrecer até os centros consumidores - basicamente 

São Paulo e Rio de Janeiro - é necessário que ela seja borrifada com um 

tipo de óleo que retarda seu amadurecimento. Sem a borrifação, a 

banana pode perder-se em até quarenta e oito horas, tempo insuficiente 

para concluir a etapa da comercialização. Como os membros das 

comunidades não dispõem de capital acumulado para investir nestas 

sofisticadas técnicas de conservação, que os habilitariam a competir em 

condições de igualdade pelos mercados consumidores, freqüentemente 

sua produção é discriminada pelos comerciantes e consumidores de 

modo geral, que encomendam, preferenciahnente, seus produtos 

diretamente aos grandes plantadores de banana do vale. 

r Animais de pequeno porte são, também, criados pelos 

membros das comunidades negras do Vale, tais corno galinhas, porcos, 

patos, cabritos e perus. Em Maria Rosa, apenas dois moradores que 

apresentam uma condição sócio-econômica diferenciada, possuem 

algumas reses. De ascendência italiana, esses dois moradores têm seus 

sítios localizados no limites do bairro, distante de outros membros da 

comunidade. Utilizam-se de cavalos para deslocamentos aos povoados 

próximos, ou mesmo a outros sítios e para transporte de mercadorias, 

sendo também os únicos a tê-los: a grande maioria serve-se de burros 
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para o transporte de mercadorias e insumos básicos. A criação de 

pequenos animais destina-se, essencialmente, à complementação da 

dieta alimentar e, secundariamente, à constituição de uma reserva para 

suprir necessidades eventuais da unidade doméstica, tais como 

remédios, roupas, sal, querosene, açúcar, óleo e pequenos 

deslocamentos. 

Outra alternativa de consumo nas comunidades é a atividade 

pesqueira nos córregos e rios que banham os bairros. Na localidade de 

Pilões há, inclusive, um projeto de piscicultura para comercialização, 

tocado por Pedro, membro da comunidade e ex-vereador em Iporanga. 

Orientado pela lógica do mercado, porém, esse projeto tem-se voltado 

para a criação não de espécies utilizadas para o consumo local, mas de 

uma espécie de bagre africano que se desenvolve rapidamente e não 

necessita rações especiais, aceitando bem vários tipos de alimento. Ele 

próprio não parece ser muito apreciado como alimento pelos membros 

da comunidade por ser um peixe de couro, que vive e se alimenta no 

barro. Não sendo uma espécie nativa da região, é bastante preocupante 

a hipótese de que os bagres africanos possam, durante as cheias, 

alcançar a bacia do Ribeira a partir dos tributários, entrando em 

competição com as espécies locais. O bagre africano é reputado 

extremamente feroz e competitivo em relação às outras espécies; sua 

introdução acidental na bacia do rio Ribeira de Iguape - se é que esta já 

não ocorreu nas últimas enchentes por existirem outros tanques de 
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criação de peixes em fazendas da região - poderia representar um sério 

dano à vida fluvial nativa. - 

- 

De acordo com relatos de moradores nos bairros de Pilões e 

Maria Rosa, a agricultura era tradicionalmente praticada em regime de 

'coivara'. 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., dificilmente maior) e fazia a derrubada da vegetação rasteira 

com o auxílio da força ativa de seu grupo doméstico, normalmente, os 

filhos maiores. A vegetação rasteira e de pequeno porte era então 

empilhada em locais estratégicos do terreno e deixada por algum tempo 

até que secasse. 

- 
Todo o processo, aliás, subordinava-se e ainda subordina-se à 

existência de um período de seca antes da estação chuvosa ou, como se 

diz no local, 'fazer verão'(tirar antes das chuvas), para permitir que a 

vegetação derrubada pudesse secar o suficiente para ser queimada. 

Algum tempo depois, procedia-se à derrubada das árvores maiores, de 

acordo com um planejamento logístico, para que a derrubada de umas 

pudesse auxiliar na queda de outras. Os troncos maiores eram deixados 

no terreno, semi-queimados e o plantio era feito imediatamente depois 

da queimada das pilhas de vegetação derrubada, agora secas. 

r 
O primeiro produto a ser plantado em uma roça recém-aberta 

era, normalmente, o arroz - muitas vezes, em consórcio com o milho, 

em carreiras alternadas - colhido cerca de três meses após o plantio. O 
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milho é colhido, normalmente, após cerca de quatro meses e meio do 

plantio; após a colheita do arroz, ou após a do milho, no caso de 

culturas conjugadas, carpia-se o terreno da vegetação rasteira e 

plantava-se imediatamente o feijão. Quando não se havia plantado o 

milho anteriormente, o plantio do feijão era conjugado com o do milho. 

A colheita do feijão, realizada na época das águas, coincidindo com a 

safra dos grandes produtores, não alcançava preços compensadores no 

mercado, o que dificultava sobremaneira sua comercialização. 

- 

Após a colheita do feijão, replantava-se o milho, sem 

intervalo. Algumas vezes, as roças de milho eram destinadas à 

alimentação dos suínos. Após a secagem do milho, soltava-se os porcos 

no local que somente eram recolhidos após a engorda. As roças 

localizavam-se preferencialmente a certa distância das habitações, não 

apenas porque os moradores evitavam a proximidade dos porcos, mas 

também porque a exaustão natural do solo - após, em média, três anos 

de plantio contínuo - fazia com que as novas roças se distanciassem 

progressivamente das moradias. As roças, após .esse período, eram 

colocadas em descanso e seus donos retornavam a ela periodicamente 

para a coleta do abacaxi e da cana-de-açucar, usualmente, consorciadas 

com o produto principal. Nenhuma dessas duas culturas requer grandes 

cuidados após o plantio, podendo florescer no meio do mato baixo que 

começa a se formar na roça após o plantio. 

A terra era posta em descanso por periodos que chegavam a 

doze anos mas, de forma nenhuma, inferiores a três para permitir a 
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- formação de uma cobertura vegetal denominada, na região, capoeira ou 

capuava, que reconstitui os nutrientes do solo, condição essencial para 

que ele possa ser novamente utilizado. - 
Exímios conhecedores das matas e da topografia locais, os 

habitantes dos bairros negros exibem a capacidade de distinguir, à 

distância, um trecho de capuava dentro da vegetação primária da Mata 

Atlântica, mesmo em casos de florestas de mesma altura, através da 

coloração das folhas, grau de homogeneidade da cobertura e pela 

presença ou ausência de determinadas espécies características das 

matas primária e secundária. 

r 
r 

Essas práticas podem ser aproximadas àquelas descritas por 

Meggers (1971: 20-22) para os habitantes tradicionais das terras firmes 

da floresta amazônica. A derrubada imediatamente antes das chuvas 

preserva o solo da mata contra a sobre-exposição da luz solar, o que 

poderia destruir componentes do solo imprescindíveis às espécies 

plantadas, além de minimizar a perda de nitrogênio pelo solo. A queima 

da vegetação posta para secagem (note-se que a derrubada das árvores 

altas começa apenas depois da vegetação estar seca, o que evita a 

exposição do solo a grandes quantidades de luz solar) nutre a terra de 

componentes de rápida absorção, ao passo que os troncos deixados 

para apodrecer lentamente nas roças - e que dão a elas a aparência 

descuidada atribuída por aqueles que as comparam com as roças das 

regiões temperadas, sempre limpas de resíduos vegetais - abastecem o 

solo de nutrientes que são absorvidos aos poucos, ao mesmo tempo em 
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que as espécies plantadas crescem. Essa prática é essencial para o 

sucesso da roça tradicional, uma vez que o solo da floresta, ainda que 

fértil, perde nutrientes muito rapidamente devido, principalmente, à 

ação das chuvas que lavam o solo. 

Essa mesma característica determina a necessidade de 

abandonar a roça após uns três anos de uso, quando seu esgotamento já 

não permite a produção de uma safra nos moldes das anteriores. A 

intensa rotação necessária à roça de coivara não é característica apenas 

- da floresta atlântica ou amazônica. Como lembra Meggers (1971: 23), 

"o fato de que [ a agricultura de coivara J é a única técnica agricola 
que pode ser praticada indefinidamente sem dano permanente para a 

terra é o motivo de sua ocorrência por todo o trópico". A importância 

dessa técnica para a conservação das espécies vegetais e animais tem 

sido ressaltada por trabalhos recentes sobre o tema. Gomez-Pompa e 

Kaus (1992: 274), por exemplo, afirmam que: 

- 

"A técnica de derrubada e queima da 
agricultura itinerante deve continuar para 
proteger as espécies. Sem todas estas práticas 
culturais humanas que vão junto com o hábitat, as 
espécies se perderão para sempre. E no entanto, 
essa dimensão da conservação tem sido 
negligenciada na nossa própria tradição de 
manejo de recursos naturais" 
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A negligência descrita pelos autores encontra corpo no 

processo de criação das unidades de conservação no vale do rio Ribeira 

de Iguape, devido a este abrigar grande parte da Mata Atlântica ainda 

existente no país: de 13 .000 Km2, cerca de 8.350 Km2 encontram-se no 

Vale do Ribeira, com cerca de 75% das terras sob algum tipo de 

restrição ambiental. Incidindo sobre boa parte do território das 

comunidades negras, a criação das unidades de conservação a partir da 

década de 50 foi, iniciahnente, vinculada à regulamentação da extração 

do palmito. Deslocando várias localidades dos bairros rurais para 

outros sítios devido às restrições ambientais impostas sobre as práticas 

econômicas de seus membros, a criação dos Parques e das APAs 

comprometeu o manejo agrícola tradicional das comunidades, 

pressionando a retirada clandestina do palmito pelas comunidades como 

fonte principal da manutenção de seus membros. 

- 

A economia tradicional das comunidades já havia sido 

afetada substancialmente pela construção da estrada que liga Eldorado 

- 

.. 
a Iporanga, que quebrou em muito seu relativo isolamento. A ela estão 

relacionados o início da extração predatória do palmito na região, 

devido à facilitação do transporte e a extinção do fabrico da aguardente. 

Iniciada do século anterior e mantida em pequena escala, para consumo 

local e regional, a fabricação artesanal da aguardente foi impactada pela 

construção da estrada, através da qual os caminhões passaram a 

transportar o produto industrializado a lporanga e aos bairros rurais de 
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Eldorado, a preços baixos. Nas palavras de um membro da comunidade 

de Pilões: - 

r: 

"O rio era navegável por canoa. Depois 
que abriu a estrada ninguém anda mais de canoa. 
Seu Brás, de Iporanga, navegava tudo isso aqui. 
Seu Brás tinha engenho aqui, em cima do Moura. 
Depois do Moura tinha o Chico Paula, da familia 
da mulher do Brás, depois o Brás. Depois de tudo 
abandonado foi aproveitado só o tirador de água. 
Porque essas valas antigas nunca se acabam, 
sempre fica o sinalzinho. Tem que reabrir o rego, 
as valas pra fazer o engenho novamente. O último 
que alambicou por aqui foi João {irmão de 
Pedrico, o informante]. Ele mora no córrego sujo. 
Ele tinha fábrica de pinga. Hoje ele cria gado. 
Aqui no bairro só Napoleão e João têm gado" 

- 
Antes da estrada, as atividades voltadas para a obtenção de 

recursos financeiros derivavam diretamente das técnicas tradicionais de 

manejo florestal e animal, como o fabrico de carne de porco salgada e 

das farinhas de milho e de mandioca. Poucos produtos eram adquiridos 

r: 

fora, uma vez que as comunidades produziam o grosso necessário para 

sua sobrevivência, de forma que os parcos recursos originados com a 

venda de excedentes eram suficientes para satisfazer as reduzidas 

demandas por produtos industrializados ( e comercializados, de maneira 

geral). A chegada da estrada, concomitantemente com a da fiscalização 

ambiental, iria alterar a relação entre as comunidades e a sociedade 
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- 
englobante, de forma a determinar duplamente a transformação de sua 

economia, forçada a atrelar-se vigorosamente e em escasso período de 

tempo à economia de mercado, perdendo) nesse processo grande parte 

da sua capacidade de gerir autonomamente o seu próprio destino. Como 

coloca um informante de Pilões: - r 

- 
"Fazer porcada é levar o porco para 

vender. Oitenta a noventa porcos por ano. Fazia 
farinha de milho socado no minjolo. Tinha de tudo 
dentro de casa, café era daqui mesmo. O açucar 
era a rapadura feita da cana. O arroz era pilado 
aqui mesmo no minjolo. De primeiro quase 
ninguém comprava nada. Ninguém nem sabia que 
vendia o palmito, só tirava para comer, nem sabia 
que tinha valor para vender. Nesse tempo era 
muito bom. Seu Pedrico mesmo, quando criança, 
já pousou na estrada tocando porcos. No nosso 
tempo vendia os porcos em Iporanga. No tempo 
dos nossos avós vendia os porcos em Faxina, que 
hoje é Itapeva. Quando entregava um porco morto 
levava para Iguape. O porco era manteado, quer 
dizer, cortava em tiras, salgava, enrolava e fazia a 
manta e porco, botava num cesto de taquara, que 
hoje é conhecido como jacá, e levava na canoa 
para vender em Jguape. Minha mãe contava isso 
aí. Depois da estrada é que o povo do meio 
ambiente começou a empatar os moradores de 
fazer roça. Tem uns vinte anos que ele começaram 
a impedir as roças" 

- 

- 

r: 
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A atividade agrícola nas comunidades estudadas permanece 

sendo realizada da forma descrita acima, em suas linhas gerais, nas 

seções de seu território tradicional sobre as quais não incidem 

restrições ambientais, ou em áreas menos acessíveis à vigilância da 

fiscalização. Na maioria dos casos, as roças são realizadas em segredo 

dentro dos limites dos parques ou em áreas protegidas pela legislação 

ambiental. Assim, os sítios de roças passaram a ser escolhidos em 

locais particularmente remotos e ocultos, normalmente, de dificil 

acesso, nem sempre em locais ideais para a queima e a instalação das 

plantações, especialmente, as áreas de declividade acentuada. 

- 
I"""', 

- .- 

- 

Sujeitos à legislação ambiental restritiva, constrangidos a 

desmatar apenas as capuavas de até um ano e meio de formação, os 

membros das comunidades negras do vale reclamam que a tarefa 

agrícola toma-se extremamente extenuante, e quase inviável, nesses 

locais. Quanto mais recente a capuava, maior a necessidade de limpeza 

do terreno ao longo da formação da cultura plantada, já que o mato e 

ervas daninhas crescem mais vigorosamente em solos de desmatamento 

mais recente. Tais capuavas crescem no mesmo ano do descanso, 

consideradas imprestáveis para a lavoura da forma tradicionalmente 

praticada pela comunidade, uma vez que a carpina é a atividade 

reputada como a mais árdua do ciclo da lavoura. Na visão de seus 

moradores, a partir de certo limite, a atividade agrícola nos bairros, 

toma-se contraproducente. 

- - 

- 
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- 

Sendo menos férteis que os solos de capuava mais antiga, 

esses solos exaurem-se mais rapidamente do que os outros, não sendo 

propícios a dois anos de colheitas sucessivas. Quando se exaure a 

fertilidade do solo, este tende a ser ocupado pelo capim sereno, uma 

praga que impede o crescimento da capuava sobre o terreno desmatado. 

Antes que os Parques e as outras restrições incidissem sobre os 

territórios tradicionais das comunidades, essa espécie era utilizada 

como pasto para as picas reses existentes nas comunidades. O gado 

impedia seu crescimento e proliferação, uma vez .que, ao terminar de 

limpar o pasto, a capuava voltava a crescer sobre o terreno. Com a 

criação de espaços ambientalmente protegidos e o recrudescimento da 

fiscalização, as proibições foram sendo ampliadas e agora o capnn 

cresce facilmente nas áreas de uso recente. 

- - 

- 

As multas aplicadas pela fiscalização ambiental, de acordo 

com o depoimento de alguns moradores, muitas vezes transformam-se 

em "imposto": como sabem que serão autuados de qualquer forma - e 

uma vez que, nessas comunidades, não se sobrevive sem produzir o 

próprio alimento - os indivíduos continuam com as roças, pagando a 

multa quando esta lhe é apresentada. 

- 
- 

Como a atividade agrícola é localizada, a ação da fiscalização 

ambiental é esperada, como lembram alguns moradores: 

- "Aqui não pode fazer roça grande para 
sobreviver porque o florestal dá muita multa 
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- 

grande, a gente já tem medo, então não faz. A 
gente faz um pedacinho já escondidinho. Aqui 
tudo planta pouquinho por isso. Tamos no meio do 
mato e temos medo de trabalhar. Nossa situação 
não é boa, se nós trabalha nós somos multados, 
somos processados. Eu desejava uma reportagem 
no nosso bairro pra falar. O florestal multou uma 
roça na localidade Capuavinha. Uma outra roça 
de Benedito Martin dos Santos, fica em Poço 
Grande (prá cá da balsa, subindo pros Filões), foi 
multada também. Eles tiram foto aérea, localizam 
as roças, vão nos locais e multam os donos" 

- 
,r-- 

- - 

- 

Isso já não ocorre com o palmito, extraído da mata por 

turmas de palmiteiros itinerantes, cuja localização sistemática pela 

fiscalização ambiental toma-se dificil. A extração - da parte comestível 

do palmito implica na derrubada da palmeira toda, aproveitando-se 

apenas a ponta da árvore e desprezando-se todo o resto. Isso faz com 

que o custo ambiental da atividade seja desproporcional ao volume da 

produção, considerando-se o tempo de maturação relativamente alto da 

espécie, em tomo de seis anos. Além disso, as trilhas abertas na mata 

para facilitar o acesso a novas palmeiras e o armazenamento do produto 

também provocam impacto sobre a floresta. A semente do palmito 

juçara é alimento para certas espécies silvestres, cujo processo excretor 

promove a aspersão das sementes, o que permite o replantio da 

palmeira; em áreas altamente impactadas, onde a retirada do palmito 

não é manejada adequadamente, essa cadeia é interrompida. Esse alto 

custo ambiental era reduzido quando o palmito era utilizado nos moldes 

- 

- - 
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- 

da economia tradicional, quando toda a árvore era utilizada para fazer 

caibros e ripas para a estrutura e cobertura das casas, monjolos, 

chiqueiros feitos pelos moradores. 

À introdução da extração do palmito em escala comercial, 

aprofundou-se o impacto da atividade sobre a floresta e seguiu-se um 

gradual abandono das atividades agrícolas, o que determinou um maior 

grau de dependência em relação ao mercado para a aquisição de 

gêneros antes produzidos na própria comunidade. A extração do 

palmito comercial, realizada a partir da década de 1950, promoveu a 

criação de indústrias de beneficiamento nos municípios de Eldorado, 

lguape, Jacupiranga, Juquiá, Miracatu e Registro. Nos primeiros 

tempos da extração comercial do palmito, a produção dos membros das 

comunidades era vendida in natura. O palmiteiro encomendava 

determinada quantidade de produto aos moradores, que trabalhavam na 

extração até completar a cota solicitada pelo comerciante. Vendia-se, 

então, o palmito por peça, à dúzia, não importando o peso ou o 

tamanho da mesma. 

-- 

- - 

- 

A comercialização era, portanto, direcionada, como no caso 

de outras comunidades tradicionais submetidas a processos de 

expansão de frentes econômicas nas quais a mão-de-obra local é mais 

importante que a apropriação pura e simples de seu território. 

Atualmente, não somente a extração como também o beneficiamento 

são realizados diretamente pelos membros das comunidades, no 

delineamento de um processo de interiorização da atividade de - 145 ,- 
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- 
beneficiamento determinado pela sua própria ilegalidade. Deve-se 

ressaltar que esta mesma interiorização implicou na criação de 

estruturas produtivas muito mais rudimentares - e com menor nível 

sanitário - que aquelas estabelecidas nos municípios mencionados 

acnna. - 
Normalmente, os recipientes de vidro para acondicionamento 

do palmito são fornecidos pelo palmiteiro, que agora restringe suas 

atividades exclusivamente às encomendas e à comercialização posterior 

do produto. A aquisição do ácido apropriado à conservação do palmito 

é feita pelo extrator, que cozinha o palmito diretamente no vidro, 

imerso na solução conservante, posto em fervura por cerca de cinco 

horas em grandes tonéis de metais. O palmito sai pronto para ser 

transportado, receber rótulo e ser comercializado. Apesar de a extração 

e o beneficiamento serem realizados pelos moradores, a maior parte do 

lucro é retido pelo palmiteiro: a caixa contendo 12 vidros médios era 

vendida pelos moradores, em fevereiro de 1997, por R$ 12,00, sendo 

revendida pelo palmiteiro aos supermercados e atacadistas da região e 

de São Paulo por cerca de R$ 40,00. 

A atuação dos órgãos de fiscalização ambiental na região, 

portanto, tem incrementado o abandono das práticas tradicionais de 

manejo próprias das comunidades e incentivado, ainda que 

indiretamente, a devastação da floresta. A proibição da derrubada de 

novos trechos de mata secundária, conjugada à proibição da derrubada 

de capoeiras maiores de 1,5 metro é incompatível com a técnicas de 

-' - 
146 



r 
r: 

r 
r: 
r 
r 

Ministério Público Federal 

manejo tradicional, inviabilizando a produção agrícola de subsistência. 

Os moradores não dispõem de capital para investimentos em técnicas e 

insumos para o melhoramento do solo, cuja produtividade decresce 

rapidamente, exigindo esforços crescentes necessários a sua limpeza, 

realizada de maneira constante por cada grupo familiar e impedindo a 

execução de outros trabalhos. Quanto mais nova a capuava, o esforço 

necessário à manutenção do roçado será exponencialmente maior. 

Impedidos de abrir novas roças, os moradores voltam-se 

crescentemente para a extração predatória do palmito, expondo-se à 

clandestinidade. 

- 
r A intervenção do Estado, portanto, ao sobrepor as unidades 

de conservação aos territórios das comunidades negras tem 

proporcionado a desarticulação das formas de vida tradicionais das 

comunidades, levando ao incremento de relações de mercado próprias à 

sociedade englobante e responsáveis pela degradação ambiental do 

Vale do Ribeira. Os empecilhos à reprodução das relações econômicas 

tradicionais através, principalmente, da proibição das derrubadas de 

novos trechos de mata para a instalação de roças de coivara, são 

manifestação daquilo que Diegues (1996) denomina o "neomito da 

preservação da natureza". 

Diegues trata especificamente do conflito entre interesses 

preservacionistas e interesses dos povos tradicionais no que tange a 

áreas de preservação ambiental, normalmente impostas sobre grupos 

tradicionais, sem sua consulta como resultantes de um saber científico 
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sobre a natureza que não apenas ignora os saberes tradicionais, 

localizado, das comunidades sobre o meio que as circunda, como 

também o desautoriza, na medida em que impõe sobre áreas definidas 

como de preservação ambiental, restrições ao uso dos seus recursos 

naturais, muitas vezes discordantes com os usos e costumes tradicionais 

relativos a atividades que se utilizam desses recursos. 

- 

Via de regra, membros de nossa própria sociedade, 

habituamo-nos a atribuir ao conhecimento de caráter universalizante 

próprio à ciência, a primazia sobre quaisquer outras formas de saber. 

Ao adotar tal postura, normalmente tendemos a pensar que tal primazia 

funda-se em uma clivagem que oporia, de um lado, conhecimentos 

verdadeiros - os científicos - e, de outro, conhecimentos falsos, quais 

sejam todos os outros conhecimentos não fundados sobre o método 

próprio às ciências. No entanto, a principal distinção entre o 

conhecimento científico e aquele próprio a comunidades tradicionais 

não reside no diferente grau de verdade atribuído a cada um, mas na 

forma e nos objetivos referentes a cada um deles. 

- 

r 

No caso em tela, o conhecimento específico de comunidades 

tradicionais sobre os recursos naturais e o meio ambiente, em geral, é 

restrito a seu território em particular. Em outros termos, possui um 

caráter local ou localizado, em oposição ao caráter universalizante 

próprio das ciências, em especial, as naturais. Inclusive aquelas ciências 

que tratam de questões relativas ao meio ambiente e à preservação 

ambiental - e têm por objetivo não apenas o conhecimento teórico sobre 
r: 

r 
r: 
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o meio ambiente comum ao grupo social, mas inclui uma perspectiva da 

preservação do mesmo grupo social a partir da exploração dos recursos 

naturais que, adaptada aos ciclos da natureza, permita sua continuidade 

como condição sine qua non da continuidade do próprio grupo social. 

Tratando da questão, Diegues alerta para a tendência que ele denomina 

neomitos relativos à existência de um mundo natural selvagem, 

intocado e intocável (1996: 14) que, supostamente, monopolizam o 

conhecimento válido sobre a natureza, relegando ao esquecimento todo 

um leque de conhecimentos locais sobre o meio ambiente e os recursos 

naturais produzidos ao longo de milênios de história por todas as 

sociedades conhecidas, de forma diferente em cada uma delas e 

representando, em seu conjunto, um verdadeiro patrimônio da espécie 

humana. Em suas próprias palavras: 

r: 

"Configura-se, nesse caso, o confronto de dois 
saberes: o tradicional e o científico-moderno. De um lado está 
o saber acumulado das populações tradicionais sobre os 
ciclos naturais, a reprodução e a migração da fauna, a 
influência da lua nas atividades de corte de madeira, de 
pesca, sobre os sistemas de manejo dos recursos naturais, as 
proibições do exercício de atividades em certas áreas ou 
períodos do ano, tendo em vista a conservação das espécies. 
Do outro lado está o conhecimento científico, oriundo das 
ciências exatas que não apenas desconhece, mas despreza o 
conhecimento tradicionalmente acumulado. Em lugar da 
etnociência, instala-se o poder da ciência moderna, com seus 
modelos ecossistêmicos, com a administração "moderna" dos 
recursos naturais, com a noção de capacidade de suporte 

r 

r: 
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baseada em informações científicas (na maioria das vezes, 
insuficientes). 

Para o neomito, o mundo natural tem vida própria, é 
objeto de estudo e manejo, aparentemente sem a participação 
do homem. O saber moderno se arvora não só em juiz de todo 
o conhecimento, mas até da proteção de uma natureza 
"intacta", portadora de uma biodiversidade sobre a qual a 
ação humana teria efeitos devastadores. Não é para menos 
que, em todas as áreas naturais protegidas, a pesquisa 
científica seja permitida, mas não o etnoconhecimento, pois 
esse exige a presença de comunidades tradicionais, do saber, 
de técnicas patrimoniais e, sobretudo, de uma relação 
simbiótica entre homem e natureza. 

(..) 

,,...... 

(. . .) Muito raramente, esse vasto- conhecimento 
tradicional, e sobretudo as técnicas de manejo patrimoniais, 
são reconhecidos como adequados para a administração dos 
recursos naturais. Muito raramente, os chamados ''planos de 
manejo" de áreas protegidas incorporam o conhecimento e 
manejas tradicionais, mesmo quando grupos tradicionais 
ainda vivem nas áreas protegidas. Na realidade, esses 
''planos de manejo " também refletem essa dicotomia entre 
homem e natureza. Os denominados "atributos naturais dos 
ecossistemas" definidos pela biologia e ecologia não-humana 
se tomam os únicos critérios "cientificamente" válidos para 
se administrar o espaço e os recursos naturais. A natureza, 
milagrosamente, se reifica e é apossada, em termos 
científicos, pelo que Morin define como os grandes sacerdotes 
da ciência. Sabe-se, porém, que a contribuição das ciências 
naturais para a conservação ainda está em seu início, e 
muitos de seus pressupostos são discutíveis . 

,I"'"' 

- 

r: 
. r 

r: 
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Esta concepção de áreas naturais livres da ação humana ao 

longo de sua formação até a atualidade, verdadeiros pedaços de um 

passado natural cada vez mais raros à medida em que o homem (isto é, 

a sociedade ocidental, já que a presença de outras formas societárias 

não é reconhecida) avança sobre a superficie do planeta, é justamente o 

neomito referido por Diegues. No caso das comunidades de Maria Rosa 

e de Pilões, ele se atualiza por meio da proibição de derrubada de 

trechos de mata para o plantio de roças de coivara, o que implica em 

uma visão que assume que a parte da mata que não está sendo utilizada 

em um determinado momento para a prática agricola é mata virgem, 

intocada pelos homens, e deve ser preservada em sua natureza pristina . 

Ora, a ocupação tradicional difere da ocupação promovida pela 

sociedade englobante, entre outras coisas, justamente por preservar 

trechos do território durante periodos de tempo necessários à 

recuperação de seus recursos naturais renováveis. Como coloca 

Diegues: 

O território das sociedades tradicionais, distinto do as 
sociedades urbanas industriais, é descontinuo, marcado por 
vazios aparentes (terras em pousio, áreas de estuário que são 
usadas para a pesca somente em algumas estações do ano) e 
tem levado autoridades de conservação a declará-lo parte das 
"unidades de conservação" porque "não é usado por 
ninguém". Ai reside, muitas vezes, parte dos conflitos 
existentes entre as sociedades tradicionais e as autoridades 
conservacionistas. 
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r- 

É precisamente este o caso das restrições ambientais impostas 

sobre os territórios tradicionais das comunidades negras em questão. A 

restrição das práticas tradicionais dá-se sob a égide de um discurso 

ideológico que busca mascarar a presença de territorialidades 

tradicionais, por meio do recurso a uma concepção da mata como uma 

área que exclui a presença humana. Ora, tal visão não se sustenta in 

concreto, como bem coloca o relatório do Banco Mundial sobre a 

conservação das florestas tropicais africanas (Cleaver 1992207-08): - 
A composição e distribuição presente das plantas e 

animais na floresta úmida são o resultado da introdução de 
espécies exóticas, criação de novos hábitats e manipulação 
continuada pelos povos da floresta durante milhares de anos. 
Por causa da longa história de pousio da agricultura 
itinerante, junto com os povos nômades/pastores na África 
Central, todas as florestas atuais são realmente patamares de 
vários estágios sucessivos de crescimento criados pelo povo e 
não existem áreas que muitos relatórios e propostas chamam 
de 'pristinas ', 'intocadas ', 'primárias ' ou 'floresta madura'. 

Em resumo, estas florestas podem ser consideradas 
artefatos culturais humanos. A atual biodiversidade existe na 
África não apesar da habitação humana, mas por causa dela. 

(..) 

A relevância deste fato para a planificação da 
proteção e manejo das reservas biológicas é que, se 
excluirmos os seres humanos do uso de grandes áreas de 
floresta, não estaremos protegendo a biodiversidade que 
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apreciamos, mas a alteraremos significativamente e 
provavelmente a diminuiremos ao longo do tempo. Por isso, 
áreas deveriam ser consideradas livres e disponíveis para a 
conservação, depois de estudos cuidadosos, incluindo 
entrevistas exaustivas com os moradores de locais adjacentes 
a estas áreas. 

Empurrados para o interior da mata atlântica desde o início da 

ocupação econômica do Brasil pela Coroa portuguesa (Dean 1996), as 

comunidades tradicionais do vale do rio Ribeira do Iguape tomaram-se 

ao longo destes quase quinhentos anos parte da história da floresta, 

alterando-a de maneira definitiva, de forma que a biodiversidade 

apresentada por ela hoje em dia é, como lembra McNeely (1993), o 

resultado de complexas interações históricas entre forças tisicas, 

biológicas e sociais, e não uma parte do passado pré-humano intocado 

do planeta. O impedimento imposto às comunidades negras de Maria 

Rosa, Pilões, Ivaporunduva, São Pedro, Nhunguara, Sapatu e André 

Lopes bem como das demais que habitam o vale do rio Ribeira do 

Iguape, de exercerem o manejo tradicional dos recursos naturais 

renováveis em seus territórios contribui para o empobrecimento da 

biodiversidade da mata, além de para sua degradação pura e simples. 

153 



Ministério Público Federal 

IV - ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

Como visto, 'Ivaporunduva', 'São Pedro', 'Pedro Cubas', 

'Nhunguara', 'André Lopes', 'Sapatu', 'Maria Rosa' e 'Pilões' são 

designativos aplicados a uma ampla gama de localidades específicas, 

povoadas e relativamente próximas entre si. Seus habitantes se 

reconhecem como "vizinhos", uma vez que localidades que se 

encontram em meio a outras que se definem como ( sendo de) uma ou 

outra localidade também compartilham desta mesma qualidade 

fundamental. Estas localidades que passam a contar com presença 

humana efetiva, por sua vez, são partilhadas na forma de "sítios", 

divisão administrativa presente no estado de São Paulo, nominados 

consoante a utilização de múltiplos critérios tais como acidente 

geográfico, rio, origem - habitante fundador. Estes são, conforme 

levantamento em campo (fevereiro/março de 1997): - 
- 

- em Maria Rosa: Sales, Amoral, Inveja, Chiqueiro Grande, 

Chico Antunes, Roda, Peitai, Lambari, Fogaça, Alecrim, Amaral e 

Volta Redonda; 

- em Pilões: Bracinha, Covi, Córrego Sujo, Santana, Serra, 

Passagem, Santaninha, Serra da Lapinha, Tavares, Poço Grande, 

Capuavinha, Bento João, Ribeirãozinho, Leite, Lapinha, Quati, Baixio 

Comprido, Peroba, Pinto, Baixio, Gurutuva, Andaime, Panelas e 

Santana. 
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- em Ivaporunduva: Cortezias, Mondeo, Vargem, Bocó, 

Pasagem, Morro Grande, Santo Antonio, Rodrigo 

- em São Pedro: Alegre, Boqueirão de Dentro, Barra do São 

Pedro, Lavrinha. 

- em Pedro Cubas: Areado, Areadinho, Penteado, Bromado, 

Penteadinho. 

- em Nhunguara e André Lopes: Barra, Lavrinha, Guardamó, 

Pedra Branca, Fria, Boa Vista, Continente, Salto, Cata de Ouro, Jerivá, 

Tenente, Bela Vista, Cavernas do Diabo e da Tapagem, Vergueiro. 

Esta lista não pretende ser exaustiva, não apenas pela existência 

de informações ainda não trabalhadas, ou não satisfatoriamente, mas, 

de igual modo, devido ao fato de que a atribuição de nomes a locais 

específicos nem sempre é consensual, podendo haver variações não 

apenas no tempo como também no espaço. Assim, por exemplo, sítios 

como a Paraguaia, em Maria Rosa, desapareceram, não mais havendo 

quem os habite hoje em dia. Da mesma forma, diz-se que o Tavares 

'está no mato' atualmente, ressaltando sua condição de local de 

habitação abandonado, ainda que neste caso seus moradores ainda 

estejam pela região, tendo-se transferido para o 'acampamento' do 

Parque Estadual Intervales. 

Por outro lado, pode ocorrer que uma mesma localidade com 

.- presença humana seja designada por dois ou mais termos 
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- 
simultaneamente, a depender da posição estrutural do indivíduo, da 

distância do seu local de residência. O qualificativo usado por pessoas 

localizadas em sítios distantes será mais abrangente que o utilizado 

pelas de sítios próximos. Assim, o sítio Leite aparece discriminado 

praticamente apenas pelos moradores de Pilões, localizados a pequena 

distância do sítio; os de Maria Rosa, distante de Leite, não o 

discriminaram quando das entrevistas, subsumindo-o na localidade 

Bracinha, termo que não apenas designa uma região mais extensa que a 

de Leite, como de maior visibilidade, constando, inclusive, do mapa do 

IBGE. - 
Na verdade, vários destes termos referentes a 'sítios' foram 

chamados 'bairros' durante as entrevistas: Bracinha, Lambari, Córrego 

Sujo, Serra, Feital, Bento João e outros foram várias vezes 

denominados 'bairros' pelos moradores e inversamente os termos 

'Maria Rosa' e 'Pilões' foram aplicados também a locais específicos 

com presença humana, ou seja, a sítios. Quando instados a fazê-lo, os 

informantes distinguiam entre um sítio Maria Rosa, instalado em um 

vale com quatro casas, uma escola municipal, uma pequena capela; e 

uma unidade mais inclusiva, também chamada 'Maria Rosa', da qual 

participam todos os sítios elencados acima (e certamente outros mais). 

Da mesma forma, em Pilões os habitantes distinguem, quando 

provocados neste sentido, o sítio dos Pilões, contendo várias casas, um 

posto de saúde, a igreja, o cemitério, um campo de futebol, etc., e a 

Pilões mais inclusiva, denominada Porto dos Pilões. 

- 
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- 
Essa categorização não é necessariamente estável, pode ser 

alterada em função do contexto. Assim, se escutou várias vezes de 

informantes de ambas comunidades que Pilões e Maria Rosa eram 'uma 

coisa só', um 'único bairro', não obstante em outras instâncias a divisão 

se fazer presente. De igual forma, ouviu-se algumas vezes que 

Bracinha, Lambari, Feital, etc., freqüentemente tidos como 'bairros', 

eram 'na verdade', uma coisa só, isto é, pertenciam a Maria Rosa ou a 

Pilões. 

.- 

- 
Qual a relação entre 'sítios' e 'bairros'? Como precisar esses 

termos? À primeira vista, a distinção parece clara: definimos 'bairros' 

como entidades territoriais mais amplas, no interior das quais se 

encontram os 'sítios'. Localmente, contudo, as coisas não se passam 

dessa forma. Os termos 'bairro' e 'sítio' não são utilizados como 

categorias descritivas de unidades políticas com expressão territorial, 

sendo o primeiro geograficamente ( e politicamente) mais abrangente 

que o segundo, mas como categorias classificatórias que remetem a 

relações sociais específicas no contexto da vida tradicional camponesa. 

Dessa perspectiva, 'bairro' e 'sítio' não são termos comparáveis entre 

si, por não pertencerem a uma mesma instância de classificação social. 

Ambos os termos são aplicados em situações sociais distintas, quando o 

recorte específico aí produzido os requer. 

- 
Qual seria esse recorte? A categoria 'bairro' possui uma razão 

administrativa, e regula formalmente as relações entre a população 

camponesa e os centros urbanos representantes da sociedade 
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englobante. O termo é utilizado pela Administração Pública para 

designar unidades geo-políticas ( ou para-políticas) - inclusive nos 

mapas do IBGE, onde tanto Porto de Pilões quanto Maria Rosa, 

Ivaporunduva, São Pedro, Sapatu, Pedro Cubas, Nhunguara e André 

Lopes aparecem como bairros - válidas para fins de relacionamento 

com unidades políticas mais inclusivas, em especial a municipalidade, 

que destina verbas e serviços ( educação saúde, etc.) aos bairros (mas 

também o Estado, principalmente por via de órgãos de regularização 

fundiária). É sua relação com as unidades políticas da sociedade 

englobante, portanto, que define o uso de 'bairro' como unidade 

inclusiva de diversos sítios habitados concretamente. 

- 

Essa relação não é fixa, pensada exclusivamente em termos 

geográficos, com o exterior dos limites territoriais tradicionalmente 

reconhecidos como do 'bairro' - limites esses não reproduzidos nos 

mapas do IBGE, mas claramente presentes no discurso dos informantes 

- mas em situações onde se coloca a necessidade de categorizar 

relações com a esfera não-tradicional de sua vida, a sociedade 

englobante. Conforme referiu um informante, "quando se escreve uma 

carta para alguém daqui, coloca nela o endereço 'bairro de Maria 
Rosa' pra ela chegar certo. Agora, aqui dentro mesmo a gente fala 

que é no Chiqueiro Grande, na Volta Redonda, no Feita! ou aqui 

mesmo na Maria Rosa." 
,---. 
r: A mesma ambivalência presente no uso do nome 'Maria Rosa' 

tanto para o bairro quanto para o sítio encontra eco na afirmação, muito 
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freqüente em Maria Rosa, de que o bairro dos Pilões a englobaria. Tal 

afirmação remete-se a uma esfera distinta daquela na qual opera o 

termo 'bairro' normalmente, a das relações sociais entre os habitantes 

dos sítios dos dois bairros. Enquanto grupo social no contexto das 

relações de parentesco e vizinhança que caracterizam a vida tradicional 

de ambas comunidades, a categorização que estabelece uma clivagem 

entre dois bairros distintos subordina-se a relações 'individualizadas' 

entre sítios específicos, isto é, entre grupos de vizinhança que, 

pertençam ou não ao mesmo bairro (referimo-nos aqui, é claro, 

exclusivamente a Maria Rosa e Pilões ), Iigadós por relações de 

parentesco e de vizinhança. 

Desta forma, a afirmação de pertença de Maria Rosa ao bairro 

dos Pilões remete a uma esfera de relações na qual a identidade dos 

vários grupos de vizinhança é ressaltada. Por outro lado, enquanto 

grupos sociais rmersos em algo que poderíamos denominar contexto 

inter-societário, isto é, o âmbito de suas relações com a sociedade 

englobante, privilegia-se a categorização 'bairros' enquanto unidades 

que se relacionam com unidades políticas mais inclusivas. 

É forçoso concluir, portanto, que o uso local do termo 'bairro 

rural' remete a uma categoria classtficatária, e não a um grupo 

concreto; não traduz uma unidade política/territorial distinta, mas uma 

instância das relações sociais que compõem o conjunto da vida social 

das comunidades. Ou antes, a sua utilização como 'unidade 

política/territorial' - de igual modo que a afirmação da pertença a estes 
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r 

grupos de indivíduos específicos, forma mais comum de uso do termo - 

encontra-se subordinada ao contexto das relações que denominamos 

antes inter-societárias. Assim, a afirmação de pertença a um bairro não 

é ativada geralmente no cotidiano das relações entre membros de ambas 

comunidades, definidas por laços de parentesco e vizinhança acima 

referidas. O termo "bairro", assim, passa a ser aplicado ao conjunto 

dos participantes da teia de relações sociais que se estende pelas várias 

localidades cujos membros exploram os recursos naturais em uma 

determinada extensão territorial contínua (ou quase contínua), cujos 

limites internos são os consensualmente estabelecidos a partir da 

tradição de ocupação do espaço físico (normalmente acidentes 

geográficos significativos, corno riachos e suas barras no rio Ribeira do 

Iguape ou em ribeirões maiores). 

- 
- 

r> 

r 
r: 
r: 

Conseqüentemente, nessa esfera de relações sociais o termo 

'Pilões' pode ser coerentemente aplicado a ambos bairros Pilões e 

Maria Rosa ( tais como definidos na esfera de relações sociais 

mencionada anteriormente): estando os vários grupos de vizinhança de 

Pilões e Maria Rosa ligados entre si mais ou menos homogeneamente 

por relações de parentesco e vizinhança - o que pode ser exemplificado 

no fato de os casamentos relatados nas genealogias (tanto antigos 

quanto atuais) entre membros de Pilões e outros de Maria Rosa 

representam pouco mais de um terço (18,7% daqueles para os quais se 

conseguiu obter dados completos sobre a procedência dos cônjuges) 

dos 46, 1 o/o de casamentos realizados 'endogamicamente' dentro de 
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Pilões ou de Maria Rosa - as linhas divisórias entre os bairros, 

concebidos como pontos concretos de uma rede de relações, deixam de 

ser relevantes. 

Isto não invalida os recortes construídos por Queiroz (1983) e 

Carril (1996) de Ivaporunduva e da própria Pilões~ respectivamente. O 

primeiro, em Caipiras Negros do Vale do Ribeira, toma I vaporunduva 

como um bairro rural de origem histórica determinada e precisa, frente 

à qual a própria noção de bairro rural se confunde com a 'comunidade 

imaginada' - o termo aqui é usado em sentido metafórico - dos 

habitantes do lugar. Centrando suas preocupações no aspecto social do 

processo produtivo, o autor privilegia o fenômeno da solidariedade 

social nas fronteiras de um território geograficamente determinado em 

detrimento dos processos sociais que determinam os limites sociais do 

mesmo. 

r 
r 
r> 

Carril, por sua vez, conceitua os bairros rurais de Pilões, Sapatu 

e Ivaporunduva como atores políticos, caracterizando-os como 

comunidades-bairro não apenas por referência a sua forma tradicional 

de ocupação territorial, assentada na organização familiar, mas também 

aos processos políticos mais amplos - movimento de atingidos pelas 

barragens, política local, etc. - determinantes da representação de uma 

'unidade-bairro' enquanto essencialmente distintiva. Talvez por isso, a 

autora, como Queiroz, não tenha se detido na análise das 'fronteiras' 

entre os bairros e nas aparentes ambigüidades observadas na forma 

como ele é utilizado localmente. 

r 
r 

r 
r 
r: 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
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,,-.. 

Em nosso caso, porém, esses limites, engendrados 

situacionalmente, são relevantes, uma vez que o que interessa aqui é 

caracterizar uma esfera da vida que engloba os membros de ambas 

comunidades de Maria Rosa e Pilões, uma grande teia de relações 

sociais, a partir da qual ambos bairros podem ser vislumbrados como 

porções distintas de um grupo social mais inclusivo. É certo também 

que Pilões e Maria Rosa mantêm relações desde há cerca de quatro 

gerações, isto é, até onde a memória dos informantes pode alcançar. Há 

ainda a proximidade entre ambos bairros a incentivar o intercâmbio e a 

sociabilidade entre seus membros. Mas não apenas isso. Esta 

proximidade se concretiza, se toma 'social', mediante o 

estabelecimento de relações de aliança matrimonial, contrapartida, em 

nível do parentesco, das relações de solidariedade presentes em outros 

níveis. Assim, é digno de nota com relação a Pilões e Maria Rosa não 

apenas que o índice de 'endogamia' - pensando ambos bairros como 

uma unidade social inclusiva, como supra referido - seja de 64,8%, ou 

seja, quase dois terços do total de casamentos realizados para os quais 

se obteve informação sobre a procedência de ambos cônjuges, mas 

ainda o fato, em si mesmo singular, que 19, 1 % dos casamentos, contra 

17, 1 o/o de casamentos de membros de ambos bairros com 'gente de 

fora', sejam contraídos com moradores de cidades próximas e da 

cidade de São Paulo, além de cidades mais distantes, como Sorocaba e 

Itu. 

,,-.. 
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r Se essa significativa taxa de casamentos com gente 'de fora' 

deve ser creditada à pressão fundiária-ambiental que tem impulsionado 

as gerações mais jovens para fora dos limites de seus bairros e 

municípios, a existência de uma taxa igualmente alta de casamentos 

com indivíduos de outros bairros rurais da região aponta na direção da 

manutenção de uma rede de relações sociais mais inclusiva, abrangendo 

um sem número de bairros/localidades, como Nhunguara, Tude, 

Castelhanos, Caracol, Corda, Elias, Fazendinha, Água Fria, Toca, Rio 

Ipiranga, Barra do Batatal, Roseira e outros, tanto a montante quanto a 

jusante do rio Ribeira do Iguape. 

r: 
r- 

Um desdobramento sociológico importante dessas práticas 

matrimoniais é que as famílias assim constituídas. passam a deter, ao 

menos potencialmente, direitos de acesso à terra ( e recursos naturais de 

maneira mais ampla) em ambas comunidades de onde se originaram. Na 

prática, todavia, a maioria - 21 em 25 casamentos para os quais se 

obteve dados sobre a procedência de ambos cônjuges e sobre a 

residência dos mesmos após o casamento, considerando aí a residência 

em qualquer das localidades que compõem os bairros de Maria Rosa e 

de Pilões como residência 'no interior' do bairro, por oposição aos 

cônjuges oriundos de localidades/bairros mais distantes - dos 

casamentos realizados entre cônjuges da díade Pilões-Maria Rosa e 

aqueles de outras localidades/bairros resultaram na residência do novo 

casal próximo à localidade dos pais do membro feminino do mesmo. 

- 

r: 
r 
r> 
r 
r: 

r: 
r 
r: 
r: 
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Em vários desses casos os entrevistados afirmaram que sua presença no 

bairro tinha por objetivo o trabalho junto ao sogro, nas terras deste. - 

r: 

Esta tendência à 'uxorilocalidade de bairro' - quer dizer, ao 

estabelecimento da residência do casal recém-constituido no bairro em 

que habitam os pais da cônjuge - é reflexo da dinâmica de reprodução 

social das comunidades tradicionais do vale do rio Ribeira do Iguape, o 

que indica novamente a necessidade de se contemplar a esfera supra 

bairro para tomar compreensível a atualização da vida social 

tradicional, assim como os limites de pertença de seus membros, tendo 

em vista que muitos constituem famílias em localidades distantes, 

como forma de aliviar a pressão fundiária, agravada a cada geração. De 

fato, o avanço da propriedade privada - e, mais recentemente, das 

unidades de conservação ambiental - sobre o vale do rio Ribeira do 

Iguape restringiu o acesso coletivo à terra, limitando as áreas ocupadas 

por membros de suas diversas comunidades, e produzindo, 

concomitantemente, a necessidade de alguns jovens migrarem para 

outras localidades - vale dizer, para fora da rede de suas relações 

sociais mais imediatas - em busca de "terras de trabalho". Esta noção, 

utilizada por Garcia Jr. (1983) para caracterizar terras de ocupação 

camponesa na região Nordeste, por oposição à "terra de gado", terra 

improdutiva em processos de expansão da pecuária e conseqüente 

contração da pequena agricultura. No caso em análise, a oposição se 

constitui entre terras de trabalho X terras de reserva ambiental, 

igualmente tidas como terras 'improdutivas pelos membros das 

r: 
r: 
r 
r: 
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comunidades tradicionais, uma vez que não acessíveis à sua produção 

de subsistência. 

- 

Percebe-se que essa dinâmica se nutre, necessariamente, da 

existência de grande número de bairros rurais em situação diferenciada 

de pressão fundiária, que possam acomodar a 'demanda matrimonial' e 

fundiária representada pelas novas gerações, absorvendo seus 

membros, por meio do casamento, a outros grupos domésticos com 

terra suficiente para lhes proporcionar o exercício das práticas 

agrícolas. Tal demanda, aliás, só é acomodada em parte, uma vez que 

número semelhante de casamentos é realizado por membros dos bairros 

com pessoas 'de fora', moradores da cidade, o que acarreta, o mais das 

vezes no abandono do bairro, e conseqüente fixação da nova unidade 

nuclear em cidades próximas ou mesmo distantes, inclusive São Paulo. 

Na atual situação do vale, com as unidades de conservação imputando 

uma série de restrições ao uso dos recursos naturais de uma miríade de 

comunidades tradicionais negras, a estratégia mais eficaz para assegurar 

a reprodução social do conjunto das comunidades tem sido diversificar 

e solidificar as alianças com outros bairros e seus grupos domésticos, 

atualizando-as, sobretudo, pelo concurso do matrimônio. 

- 

r 
r 

- 
r: 
r: 
r: 
r: 
r 

Porém, não apenas o cálculo matrimonial favorecedor da aliança 

'para fora' do círculo mais concreto das relações sociais estabelecidas 

se vincula à reprodução social do grupo doméstico e da comunidade 

como um todo. Também as alianças matrimoniais com 'gente de perto' 

exibem uma face de 'cálculo fundiário", constituindo-se em estratégias 
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para manter o controle de recursos naturais/territoriais no seio de um 

mesmo grupo doméstico ao longo das sucessivas gerações . 

. - 

r-, 

Um exemplo dessa dinâmica é inferido do depoimento de 

Antônio Silvério, morador de Pedro Cubas, outro bairro negro 

localizado a montante do rio Ribeira do lguape. Nesse bairro, talvez 

devido ao fenômeno da concentração fundiária e conseqüente 

estreitamento do campo de possibilidades de estabelecimento de novas 

roças por membros da comunidade, alguns sítios - até aqui entendidos 

como locais de concentração humana pura e simples, comportando 

normalmente membros de diferentes famílias em um mesmo espaço 

compartilhado - vinculam-se a uma única família extensa. Como 

informou Antônio Silvério: 

O [sítio de] Pai Romão era da avó de Antônio Jorge. 
Ela se casou com José Silvério da Costa, da Catas Altas. A 
avó dele [Antônio Jorge} é Edwiges Maria da Conceição. Por 
isso os dois sítios ficaram sendo da mesma família. O mesmo 
com o Feital e Cunha. Adão Zacarias casou com Florinda 
Antônia de Ramos, do Feital, e os dois sítios ficaram com a 
mesma família. Antigamente era assim: os pais acertavam o 
casamento dos filhos e aí falavam pra eles, você vai casar com 
ela, os pais combinavam tudo, se eles eram vizinhos e eram 
amigos um do outro eles combinavam tudo para as duas 
famílias se unir. 

r: 
r 
r 

166 



Ministério Público Federal 

- 
A aliança matrimonial, portanto, solidifica relações de amizade - 

e de reciprocidade econômica e social de uma forma mais ampla. Por 

meio do casamento, relações de vizinhança se complementam, na 

geração seguinte, por relações de parentesco (pois as relações de 

vizinhança não deixam de existir, nem de ser operativas no mais dos 

casos). Há aqui elementos que apontam na direção de uma estratégia de 

concentração de recursos fundiários nas mãos de sitiantes fortes que 

prescrevem casamentos com o intuito de estabelecer alianças com sítios 

vizinhos O exercício da aliança matrimonial entre membros de grupos 

domésticos - isto é, sítios, tais como entendidos no contexto de Pedro 

Cubas, já referido - vizinhos tem como corolário a sua 'localização' em 

trechos determinados do território, atuando em sentido oposto àquela 

tendência dispersiva presente nos casamentos de membros masculinos 

de um bairro com mulheres de outro, constatada em Maria Rosa e 

Pilões. Assim é que o informante do depoimento acima, assim como os 

seus irmãos ocupam hoje áreas contíguas. 

- - 

- 

r: 
r: 

Efeito similar advém do casamento no interior da mesma 

comunidade, no caso de Maria Rosa e de Pilões, onde os sítios são 

freqüentemente habitados por mais de uma familia nuclear. Tomando-se 

em conta a motivação 'fundiária', por assim dizer, dos casamentos 

'para fora' dos bairros, é forçoso admitir que os realizados no interior 

dos limites dos dois bairros e, portanto, estabelecidos no bairro de 

origem (83 casos em 89, tomados a partir dosa dados genealógicos 

coletados), assim como aqueles realizados entre membros dos dois 
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bairros ( que tendem também a permanecer em um dos dois bairros, 

tendo-se registrado 27 casos neste sentido, num total de 36) configuram 

uma tendência centrípeta, de concentração de membros de uma mesma 

família num mesmo espaço geográfico, ainda que, nesses casos, a 

contigüidade assuma uma conotação diversa da usual, uma vez que os 

sítios não são, via de regra, confrontantes, sua ocupação humana sendo 

mais rarefeita que a de Pedro Cubas, por exemplo. A comparação com 

este bairro, no entanto, é que nos possibilita. a percepção desta 

particularidade da organização social de Maria Rosa e de Pilões. 

Permite ainda compreender que formas organizativas de outras 

comunidades negras no vale do rio Ribeira do Iguape, ainda que 

aparentemente distintas (por exemplo, o sítio entendido como espaço de 

trabalho de uma única fanúlia nuclear, por oposição àqueles que 

englobam, tanto em Maria Rosa quanto em Pilões, mais de uma fanúlia 

nuclear compartilhando simultaneamente do acesso aos seus recursos 

naturais)- são, na verdade, configurações distintas de um mesmo 

padrão, atualizado em condições fundiárias ( e políticas) concretas 

dessemelhantes. 

- - 

- 
- 
- 

- 

A distinção entre casamentos exogâmicos e endogâmicos - isto 

é, 'para fora' das duas comunidades e 'para dentro' das mesmas - 

pressupõe a existência de uma diferenciação no padrão das relações 

entabuladas em ambas situações, isto é, de convívio entre parentes 

próximos e distantes. Em que consiste esta distinção? Já foi 

mencionado, no capítulo referente às atividades econômicas, que o 
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trabalho nas roças individuais é realizado, em algumas de suas etapas, 

por um grupo de indivíduos vizinhos e parentes, e que a reprodução 

dessas relações de solidariedade social vinculadas à vizinhança e ao 

parentesco representavam o fim último da economia tradicional. É 

necessário agora clarificar o sentido destes termos, tais como se 

enquadram no caso em tela. 

Comecemos com uma breve descrição da distribuição da 'força 

de trabalho' para cada uma das tarefas comuns ao ciclo produtivo 

agrícola das comunidades de Maria Rosa e de Pilões. Das várias 

espécies cultivadas, apenas algumas exigem uma força de trabalho 

adicional, isto é, o trabalho coletivo com participação de parentes e 

vizinhos em algumas etapas; outras prescindem de auxílio externo, 

sendo realizadas, em sua totalidade, exclusivamente pelo grupo 

doméstico. O plantio da mandioca se enquadra normalmente no último 

tipo, uma vez que esta cultura possui um ciclo peculiar, sem tempo 

preestabelecido - geralmente escasso, nos demais cultivas - para a 

colheita. De igual modo, o plantio do feijão, quase sempre em escala 

pouco significativa, voltado para o consumo doméstico, dispensa o 

esforço coletivo do mutirão. A sua colheita é realizada pelas 

comunidades na época das águas, quando o produto não alcança bom 

preço. 

Ao longo de todo o texto, reiteramos exaustivamente o caráter 

social das economias de subsistência. Uma constatação disto é o 

expediente da "troca de dias". Além de constituir uma atividade de 
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caráter produtivo, ela possui ainda uma dimensão de sociabilidade 

diluída no âmbito da venda da força de trabalho, estimulando o 

intercâmbio entre os membros da comunidade e a rea:finnação dos 

valores de solidariedade entre os membros do grupo. Conforme um 

informante de Pilões: 

Eu tenho uma roça de arroz boa pra colher. Faz uma 
reunida, às vezes junta oito ou dez pessoas, faz dia trocado. O 
patrão dá a comida, às vezes dá um galinho de pinga pro 
pessoal tomar na roça. Come bem, bebe bem e trabalha bem 
também. A cozinheira faz a comida e se a roça é longe leva a 
comida lá, senão vem almoçar em casa. A reunida, o 
adjutôrio, é dia trocado: eu ajudo ele, ele me ajuda. (. . .) De 
noite tem baile, ninguém cobra do outro. O patrão dá o baile 
de noite, com pinga, vinho, cerveja, caipirinha. Dá comida, 
mata um boi [sic], um porco. Toca sanfona, violão, pandeiro. 
Geralmente é na casa do patrão 

As culturas que necessitam do expediente da "troca de dias" são 

as que requerem esforço concentrado nas etapas acima discriminadas. 

Estas são, prototipicamente, o arroz e o milho. Vizinhos e parentes são 

convidados a participar do trabalho. Essa prática institui a obrigação, 

por parte do dono da roça, de retribuir, quando solicitado. Isso se toma 

possível em função da existência de uma certa elasticidade para a 

realização da tarefa no período apropriado. Aliás, não poderiam ser 

idênticos os períodos das colheitas entre os membros de um mesmo 
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- 
grupo de "troca de dias", urna vez que o plantio das mesmas foi, 

também, realizado por meio de igual expediente. 

- Percebe-se que esse esquema é eficaz apenas se o número de 

participantes do grupo de "troca de dias" não for muito elevado, pois se 

os períodos de colheita coincidem a sua operacionalização resta 

problematizada, urna vez que alguns ( ou, eventualmente, muitos) 

necessitarão dedicar-se a suas próprias roças. . A "troca de dias" 

realiza-se segundo dois vetores: o do parentesco e o da proximidade 

dos grupos domésticos, vetores que, como vimos, freqüentemente se 

combinam ao longo das gerações. 

- r 

Tome-se o exemplo de um dos informantes, morador do sítio 

Maria Rosa. Sua parentela se distribui basicamente pelo sítio Feital, 

sítio Maria Rosa e sítio Inveja, localidades de origem de seus pais e de 

sua cônjuge ( e na sede do parque Intervales), todas próximas o 

suficiente para ensejar urna interação cotidiana entre os seus membros. 

Seu grupo para "troca de dias" é constituído, usualmente, por cinco 

indivíduos: um sobrinho, um genro, um afilhado, 'meio parente' (isto é, 

"parente de um parente") e um não-parente. Os dois vetores 

explicitados anteriormente, são, nesse caso, em grande medida diluídos 

( ou superpostos). O exemplo é paradigmático para demonstrar que é a 

dinâmica das relações sociais que confere legibilidade às atividades 

econômicas: quem mora próximo é parente consangüíneo, afim, ou 

ligado por laços de compadrio. Caso não seja parente identificável por 

conexões genealógicas reconhecidas, há sempre a estratégia de se 

,,....., 

r, 
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-. 
conferir um parentesco por intermédio de um parente "comum". Assim, 

o indivíduo é 'tomado parente' pela sua participação efetiva na vida 

social local, que não se restringe à cooperação econômica. - 

I"", 

Por outro lado, permanece a limitação concreta, instituída pela 

distância, da participação, na "troca de dias", de indivíduos residentes 

em sítios distantes entre si, ainda que aparentados. No exemplo supra 

mencionado, há um parente 'real' do informante que reside em Maria 

Rosa mas não participa de seu grupo de "troca de dias", tendo em vista 

a considerável distância a ser percorrida entre ambos sítios. Esse 

último, valendo-se da condição de 'meio-parente', se integrou a outro 

grupo no bairro, o que demonstra que critérios 'genealógicos' nem 

sempre presidem a escolha de um ou outro sítio como local de moradia. 

- 

- 
O acesso ao território é facultado pela possibilidade de ativar 

relações virtuais de parentesco, seja este genealogicamente 

determinável ou putativo. Assim, por exemplo, a genitora do informante 

citado contraiu matrimônio com indivíduo de outro sítio, para o qual se 

transferiu posteriormente. O informante, por sua vez, retomou a Maria 

Rosa quando adulto pelo fato de possuir parentes no local. De forma 

r» 
r 
r: 

semelhante, na geração atual, mn 'meio-parente' seu passou a residir no 

bairro, ativando relações de parentesco até então latentes. Esse último 

exemplo é elucidativo por demonstrar que a relação de parentesco não 

preexiste à instalação do mesmo no sítio, sendo mera potencialidade até 

que o acesso ao território venha a concretizar a cooperação econômica 

e a solidariedade por ela engendradas. É no âmbito dessa solidariedade - 1 
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- que relações que de outra perspectiva assummam uma conotação 

meramente classificatória se cristalizam, ganham inteligibilidade, 

tomando efetivamente 'parentes" os membros do grupo de 'troca de - - - 
dias', o que pode ser formulado sinteticamente do modo seguinte: a 

participação no grupo não é derivada da condição de 'parente'; a 

condição de parente é que é conferida sociahnente, mediante a inclusão - 
no grupo. 

- 
Os critérios que restringem o acesso aos laços de parentesco 

das parentelas ego-centradas são constituídos e atualizados consoante 

um espectro preexistente de relações passíveis de serem ativadas em 

diferentes contextos por um determinado indivíduo, a partir da 

manipulação de suas conexões genealógicas particulares. Há, nesse 

sentido, grande margem de escolha por parte do indivíduo no 

estabelecimento das relações que legitimarão a sua participação. No 

limite, a possibilidade de acesso ao território é definida pela capacidade 

de um indivíduo qualquer afirmar um vínculo - consangüíneo ou de 

aliança - com uma ou mais famílias estabelecidas na área. 

- 

- - É claro que, como os dados de casamentos 'endogâmicos' e 

'exogâmicos' em Maria Rosa e Pilões (supra referidos) evidenciam, 

essa possibilidade não é, contudo, suficiente para assegurar o acesso do 

indivíduo a uma parentela local, dada a escassez de terra utilizável para 

a agricultura. Por outro lado, a eficácia dessa condição restritiva é 

reafirmada na conformação relativamente homogênea exibida por esses 

bairros, cujos membros se encontram interligados por uma rede de 

r: 
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- relações cuja estrutura pressupõe que cada indivíduo mantenha, 

necessariamente, conexão genealógica com pelo menos um de seus 

moradores) de forma que o resultado final é a consolidação de um 

'senso de unidade', ao qual Antônio Cândido se refere em sua 

caracterização do bairro rural, engendrado tanto através das relações 

de parentesco quanto das de vizinhança. 

- 

- A capacidade coesiva dessa forma de organização social pode 

ser avaliada pela presença, no bairro de Maria Rosa, de duas unidades 

familiares de origem externa; trata-se de descendentes de italianos que 

vieram instalar-se recentemente na região, um dos quais filho de um 

antigo morador do local, também "de fora", que havia se retirado 

quando criança e agora retomava. Essas famílias, impossibilitadas de 

ocupar as terras limítrofes aos sítios dos membros da comunidade - já 

povoadas- e em razão de não poderem atualizar laços de parentesco na 

área - instalaram-se nos limites do bairro, numa região distante e de 

dificil acesso para os moradores dos outros sítios. Inviabilizada a "troca 

de dias" com os demais moradores do bairro, essas, unidades familiares 

'estrangeiras' são constrangidas a "trocar dias" entre si, não se 

integrando à rede de relações sociais locais. Em condições normais 

(não se pode olvidar o fenômeno da incidência das unidades de 

conservação sobre o território do bairro, alterando significativamente os 

seus padrões de ocupação), se poderia prever que essa famílias viriam a 

assumir o papel de catalisadores da formação de um novo bairro, 

- 

,,.... 
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- 
através do assentamento de seus parentes no local e pelo crescimento 

de suas próprias famílias ao longo do tempo. - 

- 

A amplitude dessas relações não excede, portanto, os limites da 

comunidade, e a distribuição espacial dos membros do bairro a elas 

associada é mantida quase que de forma inalterada no decorrer de 

décadas, reforçando o sentimento de unidade - assentado naquela rede 

mesma de relações sociais - que determinou inicialmente sua 

distribuição espacial. Vale notar que esse 'sentimento de unidade', em 

alguns casos remetido ao passado - na reivindicação de pertença a uma 

fanúlia local, p.ex. - é efetivamente assentado na horizontalidade do 

caráter de relações de parentela estabelecidas contemporaneamente, - 

- 

Para além a 'troca de dias', a reciprocidade característica da 

vida das comunidades manifesta-se na compulsão ética das parentelas 

em auxiliar os 'seus' em situações de penúria, um elemento 

estabilizador das necessidades materiais dos grupos domésticos, sempre 

sujeitos, por sua atual incapacidade de acumular os produtos agrícolas 

resultantes de seu trabalho anual, às safras seguintes para sua 

manutenção. 

- 
- Outra característica da organização social das comunidades 

estudadas é sua identificação enquanto comunidades negras, fato que 

remete não a um critério de inclusão do grupo, mas à sua relação com a 

sociedade englobante. Com efeito, não parece existir qualquer regra 

interna operativa que limite a pertença à comunidade a indivíduos de 

,,,--. 
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cor negra, sendo freqüente a presença de indivíduos de cor clara e 

mesmo de inúmeros outros que, fenotipicamente, fora do contexto do 

bairro jamais seriam identificados como negros, mas como 'caboclos', 

'mulatos', 'morenos', 'cafuzos'; ou qualquer outra dessas 

classificações intermediárias entre 'branco' e 'negro' consagradas, por 

assim dizer, na história das relações raciais no Brasil. 

No plano interno, os bairros de Ivaporunduva, São Pedro, Pedro 

Cubas, Nhunguara, André Lopes, Sapatu, Maria Rosa e Pilões são 

comunidades negras, assim percebidas por seus membros, bem como 

pelos habitantes das cidades circunvizinhas. Evidentemente, essa 

classificação é, em certa medida, valorativa, remetendo a uma série de 

representações sobre a hierarquização pressuposta na relação que 

conjuga as oposições bairro-cidade e negro-branco a uma suposta 

primazia histórica do segundo sobre o primeiro: 'ser negro' é ser 

'atrasado', 'da roça', 'pouco afeito à vida urbana', 'miserável', de 

'linguajar incompreensível', etc .. Tal categorização, ao representar o 

espaço urbano como essencialmente 'branco', define, por exclusão, os 

bairros como um espaço negro por excelência, locus do 'atraso', da 

'rusticidade', da 'rudeza', da 'miséria', da 'ignorância'. Essas relações, 

hierarquizadas, consolidam pois uma situação de alteridade, 

qualificando os bairros rurais como 'outros' a partir da utilização de um 

critério 'racial' que é agregado ao plano sócio-cultural propriamente 

dito. Neste sentido, pode-se dizer que as comunidades de Maria Rosa e 

de Pilões - e as demais comunidades negras do vale do rio Ribeira do 
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r 
r: Iguape - são grupos étnicos inseridos em um sistema multi-étnico 

(Carneiro da Cunha 1995: 130), na medida em que signos culturais da 

suposta inferioridade negra são utilizados para marcar a posição de 

segmentos sociais específicos (os bairros negros) vis-á-vis a sociedade 

englobante. 

r: 
r 

A outra face deste processo, ou seja, a identificação das 

comunidades enquanto negras por seus membros, articula-se à auto 

apreensão de sua especificidade sócio-cultural enquanto alteridade 

frente à vida urbana, valorizando-a, ressaltando o caráter tranquilizador 

da solidariedade social, da vida entre parentes, das atividades coletivas 

de caráter econômico, ritual, etc. De modo semelhante à instância 

referida anteriormente, também nesse âmbito os signos da alteridade 

são associados a uma expressão fisica da negritude, marcando a 

diferença sócio-cultural frente à sociedade englobante através de uma 

auto-caracterização enquanto comunidade negra. Pode-se dizer que 

essa auto-identificação, em larga medida emergente da organização das 

comunidades como atores na cena política regional e mesmo nacional, 

inseridos nos movimentos contra a construção de barragens no vale do 

rio Ribeira do Iguape, contra a imposição de unidades de conservação 

sobre seus territórios e pela regularização fundiária dos mesmos, 

representa uma reação à 'pressão classificatória' da sociedade 

englobante, frente à qual os elementos característicos da vida 

tradicional assumem a característica de signos indicadores de sua 
r-. 
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especificidade sócio-cultural enquanto comunidade negra. Conforme 

coloca Bandeira (1991: 1 O): 

O controle sobre a terra se faz grupalmente, sendo 
exercido por uma coletividade que define sua territorialidade 
com base em limites étnicos fundados na afiliação por 
parentesco, co-participação de valores, de práticas culturais e 
principalmente da circunstância especifica de solidariedade e 
reciprocidade desenvolvidas no enfrentamento da situação de 
alteridade proposta pelos brancos. 

,r-- 

Isso não significa inferir que os membros das comunidades, 

individualmente, utilizem o recorte 'racial' para se auto-classificar. Essa 

auto-definição, social por excelência, encontra-se, sempre referida ao 

contexto específico que a gerou, de igual modo que a própria definição 

dos bairros como um todo (ou antes, como todos, já que são vistos 

neste nível como entidades distintas) prende-se ao contexto sócio 

histórico específico de suas relações com a sociedade englobante. Uma 

das religiosas da paróquia local que atua junto às comunidades nos 

relatou que nem sempre os seus membros 'se assumem' enquanto 

negros, exemplificando através da exposição do 'caso' de um ex vice 

prefeito de Iporanga, membro da comunidade de Maria Rosa e que não 

explicitava o fato de ser negro na esfera política, agindo 'como se assim 

não o fosse. 
r 
r: 

r: 
r 
r 
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r 

r: 

Esse fato é recorrente entre grande parte dos membros de 

ambas comunidades: exibindo, de modo geral, tonalidades 

intermediárias entre a pele branca e a negra, sua inserção enquanto 

negro é em larga medida, facultativa. Uma vez que a distinção racial 

não parece significativa no contexto da política local (note-se que um 

dos candidatos derrotados à prefeitura de Eldorado, membro de uma 

das comunidades negras, não contou com os votos de várias delas), o 

indivíduo simplesmente não operacionaliza, nesse âmbito, tal recorte. 

Isso não eqüivale dizer que esse mesmo indivíduo venha a negar a sua 

'negritude' em contextos onde isso seja relevante, ou que não conceba 

Maria Rosa como uma comunidade negra. 

r: 

As relações que conformam o sentimento de unidade 

característico das comunidades de Maria Rosa e de Pilões não se 
restringem àquelas que conferem legibilidade social à esfera da 

produção. A religiosidade é, também, parte integrante de seu repertório 

social, sendo organizada sob a forma de um conjunto de práticas que 

congrega os membros das comunidades em ocasiões rituais específicas. 

Queiroz (1983), ao descrever o ciclo de atividades econômicas do 

bairro de Ivaporunduva, rio acima, chamou atenção para a ingerência 

do calendário religioso sobre o trabalho cotidiano, com uma série de 

'dias santos' observados, no decorrer dos quais as atividades 

econômicas (e outras) são obrigatoriamente suspensas ou reduzidas. O 

mesmo não parece, contudo, ocorrer em Maria Rosa e em Pilões, onde 

os dias 'santos' comemorados são relativamente escassos. O elemento 

r- 

,I""" 

r: 
r 
r 
r- 

r: 
r- 

r: 
179 



Ministério Público Federal 

religioso, tem, aqui, porém, tanto quanto em I vaporunduva, grande peso 

na conformação das identidades e como propiciador de uma esfera de 

sociabilidade. 

r 

r 

Com relação à identidade das comunidades, já foi dito que 

alguns valores que caracterizam sua vida tradicional são reconhecidos 

por seus membros como signos da sua especificidade - esta associada a 

um critério 'racial' - e assim ressaltados. Um dos valores mais 

intimamente associados à vida tradicional é a religiosidade católica, que 

não sem razão é apontada como a exclusiva no bairro em tempos 

'antigos', como se pode notar no trecho do depoimento de Antônia 

Vitalina sobre a história do bairro, citado na parte I do presente texto: 

"todos eram católicos, faziam terços nas casas das famílias ... ". Se como 

opção religiosa o catolicismo rural típico das comunidades do vale do 

rio Ribeira do Iguape não é consensual atualmente, ele ainda 

desempenha um papel essencial como referência de um modelo de 

comunidade pretérita, em si mesmo um valor apropriado como 

elemento definidor de sua identidade enquanto grupo social 

'racialmente' diferenciado vis-á-vis à sociedade englobante. 

r: 
Í' - 

- 
Enquanto instância de sociabilidade, as atividades religiosas 

representam um espaço de intercâmbio entre os membros dos vários 

sítios que compõem cada uma das comunidades, e a sua esfera de 

abrangência alcança membros da comunidade vizinha. Em Maria Rosa, 

que conta com uma pequena capela de paredes de adobe, em estado 

precário, a principal festa religiosa é a de São Benedito, santo protetor 

r 
, r 

r 
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- 
das pessoas negras. Em Pilões o quadro não é distinto; há uma igreja de 

alvenaria, construída em 1983 ao lado do local da antiga capela, cujos 

restos foram, nessa ocasião, demolidos. Quando da festa de são 

Benedito em Maria Rosa, seus habitantes promovem a reza do 'terço', 

às vezes acompanhada por um padre oriundo da cidade próxima de 

Cajati, que visita mensalmente, a comunidade, quando a estrada de 

acesso ao bairro assim o permite. Esse religioso não promove ou dirige 

o terço, limitando-se, segundo se infere de depoimentos de informantes, 

a servir de elemento catalisador da atividade. 

A festa não é realizada na data tradicional do santo, mas em 26 

de dezembro, reminiscência dos tempos antigos quando o padre 

realizava a desobriga de Maria Rosa nessa data. A festa conta com a 

participação de moradores de Pilões: 'na última', disse-nos uma 

informante, 'cinco pessoas ( do sexo masculino) vieram participar'. 

Após o terço, uma das famílias residentes próximo à capela oferece um 

pequeno repasto aos presentes, preparado por um grupo de mulheres 

com gêneros arrecadados dos participantes, ocasião que faculta aos 

membros da comunidade a possibilidade de atualizar suas relações com 

indivíduos aos quais nem sempre têm acesso, seja por morarem em 

sítios distantes, seja por residirem nas cidade próximas, ou mesmo na 

capital. Deve-se lembrar que também em comunidades tradicionais de 

maneira geral, há poucas instâncias de sociabilidade que agreguem 

todo o grupo. Tais ocasiões são particularmente especiais, por 

possibilitarem a discussão de temas usualmente não referidos 
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quotidianamente, tendo em vista que a pesada rotina do trabalho 

agrícola dificulta aos membros da comunidade a atualização de 

relações que não aquelas de seus vizinhos e parentes mais 'chegados' 

espacialmente. 

Assim, a religião assume papel relevante na reprodução social 

do grupo, inclusive na reprodução fisica, se se levar em conta que o 

espaço das festas religiosas, assim como o dos bailes dados pelos 

'patrões' do mutirão, são espaço utilizado para entabular relações com 

o sexo oposto, resultando daí vários casamentos. Portanto, assim como 

os demais elementos mencionados acima, a religiosidade atua no 

sentido de possibilitar a reprodução sócio-cultural das comunidades 

enquanto formas de vida tradicionais. r, 
r 
r: 
r 
r 
r 
r 
r: 
r: 
r 
r 
r 
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- 
V - CONCLUSÃO: As COMUNIDADES NEGRAS DE MARIA ROSA, 

PILÕES, IVAPORUNDUVA, SÃO PEDRO, PEDRO CUBAS, NHUNGUARA2 

ANDRÉ LOPES E SAPATU COMO REMANESCENTES DE QUILOMBO 

Foi afirmada aqui a antigüidade dos bairros de Ivaporunduva, 

São Pedro, Pedro Cubas, André Lopes, Nhunguara, Sapatu, Maria Rosa 

e de Pilões. Especialmente, sobre Ivaporunduva e Pilões, há referências 

documentais antigas que mencionam seu estabelecimento, 

primeiramente, como localidade de lavra de ouro. 

- 

A ocupação predominantemente negra em Ivaporunduva está 

associada, nos documentos encontrados, à alforria e abandono da mão 

de-obra escrava por antiga mineradora que, doando terras à igreja de 

Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no final do século XVII, 

possibilitou o estabelecimento deste núcleo de _povoamento negro. 

Amplamente reconhecida pelos habitantes da região, como "lugar de 

negros" durante os séculos XVIII e XIX, Ivaporunduva, localizada na 

margem esquerda do rio Ribeira é a localidade onde é registrada menor 

quantidade de fazendas no século XIX. Sendo, também, nessa 

localidade, encontrado o maior número de registros de terras ocupadas 

por negros identificados como "livres" ou "libertos" na década de 50 

do século passado. 
r 

Os mesmos documentos retratam o cotidiano violento destes 

garimpas tocados com mão-de-obra escrava, que resultou em seu 
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ulterior abandono. Os relatos mencionam dois grandes tipos de 

violência, aquela exístente entre os próprios mineradores brancos e 

aquela outra, resultante da rebelião de escravos que, matando seus 

senhores, aquilombaram-se em um ponto mais inacessível do vale, 

'serra acima', no local que veio a ficar conhecido, justamente, como 

serra do quilombo. Foi reproduzido ainda um relato de moradora atual 

do bairro de Maria Rosa, referente à fuga de sua bisavó para a região, 

onde teria sido 'pega a laço' e casada com seu bisavô, que já era então 

morador daquele local. Relatos de moradores de Piiões contam também 

como a região era pertencente a uma fazenda de escravos até a 

abolição. A partir dos dados coligidos e analisados, concluímos que a 

região era, provavelmente, uma propriedade rural voltada 

exclusivamente para a agricultura e o fabrico de aguardente, produzindo 

também alimentos, liberando seus escravos para o trabalho da pequena 

lavoura de subsistência alguns dias por semana. Ao mesmo tempo, há a 

indicação de presença negra não escrava na mesma região, mas 

especificamente subindo o curso do ribeirão dos Pilões, acima do ponto 

onde se encontrava a fazenda, contemporânea à fazenda mesma, e 

talvez anterior a ela. Tal ocupação territorial negra parece ter sido 

desvinculada daquela promovida - e controlada - pela fazenda de 

escravos. 

- - 

- - 
r: 
r 
r- 

- 
,,... 

Sobre São Pedro há significativas menções acerca das estreitas 

e antigas relações sociais mantidas com Ivaporunduva e Pedro Cubas, 

indicando-se ainda uma ocupação primordialmente negra de caráter - r- 184 



r: 
r: 

Ministério Público Federal 

- 

contínuo abrangendo essas três comunidades, a p~ir das quais foram 

fixadas outras localidades, como Nhunguara, André Lopes e Sapatu. Os 

documentos eclesiais revelam, ainda, uma modalidade de ocupação 

negra que, pela Lei de Terras, logrou obter o registro de suas posses 

que remontavam ao final do século XVIII e primeiras décadas do 

século XIX. A indicação da vizinhança presente mas marginalizada nos 

registros oferece a dimensão da complexidade de uma ocupação que, 

além dos pretos livres e das fazendas e seus plantéis de escravos, 

abrangia um contingente de moradores, pelos documentos da época, 

descritos como pequenos lavradores negros que participavam da 

economia regional produzindo e vendendo excedentes de produtos, 

especialmente o arroz, comprado e levado por barcaças e vapor até o 

Porto de Iguape. 

- 
r 
r: 
r 

- 

Uma considerável massa de dados eclesiais do período pré 

abolição indica, ainda a existência de relações de compadrio entre 

negros escravos de fazendas localizadas ao longo das duas margens do 

rio Ribeira de lguape e os pretos livres fixados em terras próximas aos 

seus afluentes. Tais relações, certamente, estariam ampliadas para além 

dos registros da igreja, abrangendo regiões mais distantes, 

especialmente, rio acima. 

r 

O registro de núcleo formado por negros fugidos na região do 

no Pardo, na década de 60 do século passado, noticiado pela 

subdelegacia de Iporanga, indica a existência de relações de aliança 

entre os aquilombados e a vizinhança, impondo dificuldades às r: 

r 
r 
r 
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r: 
r- 

tentativas de debelar os negros rebeldes. A incidência desses núcleos de 

negros fugidos resultou em uma série de referências toponímicas na 

região, sendo possível identificar, ainda hoje, nas cartas oficiais, serras, 

rios e localidades com o nome de Quilombo, espalhados por todo o vale 

do Ribeira. 

. - 

Os levantamentos documentais estão a indicar, também, que a 

região do Vale do Ribeira foi, desde o século XVI, uma importante 

zona de refúgio de negros que resistiam à incorporação das milícias. 

Especialmente, no período que antecedeu e durante a Guerra do 

Paraguai, os relatos dos informantes e os documentos encontrados 

apontam uma pressão para a ocupação de determinadas localidades . 

Entre essas localidades estão Nhunguara, André Lopes e Sapatu, onde 

hoje residem grupos familiares que incorporaram o Paraguaia como 

nome de família, em referência às ações de fuga. As regiões próximas 

às cavernas do Diabo e da Tapagem tomaram-se a expressão desse 

movimento que caracterizou a ocupação de vários núcleos negros do 

vale. 

r: 
r 
r> 
r> 
r- 

Por fim, vimos como a ocupação territorial do vale do rio 

Ribeira do Iguape como um todo foi caracterizada como a história 

mesma da formação das comunidades negra da região, cuja origem 

remete à origem da ocupação territorial européia no litoral sul de São 

Paulo, tendo permanecido no local após o refluxo da exploração 

garimpeira no vale e constituído várias das comunidades tradicionais 

negras que hoje se encontram espalhadas por toda a região. Ainda, foi 
r 
r 
r 
r: 
r: 
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- 
visto que a ocupação territorial negra local teve por assim dizer uma 

segunda origem, a partir do assentamento de ex-escravos nas terras da 

antiga fazenda de escravos existente próximo ao local onde hoje se 

encontra o núcleo habitacional principal do bairro de Pilões. Há 

indicações de que essa modalidade de ocupação, qual seja a 

possibilitada pelos negros egressos de fazendas após a abolição, foi um 

movimento ocorrido também em Pedro Cubas. 

r Com relação às atividades econômicas dessas comunidades 

negras, foi visto que a produção de subsistência característica das 

mesmas, baseada na mão-de-obra familiar e essencialmente agrícola e 

extrativa - esta última voltada para o mercado e complementar da 

produção familiar que, junto com o trabalho assalariado, fornece às 

unidades familiares o dinheiro necessário à compra de produtos não 

produzidos por sua própria economia, como roupas, sal, açúcar, 

calçados, medicamentos, etc. - permite qualificá-las enquanto 

economias tradicionais, tendo por fim último antes a reprodução da 

solidariedade social entre seus membros que a acumulação de bens e a 

geração de lucro. 

- 

- 
Foi visto, ainda, que a agricultura, tal como tradicionahnente 

praticada pelos membros das comunidades, apresenta-se adaptada ao 

meio ambiente, utilizando-se de técnicas de manejo que permitem a 

reconstituição dos recursos naturais da mata. Chamou-se atenção 

também para o fato de que 1) as restrições impostas pela fiscalização 

ambiental, especiahnente, nas áreas que sofrem a incidência de 

,-. 
r: 
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- 
unidades de conservação - particularmente a proibição da derrubada de 

capoeiras com mais de 1,5 mts. de altura e 2) as dificuldades em obter, 

dos órgãos ambientais licenciadores estaduais autorizações para 

desmatamento pela falta de titulação da terra - inviabilizam a 

sobrevivência das comunidades. - r: 
Constatou-se também que a extração do palmito é incentivada 

pelas restrições ambientais impostas sobre grande parte da área das 

comunidades, o que faz com que seus membros se voltem para esta 

atividade, de cunho ilegal, como forma de garantir sua sobrevivência. A 

atividade de coleta de palmito, realizada de forma volante por equipes 

de trabalho embrenhadas na mata, impõe dificuldades concretas à 

fiscalização, ao contrário da atividade agrícola que, por ser localizada, é 

de fácil fiscalização e repressão. - 

r 

Constatou-se, enfim, que a intervenção do Estado (no caso, o 

estado de São Paulo) sobre os territórios das comunidades de 

Ivaporunduva, São Pedro, Pedro Cubas, Nhunguara, André Lopes, 

Sapatu, Maria Rosa e de Pilões promove a desarticulação de sua forma 

de vida, incluindo suas formas de manejo tradicionais dos recursos 

naturais renováveis de seus territórios, levando à degradação e ao 

empobrecimento dos mesmos . 
. - 

No que tange à organização social das comunidades, foi 

constatado que os 'bairros rurais', antes de serem unidades sociais 

concretas - corno 'micrornunicípios' - são formas de auto-identificação 
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utilizadas pelos membros das comunidades em suas relações com a 

sociedade nacional englobante, sendo que ao nível das relações entre 

seus membros mesmos prevalecem as relações de parentesco e 

compadrio a unir membros de ambas comunidades em uma teia de 

relações sociais mais ou menos contínua, cujos pontos concretos são os 

vários sítios encontrados nos territórios das mesmas, organizando-se, de 

acordo com sua proximidade, em turmas de trabalho coletivo - de 'troca 

de dias' - para a realização das tarefas agrícolas de cada grupo 

doméstico. Viu-se ainda que a auto-identificação das comunidades 

enquanto negras é elemento atuante de sua organização social, servindo 

de marca à alteridade sócio-cultural das mesmas. 

- 
,r- 

- 
,,,-... 

- 
Foi ainda constatado que para a reprodução social dessas 

comunidades faz-se necesssária a manutenção das relações 

estabelecidas entre as comunidades negras do vale do rio Ribeira do 

Iguape, donde a conclusão de que os laços que unem umas às outras 

comunidades negras são indispensáveis à sua continuidade, sendo que o 

oposto também é, forçosamente, verdadeiro. Na verdade, ao falarmos 

das comunidades negras do vale do rio Ribeira do lguape, devemos 

ressaltar que sua existência se dá em conjunto, não sendo seus 

segmentos isoláveis uns dos outros - como poderia dar a entender a 

noção de 'bairro rural' como grupo concreto marcado por origem e 

existência distintas das dos demais bairros e passíveis de serem 

tomados como isoladas - mas compondo as várias partes de um 

conjunto que, apesar de marcado por origens históricas distintas 
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( assentamento de escravos abandonados nas antigas lavras de 

mineração, de quilombos, de ex-escravos agrícolas libertos com a 

abolição, de posses de terras compradas por negros, etc.) conformam 

hoje um povo tradicional, com práticas econômicas, sociais e culturais 

próprias e com uma vida cotidiana diferenciada, para cuja continuidade 

é necessário o concurso, em última instância, de toda a rede de relações 

sociais que as une todas em um grande conjunto homogêneo frente à 

sociedade englobante. 

Cabe-nos agora delinear sua caracterização enquanto 

remanescente de quilombo. 

A historiografia tradicional sobre os quilombos no Brasil 

privilegiou, durante muito tempo, o arquétipo de Palmares como a 

forma canônica, por assim dizer, do fenômeno dos quilombismo em 

nosso país. Sob tal influência foi construída pelos historiadores uma 

imagem de quilombo como a negação da ordem social escravocrata 

pura e simplesmente, expressando-se em sua forma mais perfeita como 

um 'Estado dentro do Estado', como uma unidade social autônoma que 

se constrói como negação da ordem escravista a partir do confronto 

direto - muitas vezes de caráter militar - com a mesma. Conforme 

coloca Edison Carneiro em seu clássico O Quilombo dos Palmares 

(1958: 31-34): 
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r A reação do homem negro contra a escravidão na 
América portugu.esa teve três aspectos principais: (a) a 
revolta organizada, pela tomada do Poder, que encontrou a 
sua expressão no levante dos negros malês (muçulmanos), na 
Bahia, entre 1807 e 1835; (b) a insurreição armada, 
especialmente no caso de Manuel Balaio no Maranhão (1819 ), 
e a fuga para o mato, de que resultaram os quilombos, tão 
bem exemplificados no de Palmares. 

r: (. . .) 

O quilombo dos Palmares foi um Estado negro à 
semelhança dos muitos que existiram na África, do século 
XVII, - um Estado baseado na eletividade do chefe "mais hábil 
ou mais sagaz", "de maior prestígio e felicidade na guerra ou 
no mando ", como queria Nina Rodrigues. 

r: (..) 

Os Palmares constituíram-se no "inimigo de portas 
adentro", de que falava um documento contemporâneo, de tal 
maneira que o governador Fernão Coutinho podia escrever ao 
rei (1671): "Não está menos perigoso este estado com o 
atrevimento destes negros do que esteve com os holandeses, 
porque os moradores, nas suas mesmas casas, e engenhos, 
têm os inimigos que os podem conquistar ... " 

- 
O quilombo era um constante chamamento, um 

estímulo, uma bandeira para os negros escravos das 
vizinhanças - um constante apelo à rebelião, à fuga para o 
mato, à luta pela liberdade. r 

r: 

Nesta imagem de quilombo enquanto 'Estado dentro do Estado' 

foi inclusive baseada a afirmação de outro estudioso do assunto, R. 

Kent (1979: 172), a afirmar: 
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.- Os quilombos constituem um fenômeno pré-século XIX, 
e são de considerável interesse para os historiadores 
africanos. São eles que chegam mais perto da idéia de recriar 
sociedades africanas em um novo ambiente e a despeito de 
dificuldades consideráveis. 

Pode-se ver na referência de Kent que o mesmo se guia por uma 

imagem de quilombo que é o reflexo de Palmares enquanto tentativa de 

recriação de um 'Estado africano' no Brasil. Um dos elaboradores deste 

Laudo discute minudenciadamente a questão (Neves de Oliveira, Jr. 

1996: 227-229): 

- 

Ocupando uma grande extensão territorial até então 
inexplorada pos colonizadores europeus, este quilombo [ dos 
Palmares], formado por negros originários de várias nações 
africanas, resistiu, manu militari. a holandeses e portugueses 
por cerca de um século, até ser finalmente desbaratado pelas 
hordas do bandeirante paulista Domingos Jorge Velho. 
Evidentemente, apenas o fato de encontrar-se na fimbria do 
território ocupado pelo colonizador europeu termitiu ao 
quilombo de Palmares esprairar-se por uma área tão grande, 
constituindo um território capaz de ser defendido como um 
'Estado dentro do Estado ', impressão que, ao meu ver, foi 
reforçada substancialmente pelas autoridades coloniais da 
época, provavelmente embaraçadas com a persistência já 
secular daquela afronta à sua ordem social. Estas 
características distintivas do quilombo de Palmares - e para a 
qual contribuíram não apenas o fato de ocuparem uma região 
nas bordas da sociedade colonial como também a conjuntura 

,• . 

- 
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histórica da guerra contra o invasor holandês, que aumentou 
enormemente a fuga de escravos dos engenhos da região - 
mantiveram-se de certa forma 'latentes' na noção de quilombo 
utilizada por diversos pesquisadores, tomando-se manifesta 
de quando em vez, nos momentos em que se procura aplicá 
las a realidades distintas daquelas que lhe originaram. Roger 
Bastide, por exemplo, vai afirmar que a forma de resistência 
negra do século XIX foram as revoltas, como no século XVII e 
XVIII havia sido os quilombos. O raciocinio por detrás de tal 
afirmação é presa precisamente daquela confusão a que me 
referi acima: baseado na experiência quilombo/a de negros de 
origem africana, em uma região ainda parcialmente ocupada 
pelos colonizadores, o conceito usado como analítico mantém 
se embebido de aspectos das concepções que lhe deram 
origem, e assim Bastide, ao procurar no século XIX aquelas 
formas especificas de resistência negra que - encontrara nos 
séculos anteriores não a encontra, e o século XIX passa à 
história, em seus escritos, como relativamente desprovido de 
quilombos. 

- - 
- 

- 

Entretanto, documentos do século XIX, refernetes 
especialmente à região Nordeste do país, são unânimes em 
atestar a presença constante de hordas de negros fugidos, 
errantes ou assentados em mocambos, por toda a região. Ao 
que tudo indica, os mocambos eram tão onipresentes quanto a 
própria escravidão, mesmo - aliás, especialmente - em regiões 
já há muito ocupadas pela grande propriedade. Como 
compreender a presença de quilombos em tal conjuntura? 
Desnecessário dizer, no século XIX não apenas a população 
negra do Brasil é cada vez mais brasileira, como atnda boa 
parte da porção oriental do território brasileiro já se encontra 
ocupada pela sociedade nacional, na forma de grandes 
propriedades ligadas a algum tipo de monocultura de 
exportação ou à criação de gado. Não se poderia esperar que 
quilombos nesta região pudessem ocupar um território da 
mesma forma que outros haviam feito em épocas pretéritas, 
quando a vastidão do território inóspito a ser conquistado 
apenas aos indios permitia um dominio quase soberano do 

- 
- 
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mesmo. Assim, para se considerar a presença de 
remanescentes de comunidades de quilombos em áreas de 
ocupação mais antiga por parte da sociedade nacional, faz-se 
necessário inicialmente indagar-se sobre a forma como tal 
presença se concretizou: antes de procurar o quilombo, temos 
de estar preparados para reconhecê-lo se o encontrarmos. 

r· 

r 

O trabalho recente de uma série de historiadores tem lançado 

luz sobre as variadas formas de resistência negra à situação escravista. 

Contesta-se especificamente a posição dos quilombos no interior da 

ordem escravista, representada por historiadores como o citado Edison 

Carneiro e Clóvis Moura, historiador que desenvolve a proposição de 

quilombo enquanto construído a partir do isolamento da sociedade 

escravista, como negação da mesma. O que a pesquisa histórica 

contemporânea coloca é a articulação dos quilombos com a sociedade 

englobante, a partir não apenas da manutenção de relações comerciais 

com esta mas também pela constituição de um campo de relações e 

interesses comuns entre quilombolas, negros escravos não quilombolas, 

negros livres e mesmo não negros, comerciantes, proprietários rurais, 

etc., que formaram, nas palavras de um dos estudiosos atuais da 

questão, um 'campo negro' (Gomes 1996: 288) de relações sociais 

responsável pela possibilidade de formação e de manutenção dos 

quilombos enquanto grupamentos humanos à margem da legalidade, 

mas não completamente à margem da sociedade brasileira escravista 

que lhes deu à luz. Conforme colocam os historiadores João José Reis e 

Flávio dos Santos Gomes: 

r: 
(' 

(', 

ir 

r: 

r>. 
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Muitas vezes sem querer, estes autores inspiraram 
uma concepção popular de quilombo enquanto comunidade 
isolada e isolacionista que pretendia recriar a África pura nas 
Américas. Seria uma espécie de sociedade alternativa à 
sociedade escravocrata, onde todos seriam livres e 
possivelmente iguais, tal com teriam sido na África, uma 
África consideravelmente romantizada. 

(. . .) 

.... A inclinação predominante dessa historiografia [ de 
historiadores como Clóvis Moura, Luís Luna, José Alipo 
Goulart e Décio Freitas, responsáveis pela análise de cunho 
mais marxista da relação entre quilombos e sociedade 
nacional} era definir a resistência negra nos quilombos como 
a negação do regime de cativeiro por meio da criação de uma 
sociedade alternativa livre. Retornava-se, então, por outros 
meios, à tese da marginalização e do isolamento do quilombo, 
geralmente tomando por base o modelo palmarino e 
apontando ao mesmo tempo a incapacidade dos quilombos de 
propror a destruição do regime escravocrata como um 
todo ..... Em geral adeptos de um evolucionismo mais ou menos 
disfarçado, esses autores substituem a investigação dos 
sentidos que o próprio escravo emprestava a. suas ações por 
uma lamentação de que ele não alcançasse o sentido da 
História tão bem entendido pelo historiador. 

(. .. ) 

r 

Era sem dúvida complexa a malha de interesses e 
relações que envolvia o combate aos quilombos, mas não 
menos complexas era aquela que promovia seu aparecimento 
e sustentação. É esse o núcleo da abordagem de Flávio Gomes 
sobre os quilombos da província do Rio de Janeiro, em 
particular os situados da região de Iguaçu, nos vales dos rios 
Sarapui e Iguaçu, próximos a fazendas escravistas de cana, 

195 



r: 
r: Ministério Público Federal 

~' 

engenhos de açúcar e aguardente, roças de subsistência e 
olarias. O autor é enfático em afirmar que a relação dos 
quilombos com a sociedade envolvente, e não seu isolamento, 
explica sua formação e sobrevivência. Como em outras 
regiões, aqui os quilombo/as construíram um "mundo 
subterrâneo " do qual faziam parte escravos assenzalados, 
negros libertos, proprietários rurais e taberneiros. Todos 
povoavam o que o autor chama de "campo negro", um 
território social e econômico, além de geográfico, no qual 
circulavam diversos tipos sociais, não necessariamente negros 
ou apenas escravos. Os quilombo/as, por exemplo, disputavam 
ou negociavam com os barqueiros o controle das vias fluviais 
da área, fundamentais para o escoamento dos produtos para a 
corte e outros mercados. Por meio de taberneiros que serviam 
de intermediários ou empregadores, os fugitivos extraíam a 
leha de mangue que ia aquecer os fornos da capital. Nesta, 
também mantinham contato com escravos e trabalhadores 
urbanos negros, os chamados "ganhadores", e provavelmente 
com pequenos quilombos que cercavam a cidade. 

r: 
r> 

As pesquisas atuais trazem à luz portanto uma dimensão até 

então pouco explorada da vida social dos quilombos, isto é, sua 

articulação orgânica com a sociedade nacional escravista, que por sua 

vez se revela muito mais multifacetada que até então retratado. Estudos 

recentes sobre antigos quilombos, reunidos no volume Liberdade por 

um Fio, organizado pelos dois historiadores acima citados (a citação 

provém da introdução ao volume) retratam variadas situações sociais de 

quilombismo, por assim dizer, nas quais os negros chegam, por 

exemplo, a constituir-se enquanto população camponesa relativamente 

,..-, 
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r: 
r- 

estável, com produção voltada (inclusive) para o mercado. Quilombos 

estabelecidos na região de Iguaçu, no Rio de Janeiro, por volta do início 

do século XIX, chegaram a contribuir para o abastecimento da Corte, 

como coloca Gomes (1996: 282): r: 
r 

r 
r 

Na região de Iguaçu, a presença e atuação dos 
quilombo/as, por quase um século pelo menos, possibilitaram 
a criação de uma economia local em que os quilombos 
acabaram se tornando comunidades quase legitimadas 
localmente, ao mesmo tempo dentro da escravidão e 
alternativa a ela. Apesar de dezenas de documentos falando, 
na maioria das vezes, de temores, é difícil acreditar que a 
convivência com os quilombos, naquela região, fosse sempre 
uma guerra sem tréguas. Os quilombolas do iguaçu podem ter 
mesmo criado uma comunidade camponesa relativamente 
estável. Negociavam não só os excedentes de sua lavoura, mas 
também extraiam, armazenavam e controlavam parte do 
comércio local de lenha. 

Em diversas regiões escravistas brasileiras, assim 
como em outras áreas das Américas negra, os escravos, a 
partir de suas roças e economia próprias, e os quilombo/as, 
com suas atividades econômicas, acabaram por formar um 
campesinato negro ainda durante a escravidão .... 

r 

r 
r: 

A possibilidade de estabelecimento de comunidades 

camponesas independentes pode ter-se dado não apenas em regiões de 

mata, mais distantes fisicamente da linha limítrofe da ocupação 
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territorial não-negra, mas mesmo em regiões de ocupação territorial 

não-negra mais densa, com nos interstícios das grandes fazendas 

monocultoras e de criação de gado, como coloca Neves de Oliveira 

com relação à comunidade remanescente de quilombo de Rio das Rãs 

(BA) (1996): 

r: 

Tentando extrair algumas características 
generalizáveis de nossa experiência concreta, pode-se dizer 
que aquilo que encontramos foram os remanescentes de uma 
forma de quilombo que deve ter sido muito comum nas regiões 
agrícolas, e mesmo pecuárias do Brasil do século XIX 
Determinados trechos de terra, especialmente inóspitos ou 
pouco próprios à agricultura ou pecuária extensiva, parecem 
ter-se estabelecido como refúgio freqüente de bandos errantes 
de escravos fugidos, bem como de outras formas de excluídos 
da sociedade nacional. Assim parece ter sido a região do Rio 
das Rãs, pouco propicia à criação extensiva de gado; assim 
parecem ter sido também inúmeras terras indígenas por todo 
o Nordeste, que serviam de refúgio a escravos fugidos, 
desertores, etc. Que regiões, e em que condições, isso só a 
pesquisa de cada caso concreto poderá dizer. O importante, 
porém , é que tais regiões, em casos específicos, podem ter 
abrigado populações quilombo/as permanentes, devido a 
injunções históricas e econômicas particulares. Vivendo em 
tais condições, na vizinhança de grandes propriedades, tais 
quilombos dificilmente possuiriam sobre seu território 
autonomia semelhante àquela de Palmares, uma vez que 
sujeitos a qualquer momento à intrusão de um capitão-do 
mato (como efetivamente relatam várias estórias contadas por 
negros do Rio das Rãs) .... 

r», 

r>. 

{, 

r: 
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Da mesma forma, quilombos formados junto à fronteira da 

expansão da sociedade nacional não-negra não se 'embrenhavam na 

mata' afastando-se da mesma mas estabeleciam-se em zonas limítrofes, 

de onde pudessem estabelecer relações econômicas e sociais mais 

amplas com esta mesma sociedade. Conforme coloca Assunção (1996: 

436-43 7), classificando os quilombos maranhenses do século XIX a 

partir de suas relações econômicas com a sociedade englobante: 

r 

r: 

É freqüente a menção a pequenos grupos de escravos 
que se escondiam nas matas nas imediações das fazendas e 
que podem ser considerados um primeiro tipo de quilombo. 
Assim, por exemplo, o "quilombo dos negros fugidos junto da 
fazenda denominada 'Tamatatuba ', dos Religiosos 
Carmelitas", em Alcântara, contra o qual pelo menos desde o 
início de 1837 o prior dos carmelitas reclamava providências 
às autoridades. Referências a estes pequenos quilombos 
podem ser encontradas imediatamente antes e depois da 
independência, e até a década de 1840, em todos os termos e 
freguesias com grande concentração de fazendas e escravos, 
como Alcântara, Itapecuru-Mirim, Rosário e Manga do 
lguará. 

r: 

r 

r: 
r: 

r: 
r 

O segundo tipo de quilombo são aqueles grupos já 
mais afastados das imediações das fazendas, que conseguiram 
estabelecer algum tipo de economia de subsistência mais 
permanente, e eventualmente combiná-lo com a venda de 
algum excedente .... Estes quilombos existiram sobretudo nas 
grandes matas das áreas de fronteira. 

O terceiro e último tipo seria aquele que combinava 
agricultura de subsistência com garimpo. O garimpo 
significava maiores recursos para a aquisição de bens e a 

r>. 
r: 
r: 
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participação em redes comerciais mais amplas, como veremos 
no caso dos quilombos do Turiaçu. 

r: 
,- 

Pode-se igualmente tomar como exemplo o caso das 

comunidades remanescentes de quilombo do rio Trombetas, formadas 

desde o fmal do século XVIII e que resistiram a várias expedições 

militares, algumas das quais chegaram a destruir seus principais núcleos 

habitacionais, que eram posteriormente reconstruídos pelos quilombolas 

refugiados na mata e por novos fugitivos que se lhes juntavam, atraídos 

pela fama da região como um espaço livre para a ocupação dos negros 

fugidos, imagem que a repressão, em todas as suas etapas, jamais 

consegum apagar. 
r- 

r 

Após o fim das expedições militares - a maioria das quais 

lograda porque os negros, avisados antecipadamente por comerciantes 

com os quais negociavam produtos extrativos da mata, fugiam para o 

interior dessa e levavam (ou destruíam) o produto de suas roças, 

impossibilitando a tropa policial de reabastecer-se de viveres com o 

saque dos mantimentos dos quilombolas - os alguns dos fugitivos 

vieram a se estabelecer no médio curso do rio, abaixo da primeira 

grande cachoeira deste rio (cachoeira Porteira, que deriva seu nome 

justamente por ser a entrada do alto curso do rio e do antigo território 

dos quilombolas), dedicando-se à coleta de castanha-do-Pará, 

comercializada junto com outros produtos nos barcos dos regatões que 

subiam o rio e mesmo nos mercados da cidade próxima de Oriximiná, 

r: 

r: 
r: 
r 
r 
r: 
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onde por vezes eram reconhecidos por seus antigos donos. Estes, no 

entanto, parecem não ter contado com o auxílio das autoridades para o 

aprisionamento dos fugitivos, o que se liga à importância assumida 

pelas comunidades quilombolas no contexto da economia regional, 

como fornecedores dos principais produtos de exportação da região. 

Com relação à participação na esfera produtiva maior da região 

em que se encontram, Reis (1996: 332-341) relata a situação do 

quilombo do Oitizeiro, instalado no interior de terras de não-negros que 

os utilizavam para a produção de mandioca, com a qual se fabricava a 

farinha que era o principal produto de exportação da região de ilhéus no 

início do século. Analisando os autos da devassa policial e conseqüente 

inquérito sobre o Oitizeiro, o autor busca recuperar o sentido do termo 

'quilombo' enquanto termo jurídico e social mais amplo, numa análise 

que desvenda a amplitude e variedade do leque de relações sociais 

passíveis de estabelecimento entre negros fugidos e agentes da 

sociedade englobante: r: 
r 
r 

r 
r 

A farinha da barra do rio de Contas e adjacências era 
exportada em barcos, principalmente lanchas, sumacas e 
escunas, sendo a marinharia uma importante atividade entre 
seus habitantes. Em 1819, os viajantes alemães Johan von 
Spix e Carl von Martius, além de elogiarem a fertilidade de 
suas terras, viram na vila da barra "um grande ancoradouro, 
com calado para escunas, sumacas e outros navios 
pequenos. " Dentro da própria região, o transporte de gente e 
gêneros se fazia em canoas, que subiam e desciam a costa e 

201 
r 
I""' 



,I""' 

r 
r: 
r 
r- 

Ministério Público Federal 

- 
penetravam em seus muitos rios, lição aprendida dos 
numerosos grupos indígenas que ali ainda habitavam no 
alvorecer do século XIX Além de escoar a produção agrícola, 
o mar, os mangues e o rio proviam a vila e seus arredores de 
mariscos, crustáceos e peixes. Do lado oposto, a mata era 
fonte de caça e de frutos em abundância. 

Esse o ambiente onde se estabeleceu, exatamente nas 
margens do rio de Contas, o quilombo do Oitizeiro, ao que 
parece nos anos iniciais do século XIX A comarca de Ilhéus 
não desconhecia o fenômeno. Aproveitando uma região 
despovoada e pouco guardada os escravos ali formariam 
mocambos desde pelo menos o século XVII em Camamu, 
Cairu e Ilhéus. Por volta de 1566 foi criado na vila de São 
Jorge dos Ilhéus o posto de "capitão-màr das entradas dos 
mocambos e negros fugidos", indicativo de que havia 
quilombo na área. ( . .) Na própria barra do rio de Contas há 
notícia de um mocambo em 1736, quatro anos após a 
fundação da vila. De 1806, mesmo ano do Oitizeiro, há 
informações de que os caminhos da comarca de Ilhéus não 
eram seguros para viajantes solitários devido à presença de 
negros fugidos salteadores. 

1 !"" 

O Oitizeiro não era, portanto, um fenômeno 
extraordinário na região. Desconheço quando exatamente o 
conde da Ponte tomou conhecimento de sua existência, mas 
decerto recebeu denúncias de moradores e autoridades locais 
incapazes de agir por conta própria. (..) Na barra do rio de 
Contas de 1806 existiam esses oficiais [ de milicia, 
encarregados de combater os quilombos}, · como veremos 
adiante, mas aparentemente não puderam ou não se deram ao 
trabalho de recrutar milicianos contra o Oitizeiro. (. . .) 

(..) 

Esses "quilombos" na verdade ficavam localizados 
numa pequena vila habitada por duas dúzias de lavradores de 
mandioca, suas famílias, agregados e escravos. Os supostos 
esconderijos de negros fugidos estavam praticamente 
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r: 

plantados nos quintais das casas desses lavradores, conforme 
se vê nas passagens acima reproduzidas. A rigor, o que temos 
é o envolvimento de lavradores no acoitamento de 
quilombo/as, não por uma solidariedade desinteressada, mas 
por interesse de usar sua mão-de-obra. É possível que muitos 
quilombo/as trabalhassem mas não morassem no Oitizeiro, e 
sim nos morros e mangues existentes no local; porém, para 
os habitantes de Barra do rio de Contas, ali "era mocambo de 
negro fugido", como definiu uma testemunha do inquérito (. . .) 
Ou, disse uma outra: "tinham lá muitos aquilombados" (..). 
O Oitizeiro seria um quilombo disfarçado de aldeia de 
lavradores. As terras do quilombo, ou pelo menos a maior 
parte delas, tinham porém um dono , Balthasar da Rocha, que 
as adquirira havia coisa de dez anos. (. . .) 

- 

(..) 

(..) Na opinião das testemunhas todo mundo era 
cúmplice, e apontavam para uma evidência decisiva: "era 
impossível deixar de se servir e de ter ciência destes escravos 
fugidos porque o sítio é pequeno e todos moram e trabalham 
uns junto a outros, as roça a pouca distância. "Melhor indício 
seria apontado por Antônio dos Reis Figueiredo, pardo que, 
como lavrador, entendia do que falava: "as lavouras que hoje 
se acham feitas no tal Oitizeiro é impossível que esses 
lavradores com os poucos escravos que possuem fizessem 
tanta lavoura e tão grande plantação de mandioca. (. . .) Em 
Barra do rio de Contas a mandioca era a medida de todas as 
coisas, media também tamanho de quilombo. Uma outra 
testemunha, Januário José dos reis, negociante que comprava 
farinha no Oitizeiro, falou da prosperidade do lugar e da 
muita e desenvolta atividade dos quilombo/as ali homiziados: 
"ouvira muitos negros andarem assobiando e saindo e 
entrando em canoas". E mais: que seria impossível aos 
poucos escravos dos Rocha e outros moradores ''fazerem as 
grandes roças e plantações de mandioca que ele testemunha 
vira. " r: - 
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(..) 

r 
r: 

Os depoimentos qualificam de costeiros de escravos 
fugidos homens que eram eles próprios escravos. Em mais um 
desvio do modelo consagrado de quilombo, o Oitizeiro seria 
assim um quilombo com escravidão, embora uma escravidão 
que permitia algumas liberdades. Por exemplo, acesso à terra 
que trabalhavam e ao trabalho de fugitivos, numa 
surpreendente autonomia em relação aos senhores. 

(..) 

Muitos dos aquilombados no Oitizeiro, mais do que 
constituir quilombo, queriam apenas trocar de senhor, 
queriam senhores como aqueles do quilombo, que permitiam a 
seus escravos cultivar suas próprias roças, vender seus 
produtos, acumular propriedade e ainda acoitar escravos 
fugidos para ajudá-los nisso tudo. (. . .) 

(..) 

O Oitizeiro fica mais bem entendido nos termos da 
época: um quilombo, mas não como nos acostumamos a 
imaginar que fosse um quilombo. Era formado por homens 
livres, (negros, brancos e até um indio),' seus próprios 
escravos e os escravos alheios que acoitavam e que formavam 
uma importante parcela da população adulta. (. . .) 

(..) 

,,...... 

(. . .) Definir Oitizeiro como quilombo não foi apenas 
um recurso de conveniência política. Ao mesmo tempo em que 
tinha características incomuns, o Oitizeiro tinha feições 
atribuídas a qualquer quilombo do tempo da escravidão: 
reunião em determinado lugar de um número crescente de 
escravos fagidos, que resistiam a retornar à casa senhorial, 
tocavam uma produção agrícola e desenvolviam outras 
atividades de subsistência, ocasionalmente cometendo roubos, 
e submetidos a um "governo " alternativo ao da sociedade 
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envolvente. As relações de produção e de poder dentro do 
Oitizeiro ameaçavam a subordinação escrava na região; 
quanto a isto não resta dúvida. Eram relações perigosas. 

O retrato traçado por estas situações concretas delineia a 

posição dos quilombos no interior da sociedade englobante como uma 

de complementaridade e de oposição não-excludentes, manifestando-se 

cada qual destas facetas em instâncias distintas de seu relacionamento 

inter-societário. Assim deve ser compreendida a possibilidade concreta 

de tais comunidades participarem, na esfera econômica, da produção 

regional de gêneros de exportação, ao mesmo tempo em que 

continuavam perseguidas - formal ou efetivamente - pelo Estado 

enquanto fugitivos de seus senhores. 

r 
r 

A tônica geral destas relações parece ter sido aquela de uma 

negociação entre partes dotadas, ambas, de relativa autonomia. Não se 

pode deixar de reconhecer o caráter de resistência de tais práticas, 

frente a uma sociedade englobante profundamente hierarquizada e 

desigual, onde a posição do escravo era formalmente - e concretamente 

- estabelecida como subalterna, portanto incapaz de estabelecer 

relações sociais como as descritas acima com não-escravos. Tal 

resistência encontra-se na base da consolidação do 'campo negro' de 

relações socais a que se referiu Gomes (1996: 278), definindo-o a partir 

da inserção dos quilombos e práticas associadas ao quilombismo em 
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suas variadas formas no contexto mais abrangente da sociedade 

regional: 

- 

Podemos ver bem mais que uma simples relação 
econômica em todas essas conexões entre quilombo/as, 
escravos nas plantações, taberneiros e remadores, e que 
também podiam envolver caixeiros-viajantes, mascates, 
lavradores, agregados, escravos urbanos, arrendatários, 
fazendeiros e até mesmo autoridades locais (muitas das quais 
donas de fazendas). Esses contatos acabaram por constituir a 
base de uma teia maior de interesses e relações sociais 
diversas, da qual os quilombolas souberam tiram proveito 
fundamental para aumentar a manutenção de sua autonomia. 
Ai foi gestado um genuíno campo negro. Essa rede complexa 
de relações sociais adquiriu lógica própria, na qual se 
entrecruzavam interesses, solidariedades, tensões e conflitos. 

- 
r 

O que denominamos campo negro é essa complexa 
rede social. Uma rede que podia envolver em determinadas 
regiões escravistas brasileiras inúmeros movimentos sociais e 
práticas sócio-econômicas em torno de interesses diversos. O 
campo negro, construido lentamente, acabou por se tornar 
palco de luta e solidariedade entre os diversos personagens 
que vivenciavam o mundo das escravidão . 

. - 
O acesso às informações referentes ao quilombo do Oitizeiro e 

aos quilombos do rio Iguaçu, analisados por Reis e Gomes ( citados 

anteriormente) apenas puderam fornecer à historiografia contemporânea 

a possibilidade destes valiosos insights na organização social e relações 

de quilombos com a sociedade englobante por terem ambos - Oitizeiro 
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e os do rio Iguaçu - sido alvo da ação repressora do Estado brasileiro, 

que destruiu o primeiro e impôs severas restrições à existência do 

segundo, até o final da escravidão. As informações obtidas sobre os 

mesmos encontram-se em sua maior parte em documentos referentes a 

tais processos repressivos. 

Evidentemente não se pode contar, em todos os casos que 

envolvam comunidades que se reivindiquem remanescentes de 

quilombo, com a existência de tais documentos antigos, mesmo porque, 

sendo a própria informação originária principalmente da repressão, a 

existência mesma da comunidade reivindicante já seria uma evidência 

da ineficácia do processo repressivo e, conseqüentemente, da escassez 

de informações documentais sobre a mesma. Pode-se, no entanto, 

buscar evidências da formação do campo negro referido acima nas 

entrelinhas das fontes documentais e na própria tradição oral das 

comunidades, rementendo a vínculos entre negros fugidos - e demais 

práticas características do quilombismo - e grupos sociais outros, 

tecidos no seio da sociedade englobante que deu origem aos quilombos 

em primeiro lugar. 

,,...., 
r 

Tais vínculos podem incluir, no seu limite, apenas os membros 

do grupo social estudado e uns poucos contatos, de caráter mais 

exclusivamente econômico, com indivíduos específicos na sociedade 

regional. No caso do vale do rio Ribeira do Iguape, no entanto, tal 

campo certamente envolveu as múltiplas localidades negras das mais 

diversas origens, envolvidas desde há várias gerações em processos de 
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r: .- intercâmbio social ( e matrimonial) que, inclusive, gerou várias das 

comunidades negras atualmente existentes no vale. 

- 

A caracterização do campo negro formado em torno das várias 

comunidades negras do vale do rio Ribeira do Iguape ao longo do 

século XIX prende-se à constatação da maciça presença quilombola por 

toda a Província de São Paulo, amplamente retratada, para o século 

XVIII, pela série de atos legais emitidos pelo Governador Rodrigo 

Cézar de Menezes referentes ao tema, que ele considerava da mais alta 

importância, tal o risco que a fuga de escravos proporcionava à 

Província, em especial o Bando de 6 de setembro de 1722: - 

- 

Rodrigo Cézar de Menezes do Concelho de Sua 
Megestade que Deos guarde Governador e Capitão General 
da Capitania de Sam Paulo & a. Por me constar que nesta 
cidade e nas vilas desta Capitania andam muitos negros 
fugidos e que algumas peSoas os induzem, furtam e 
dezencaminhão e os retem em Suas Cazas e Fazendas de que 
se segue gram pRijuizo a Seus Senhores e Se neSeSario não só 
o dano que Se Segue mas as graves ConSequenCias que se 
podem Experimentar pelo tempo adiante. Ordeno e Mando 
que Ninhum morador desta Capitania nem outra peSôa de 
Coa/quer Coa/idade e Condisam que seja tenha, nem 
ConSinta, em Sua Cazaou fazenda negros allheyos nem 
escravos de coa/quer sorte que Sejam e os Restetua Logo a 
Seus senhores, e nam sabendo quem Sam os pRendera e dara 
parte aos Offeciais de Gerra ou aos de JustiSa pa. que os 
Segurem athe Se Saber a quem tocam E Se lhe fazer entregua 
delles os quais pagarão a despeza que tiverem feito na prizão; 
e o que fizer o contrário ficará obrigado a entregar a Seu 
Senhor o Escravo que se lhe açhar ou constar que aja tido em 

- 
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r». 

seu poder, e a pagar-lhe os danos, perdas e dias de ServiSo de 
todo o tempo que o tiver Servido, e ai.em desta penna pagara 
pera a fazenda Real trezentos mil Reis por cada hum escravo 
e tera Seis Mezes de prizão na fortaleza da Barra de Santos 
com hum grilham, e as mais pennas Sam justaposthas a quem 
faz semelhantes descaminhos, E havendo quem denuncie 
selhe dada a terSa parte de condenaSãoe poderá denunCiar 
em Segredo diante do menistro que lhe pareSer, e pera que 
chegue a noticia de todos e não poSam aLegar ignorancia 
mandey LanSar este Bando que Se publicara na pRaSa desta 
cidade e Ruaz publicas delta, e depois de registrado nos livros 
da SeCretaria deste governo nos da Camara, e Ouvidoria 
Geral se fixara no corpo da Guarda. Dado nesta Cidade de 
Sam paulo aos seis dias de Setembro de mil Setecentos e vinte 
e dous o Secretário Gervazio Leite Rabelo fez li Rodrigo 
Cezar de Menezes/! 

r: 
A edição deste ato normativo de caráter generalizante não 

precludia outros, destinados à resolução de situações específicas, como 

o Bando de 4 de março de 1722 " ... sobre uns negros fugidos", 

mandando que quem se achasse na posse de dois negros fugidos em 

Santos, devolvê-los em três dias. As medidas legais mostram o caráter 

abrangente da atividade quílombola por toda a Província, que parece 

não se ter constituído em local seguro para os colonos brancos, como 

mostra a Provisão Real de 18 de janeiro de 1730, permitindo aos 

viajantes das estradas da Capitania de São Paulo portassem armas, até 

então proibidas, devido '"... aos riscos e perigos que têm viandantes 

pelas estradas desta Capitania, a respeito de que nas grandes matas não 

r: 
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só há feras mui ferozes mas fascinorosos escondidos e negros fugidos 

que uns e outros vivem de roubos, mortes e insultos ... ". 

Estes atos foram complementados, pouco_ tempo depois, por 

uma Provisão de Sua Majestade sobre escravos sem dono, o produto de 

cuja venda deveria ser revertido para a Fazenda Real, e o Bando do 

Governador-Geral Antônio da Silva Caldeira Pimentel, regulamentando 

a apreensão e venda de escravos abandonados (Rev. Arq. Mun. de SP, 

XXXV, 234; 297), donde se pode perceber a situação ilegal também 

dos escravos abandonados, sujeitos a captura e venda compulsória 

diretamente pelo Estado. 

r-, 

Na região do vale do rio Ribeira do lguape, a presença de 

quilombos não parece ter sido incomum ainda na virada do século 

XVIII, de quando presumimos seja a referência ao acontecido nas 

lavras dos Pilões, conforme mencionado anteriormente (parte 1), quando 

a presença de escravos aquilombados na serra do Quilombo foi 

reputada à revolta ocorrida nas lavras de ouro. A outra referência data 

de 1863, em documento que registra a existência de núcleo de negros 

fugidos na região do rio Pardo, um dos afluentes do rio Ribeira de 

Iguape .. A Mata Atlântica servia de refugio 'natural' aos quilombolas e 

grupos negros de maneira geral, por constituir-se em área de fronteira, 

pouco habitada por não-negros a não ser pelos núcleos surgidos a partir 

da atividade mineradora, que definharam a partir de meados do século 

XVIII, ainda que, como visto, na região de Pilões, Sapatu e Maria Rosa 

esta fosse praticada até a virada do século, . exaurindo-se mais 

r 
r: 

r: 
r: 
r: 
r 
r 

r 
r- 

r-, 

r. 
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r: 

r: 
tardiamente que as demais regiões de lavra do vale. Falando sobre a 

presença quilombola na fronteira da Mata Atlântica, Dean (1996: 120) 

constata que 

r 
r. 

r: 
Na mesma fronteira difusa [da Mata Atlântica] 

penetravam escravos africanos foragidos, muitas vezes 
reunidos em comunidades independentes chamadas 
quilombos, uma palavra da lingua quimbundo que significa 
união ou ajuntamento. Esses assentamentos surgiram nas 
terras altas do Rio de Janeiro logo depois de ali se iniciar o 
tráfico de escravos. Em Minas Gerais, onde a imensidão da 
floresta em tomo dos distritos mineradores possibilitava 
constantes fugas de recém-chegados, novos quilombos 
brotavam por toda parte, muitas vezes ressurgindo nos 
mesmos locais. (..) Na região de mineração, os moradores de 
quilombos garimpavam ouro e diamantes com muito sucesso - 
mantendo, com isso, poderoso meio de comércio com as 
cidades controladas por brancos. (. . .) 

r: 
r-, 

r 
r: 

r: 

Conforme visto na primeira parte deste laudo, há referências 

tanto documentais quanto orais, à presença de escravos fugidos nas 

regiões de Maria Rosa , Pilões, Nhunguara e André Lopes. Há ainda 

referência à presença de ex-escravos assentados nas terras das 

comunidades - em especial da de Pilões, junto a uma antiga sede de 

fazenda de escravos - após a abolição. Além dela, no contexto do vale 

do rio Ribeira do Iguape como um todo há referência à presença de 

várias comunidades negras de origens distintas, assentadas enquanto 

camponeses livres, antes e após a abolição, tanto a partir da decadência 

r 
r: 

r: 
r 

211 



r 
r: 
r 
r": 

r 

Ministério Público Federal 

r 
r 
r 
r 

do ciclo econômico da exploração do ouro no século XVIII 

(Ivaporunduva), quanto durante e após o curto ciclo da produção de 

arroz enquanto mercadoria de exportação, como São Pedro e Pedro 

Cubas. 
r 
r 

r 

r 

Pela antigüidade, constatada nas genealogias, das relações entre 

as várias comunidades, pode-se inferir a constituição de um campo de 

relações sociais envolvendo negros fugidos ( como se vê, por exemplo, 

no depoimento de uma moradora de Maria Rosa, que conta que sua 

bisavó foi 'pega a laço' para casar-se com seu bisavô), negros livres, 

escravos e não-negros ( como os comerciantes dos .armazéns à margem 

do rio Ribeira do Iguape, por exemplo). A antigüidade da constituição 

deste campo remete à decadência do ciclo da mineração, o que pode ser 

inferido pelos registros documentais referentes à constituição das 

comunidades mais antigas do vale - a de I vaporunduva sendo talvez 

aquela há mais tempo presente na região - e pelas referências às lavras 

das últimas regiões auríferas a serem abandonadas, dentre as quais a de 

Pilões. Note-se que já se mencionava então a presença de negros 

fugidos, associados à serra do Quilombo. Vale lembrar a existência 

atual, no vale do rio Ribeira do lguape de uma comunidade negra 

denominada Serra do Quilombo, no local homônimo, participante da 

rede de relações sociais que abrange, tendencialmente, a totalidade das 

comunidades negras do bairro. 

r>. 

r 

r'· 

/'"", 

r 

r 
r 

r>. 
r: 
r 
r: 

r 
r 
r 
r: 
r: Como já foi dito, a referência documental à morte dos 

mineradores brancos na região dos Pilões por quilombolas, associada à 
r: 
r> 

r 
r: 
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r-. 
retirada de não-negros daquela região) remete provavelmente ao final 

do século XVIII ou início do século XIX, sendo que a fazenda de 

escravos instalada no local foi constituída após este período, 

provavelmente ainda durante a primeira metade do século XIX, uma 

vez que era voltada para a produção de arroz em larga escala, uma 

atividade econômica que já era decadente na segunda metade do século. 

Indicação semelhante é dada pela história oral da comunidade de 

Pilões, que credita a um único casal de fazendeiros a exploração da 

mão-de-obra escrava na fazenda desde sua fundação até seu final. É 

interessante constatar que a tradição oral local afirma que a região já 

contava com presença negra quando da instalação da fazenda, presença 

que seria provavelmente derivada do assentamento, como camponeses 

livres, de escravos abandonados ou fugidos das lavras auríferas locais. 

r: 
r-, 
r: 
r-, 

,,--.., 

r. 
r: 
('· 

r. 

r: 
r. 
/""., 

r: 
Portanto, as evidências apontam no sentido da formação de um 

campo negro de relações sociais incluindo tanto negros em situação 

não-ilegal quanto aqueles em situação de ilegalidade, como escravos 

fugidos e abandonados, estes últimos também sujeitos a apreensão e 

venda diretamente pelo Estado. Contava ainda com o concurso de não 

negros, como os donos de armazéns às margens do rio Ribeira do 

Iguape e dos patrões das barcas, que forneciam às comunidades 

possibilidades de escoamento e comercialização de sua produção, 

essenciais para sua continuidade no local. Este campo negro inicia sua 

formação ainda o século XVIII, na decadência das lavras garimpeiras, e 

consolida-se durante o século XIX, na decadência da lavoura comercial 

I"", 

r 

r: 
r>. 
r: 

r, 
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r: 
r: 
r: 
r. 
r: 
r 
r 
r 
r: 

de arroz, definindo as características atuais das comunidades negras do 

vale do rio Ribeira do Iguape. 

r 
r> 

Isso posto, é forçoso concluir que as comunidades negras 

contemporâneas do vale do rio Ribeira do Iguape guardam um vínculo 
histórico com antigos quilombos estabelecidos na região, uma vez que 

gestadas a partir daquele campo de relações sociais peculiar, contando 

com a participação de comunidades de escravos fugidos, que se 

constituiu na condição de possibilidade mesma de sua existência, 

definindo um espaço territorial no qual a apropriação fundiária 

tradicional negra, em suas várias formas, era tolerada ou pelo menos 

não passível de repressão, seja por dificuldades materiais de realização 

da mesma, seja pelo desinteresse nos territórios apropriados pelas 

comunidades, seja pelo interesse na comercialização da produção 

camponesa. 

r-. 
r 
r: 

r 
r 

r 
r 

r: 
r 

O Art. nº 68 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias estabelece que "Aos remanescentes das comunidades de 

quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a 

propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos 

respectivos." Cabe ao Laudo Antropológico, assim, (1) identificar 

aqueles que se pleiteiam remanescentes de comunidade de quilombo; e 

(2) apresentar evidências conclusivas sobre a relação entre tais 

remanescentes e a comunidade de quilombo. Desta forma, o trabalho de 

perícia antropológica - utilizando aqui o termo no sentido lato, para 

todo trabalho que tenha o caráter de produção de evidência/prova para 

r 
r": 

r: 
r: 

r: 
r 
r 
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r: 
r 
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r: 
r: 
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· fins de natureza jurídica e/ou administrativa - desdobra-se em dois 

sentidos distintos: por um lado, identifica uma comunidade atualmente 

existente, a forma na qual ela é constituída e o território ao qual ela se 

associa. Por outro, investiga as possíveis relações entre essa e 

comunidades de quilombo no passado. As conclusões do Laudo 

Antropológico necessitam seguir ambos caminhos. 

r 
r. 

Sumarizemos aqui, assim, os resultados referentes a ambas 

linhas de investigação: 

r 

Conforme foi afirmado anteriormente, não se pode pensar a 

atualidade das comunidades negras do vale do rio Ribeira do lguape 

sem levar em conta a articulação orgânica existente entre elas, que 

estabelece uma inter-dependência de umas com relação a outras no que 

tange à sua reprodução social, vale dizer, à continuidade de sua 

existência enquanto comunidade tradicional. Assim, a 'comunidade' 

objeto deste Laudo não se esgota nos limites de cada um dos bairros, 

tomados individual e isoladamente, mas abrange a totalidade das 

comunidades negras participantes desta rede de relações sociais inter 

comunitárias que define a ocupação territorial tradicional do vale do rio 

Ribeira do Iguape. 

r: 
r 
r- 

Por outro lado, não obstante a origem histórica específica de 

cada uma delas, a origem mesma da rede de comunidades negras que 

se espalha atualmente por todo o vale do rio Ribeira do Iguape prende 

se à gestão deste campo negro de relações sociais que se constituiu 

r: 
r: 
r: 
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junto com a ocupação territorial negra na região, ou seja, 

concomitantemente ao estabelecimento da forma tradicional da vida 

social destas comunidades. 

Concluimos portanto: 

(1) que as comunidades rurais negras de Ivaporunduva, São 

Pedro, Pedro Cubas, Sapatu, Nhunguara, André Lopes, Maria Rosa e 

de Pilões são remanescentes de quilombo por guardarem um vínculo 

histórico com comunidades de antigos quilombos; e 

(2) que todas elas fazem parte de uma 'comunidade' em sentido 

mais amplo, formada pelos bairros rurais negros do vale do rio Ribeira 

do Iguape, que guardam igualmente, em seu conjunto, um vínculo 

histórico com comunidades de antigos quilombos,' uma vez que, tanto 

quanto as anteriores, têm sua origem vinculada à emergência, nos 

séculos XVIII e XIX, de um campo de relações sociais formado 

eminentemente por populações negras, inclusive quilombolas, que se 

constituiu em conjunto com a ocupação territorial negra no vale, 

possibilitando sua continuidade. 

-' 
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Assunto: plagio! 

Colegas antropologos, 

Quero trazer ao seu conhecimento um fato dos mais desagradáveis em nossa 
profissão, um plágio, acompanhado de algumas reflexoes que acredito 
pertinentes sobre o exercício da antropologia no Brasil. Meu nome é 
Adolfo Neves de Oliveira Jr. e sou doutorando em antropologia pela 
Universidade de St. Andrews, no Reino Unido, onde sou orientado pela 
Professora Joanna Overing. Realizei meu mestrado na Universidade de 
Brasília, orientado pelo Professor Julio César Melatti, e onde sou hoje 
pesquisador associado.Sou autor, junto com outras três colegas do 
Ministério Público Federal (Sheila Brasileiro, Miriam Chagas e Debora 
Stucchi), de um laudo antropológico sobre comunidades negras do vale do 
rio Ribeira do lguape. Tal laudo é um documento oficial, parte de um 
procedimento judicial aberto pelo Ministério Público Federal neste Estado 
tendo em vista a regularização fundiária das áreas ocupadas por 
remanescentes de comunidades de quilombos. 
Fui informado por uma das referidas colegas co-autoras do dito laudo que 
o mesmo havia sido publicado (Negros do Ribeira: Reconhecimento Étnico e 
Conquista do Território. Série Cadernos ITESP, ITESP/Secretaria 
de Justiça e Cidadania/Fundação Palmares, No. 3, Novembro/1998, São 
Paulo), tendo por 'autora'uma assessora do ITESP e doutoranda da USP, 
Cleide Rodrigues de Amorim. Minha colega do Ministério Público em São 
Paulo cedeu uma versão preliminar do laudo à assessora do ITESP, pensando 
colaborar no procedimento administrativo em curso naquele órgão para 
regularização fundiária das localidades negras da região, e qual não foi 
sua surpresa quando o viu reproduzido quase na íntegra como 'relatório 
técnico' do ITESP, em nome da Sra. Cleide Rodrigues de Amorim! Ainda, os 
chamados relatórios técnicos publicados no Diário Oficial da União (pela 
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Fundação Palmares, D.O.U. de 18/11/98) e no Diário Oficial do estado de 
São Paulo (pelo ITESP, D.O.E. de 17/11/98) e 'assinados' pela mesma 
senhora são cópias de trechos do laudo antropológico elaborado por minhas 
colegas e por mim. O plágio foi executado não apenas uma, mas três vezes. 
A Sra. Cleide Rodrigues de Amorim é, curiosamente, minha conhecida. Nos 
formamos ambos na Universidade Federal de Goiás, ela alguns anos antes de 
mim, tendo ido então trabalhar na assessoria do ex-deputado federal Aldo 
Arantes (PC doB). Mas essa aparente proximidade não parece tê-la impedido 
de de perpetrar a fraude. 
O 'relatório' apresentado pela Sra. Cleide Rodrigues de Amorim difere do 
laudo antropológico elaborado por mim e por minhas colegas em um 
pormenor: ele exclui os trechos do laudo que tratam de três comunidades 
negras na margem direita do rio Ribeira do lguape, o que não apenas as 
exclui da regularização fundiária como compromete a integridade da 
análise empreendida por mim e por minhas colegas sobre a ocupação negra 
na região e sua relação com os direitos territoriais do complexo 
territorial negro do vale do Ribeira. Trata-se portanto de uma mutilação 
de nosso trabalho, vinda em prejuízo das comunidades negras do vale. 
A Procuradoria da República em São Paulo, onde trabalha minha colega, 
enviou ofíco para A Secretaria de Estado de Justica e da Defesa da 
Cidadania, o ITESP e a Fundação Palmares (Ofícios Nos. 14954, 14955 e 
14956/98/SOTC/10 Ofício) solicitando a adoção de providências para que o 
plágio não ficasse impune. Atendendo à solicitação, a Sra. Cleide 
Rodrigues de Amorim foi demitida de seu posto no ITESP (cargo de 
confiança como Assessora de Gabinete); foi solicitada a modificação do 
Despacho publicado no D.O.E., e solicitado à Fundação Palmares a 
modificação do Despacho publicado no 0.0.U., incluindo os nomes dos 
verdadeirosautores do texto; foi demitido o Responsável Técnico pelo 
Plano de Ação Remanescentes de Quilombo do ITESP, Arlindo Gomes dos 
Santos, responsável pelos 'trabalhos'de identificação do ITESP na região; 
foram suspensas a distribuição e as vendas dos exemplares do livro 
plagiado, com a retomada dos exemplares já distribuídos, feita com nota 
explicativa do Secretário de Estado. O ITESP apresentou aos autores 
proposta de 'correção' dos livros (por meio de adesivos)! 
Estou trazendo este caso ao conhecimento da comunidade antropológica (e 
de entidades que trabalham com a questão negra no Brasil) porque acredito 
que há aí material para reflexão e motivos para cautela da parte de todos 
nós. Os antropólogos no Brasil temos nos deparado com uma abertura cada 
vez maior do 'mercado de trabalho' fora da academia. Isso, conjugado com 
a saturação e mesmo com o 'enxugamento' do sistema universitário (em 
especial nas universidades federais e centros de pesquisa federais, 
responsáveis por grande parte da pesquisa antropológica no Brasil), tem 
alterado sensivelmente as perspectivas profissionais dos antropólogos 
recém-egressos de cursos de graduação e pós-graduação. Aparentemente nos 
proximos anos se verá no Brasil um crescimento sem precedentes do setor 
'aplicado' da antropologia em relação à academia, semelhante àquele 
ocorrido nos EUA em meados da década de 1980, quando os antropólogos 
fora da academia chegaram a superar em número aqueles empregados no 
sistema universitário. 
É significativo que parte destas novas posições têm sido criadas na 
máquinado Estado, em especial nas esferas administrativa e judicial, 
fruto da democratização das estruturas políticas brasileiras a partir da 
década de 1980. Ao reconhecer direitos coletivos e de minorias, o 
Estado brasileiro passou a se valer da expertise antropológica como 
elemento de procedimentos administrativos e judiciais, criando (ou 
ampliando) um campo de atuação profissional onde antes havia o 
o trabalho militante de grupos de antropólogos ativistas. Esta mudança, 
no entanto, não tem sido acompanhada pela necessária reflexão sobre a 
profissionalização da prática antropológica em nosso país. Por exemplo, 
as raras reflexões sobre a qualidade do trabalho realizado são antes 
provocadas por órgãos públicos ou semelhantes, preocupados com a 
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eficácia legal/administrativa do trabalho antropológico. Uma preocupação 
não muito comum entre os próprios antropólogos. Acima de tudo, pouco se 
discute sobre a apropriação administrativa/judicial do trabalho 
antropológico. Casos como este que expus aqui são, é claro, 
casos-limite, mas casos semelhantes não são de maneira alguma incomuns. 
Só que usualmente não são trazidos a público sob a alegação que tal 
seria danoso àqueles beneficiados pelo trabalho. Entretanto, é o 
acobertamento de semelhantes práticas que possibilita a existência de 
pessoas como a Sra. Cleide Rodrigues de Amorim, capazes de optar pela 
maneira mais fácil e cômoda de 'fazer' antropologia aplicada. 
Mesmo que o conhecimento aplicado seja originalmente produzido de forma 
dialógica, com participação ativa daqueles que são 'objeto' do estudo e 
tendo em vista o incremento da auto-determinação ('empowerment') destes, 
sua apropriação por órgãos públicos pode se dar de forma a alienar as 
comunidades-alvo de sua auto-determinação, colocando-se o órgão público 
em uma posição de 'doador' dos direitos. No caso em questão, esta 
'doação' representa ainda a privação de ao menos três comunidades 
(excluídas da 'versão ITESP' do laudo antropológico que redigi com 
minhas colegas) de seus direitos territoriais. Os antropólogos atuando 
junto a órgãos públicos necessitamos estar atentos com relação à 
apropriação de nossos trabalhos por agências do estado. Podemos estar 
participando inadvertidamente da gestão de uma nova versão da 
'antropologia oficial' do estado brasileiro. 
O que nos leva ao aspecto ético da atuação profissional do antropólogo. 
ASra. Cleide Rodrigues de Amorim, ao plagiar e mutilar trabalho alheio, 
fere os itens 4, 5 e 6 do Código de Ética do Antropólogo, estabelecido 
pela Associação Brasileira de Antropologia. Entretanto, como a mesma não 
é membro da ABA, esta última não pode tomar nenhuma providência direta 
com relação ao caso. Não há mecanismos fiscalizadores e normatizadores 
da prática profissional antropológica. A única medida que tomei até o 
momento foi uma de caráter para-acadêmico, por assim dizer: escrevi ao 
orientador da Sra. Cleide Rodrigues de Amorim, para colocá-lo a par do 
ocorrido. As próximas medidas a serem tomadas são de caráter judicial, 
relativas porém ao direito de autoria da obra publicada e não ao 
exercício da profissão. 
Como se vê esta é uma discussão relativa à prática profissional 
daantropologia. E que necessita, para acontecer, que se reconheca o 
caráter profissionalizante da prática antropológica em semelhantes 
contextos e da problemática a ela relacionada. Acontece que as poucas 
discussões existentes sobre a profisionalização de antropólogos no 
Brasil (normalmente denominadas 'intervenção social do antropólogo') falham 
em reconhecer tal caráter. Via de regra a discussão sobre o assunto tem 
como ponto de partida - muitas vezes também como ponto de chegada - a 
constatação que a atuação profissional do antropólogo tem um caráter 
marcadamente político. Mas outros, muitos outros aspectos da mesma 
atuação profissional necessitam ser levados em consideração. Um deles é 
certamente o alto valor atribuído pelos organismos públicos ao aspecto 
técnico de trabalhos antropológicos de natureza legal/administrativa. 
Por que outro motivo a Sra. Cleide Rodrigues de Amorim recorreria ao 
arriscado expediente do plágio se a expertise antropológica fosse tão 
completamente subsumida ao caráter político dos eventos? Aqueles 
engajados na prática profissional da antropologia (seja junto a órgãos 
públicos, a organizações não-governamentais ou a outras instituições) 
não podem se dar ao luxo de ignorar toda a problemática surgida de tal 
prática. 
Qual é a posição dos antropólogos aplicados frente a seus empregadores? 
Qual é a sua posição frente àqueles que ele estuda para seus 
empregadores? Qual o caráter do conhecimento gerado pela prática 
profissional antropológica, frente àquele gerado na academia? E frente 
àquele gerado pelo Estado em relação às demandas que o antropólogo 
atende? Qual a base da eficácia (legal/administrativa, especificamente) 

5 



da atuação profissional antropológica? Qaul a relação entre a 
perspectiva etnográfica antropológica e a necessidade de atendimento às 
demandas colocadas por órgãos públicos? Qual o caráter da apropriação em 
si mesma pelo Estado do conhecimento antropológico? Em que diferiria, 
por exemplo, a prática profissional antropológica de que falo aqui 
daquela discutida 'antropologia oficial' representada pelo indigenismo 
de Estado no Brasil? Seria apenas o caráter militante da prática, isto 
é, ser 'pró' ou 'contra' aqueles grupos sociais com quem se trabalha? E 
por fim, quais são as salvaguardas legais e éticas para a prática 
profissional? Todas estas questões são de suma importância para a 
prática profissional da antropologia no Brasil. É necessário 
discuti-las, gerar conhecimento sobre elas, caso contrário a prática 
profissional da antropologia no Brasil se limitará a conjuntos de 
atuações individuais idiossincráticas, inibindo a consolidação do 
próprio campo de atuação profissional em nosso país. 
O plágio em si mesmo se revela portanto secundário frente às reflexões 
que ele nos convida a fazer sobre um tema que, tudo indica, está 
intimamente relacionado com o futuro da antropologia no Brasil. E se ele 
nos convida a tais reflexões, que não deixe também de despertar nossa 
apreensão enquanto antropólogos, aplicados ou não. Porque o plágio é sem 
dúvida uma das práticas mais danosas, também (principalmente, poderíamos 
dizer) ao meio acadêmico. Eu vos convido assim a passar adiante esta 
mensagem, para antropólogos e interessados em geral, o que contribuirá 
para inibir tais práticas no futuro. E espero também que sirva para 
incrementar a reflexão sobre a profissionalização dos antropólogos no 
Brasil. 

Adolfo N. de Oliveira Jr. 
Pesquisador Associado, UnB 
Doutorando, U. of St. Andrews 
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