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Resumo: O artigo aborda o processo de elaboração do 
inventário de referências culturais entre as comuni-
dades quilombolas do Vale do Ribeira, focalizando de-
safios	metodológicos	 e	 principais	 resultados	 e	 desdo-
bramentos, bem como o Registro do Sistema Agrícola 
Quilombola como patrimônio brasileiro e a necessidade 
de construir diálogos com políticas públicas de educa-
ção para descolonizar o pensamento. 
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O lugar e o nosso Lugar

O	 lugar	 do	 qual	 se	 fala	 neste	 artigo,	 geografica-
mente,	fica	ao	sul	do	Estado	de	São	Paulo	e	a	 leste	do	
Paraná, conhecido como Vale do Ribeira. Uma região 
com um passado secular que passou por vários ciclos 
econômicos e socioambientais. O Vale do Ribeira abriga 
há séculos um conjunto diverso de culturas ancestrais 
incluindo povos indígenas e comunidades tradicionais 
que nascem do processo colonial, como as comunidades 
caiçaras, caipiras e quilombolas. Povos e comunidades 

cujos modos de vida dependem de uma relação susten-
tável com o meio ambiente para continuarem existindo. 
Não por acaso, os territórios quilombolas do Vale do Ri-
beira representam uma área superior a dois milhões de 
hectares e mantêm mais de 85% de suas áreas de Mata 
Atlântica preservadas (MMA/IBGE, 2002).

Os povoados negros no Vale do Ribeira começa-
ram a surgir desde a chegada dos primeiros africanos 
na região no século XVI e XVII, a partir de movimen-
tos de resistência às condições de trabalho a que foram 
submetidos no regime escravista. Quando a atividade 
de mineração entrou em decadência na região, e mui-
tos dos fazendeiros e exploradores abandonaram suas 
terras e partiram rumo às minas de ouro no interior do 
Brasil, os trabalhadores negros permaneceram nessas 
áreas dando origem a novos povoamentos. Assim foram 
se formando as comunidades negras que ocupam ter-
ritórios	às	margens	do	Rio	Ribeira	e	seus	afluentes	até	
os dias de hoje (STUCCHI et al, 2000). Há cerca de 400 
anos, os quilombolas estabelecem fortes vínculos com o 
uso	da	terra	e	a	floresta	atlântica.	Passaram,	junto	com	a	
região, por vários ciclos e por transformações do modo 
de vida decorrente de novos elementos na sua cultura e 
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Mapa: localização das comunidades quilombolas participantes do inventário cultural 
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seu território. Embora tenham seus direitos territoriais 
assegurados pela Constituição de 1988, o reconhecimen-
to e a titulação dos quilombos no Brasil é um processo 
lento e burocrático, cada vez mais ameaçado de parali-
sação total. Segundo dados da Fundação ITESP (Insti-
tuto de Terras de São Paulo), na porção paulista do Vale, 
existem 33 comunidades quilombolas com processos de 
regularização fundiária em andamento. Dessas, 29 estão 
com território reconhecido pelo Estado, 4 com pedidos 
de reconhecimento aberto e 6 parcialmente tituladas.

Vale lembrar que os quilombolas são comunida-
des negras rurais que passam por diversas formas de 

racismo estrutural existente no Brasil (ALMEIDA, 2018, 
passim), e as políticas ambientais aplicadas na região já 
contribuíram muito para o esvaziamento cultural pois 
criminalizam as práticas tradicionais e alimentam o 
falso paradigma da “conservação sem gente”.

O	 Vale	 está	 na	 Bacia	 Hidrográfica	 do	 Rio	
Ribeira de Iguape e no Complexo Estuarino La-
gunar de Iguape-Cananéia-Paranaguá, área com 
aproximadamente 28.569 km2 (2.856.963 ha), que in-
terliga o sudoeste do estado de São Paulo e o sudeste do 
estado do Paraná. Trata-se do mais importante remanes-
cente de Mata Atlântica no Brasil.
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Na literatura encontramos muitas descrições sobre 
a região, sob vários olhares, tanto ambientais, sociais, 
econômicos e culturais. Contrastando à riqueza socio-
ambiental da região, sempre chama atenção os núme-
ros do IDH - (Índice de Desenvolvimento Humano), 
um dos menores dos estados de São Paulo e Paraná. 
Segundo dados do IBGE (2013), o índice gira em torno 
de 0,641 e 0,754. Os impactos e ameaças iminentes ao 
patrimônio socioambiental são potencializados pelas 
grandes disparidades sociais, que aumentam o risco de 
vulnerabilização. 

Realmente a região tem carências de políticas pú-
blicas de saúde, educação e, de forma geral, de um 
modelo de desenvolvimento compatível com sua vo-
cação socioambiental. Resulta disso que o lugar e sua 
gente são vistos pelo Estado e pela sociedade com su-
perioridade, e os gestores públicos insistem em trazer 
de fora, sem escuta, fórmulas e receitas prontas para 
desenvolver a região, geralmente copiando modelos 
de desenvolvimento de outras regiões consideradas 
bem-sucedidas economicamente no estado. Entretan-
to, não costumam ponderar sobre os custos e riscos 
socioambientais desses modelos de desenvolvimento. 
Falta aos executores de políticas considerarem que a 
existência do patrimônio cultural e ambiental da região 
abre caminho para outro modelo de desenvolvimento, 
contemplando a perspectiva de inclusão social, manu-
tenção dos recursos naturais e, com isso, sendo possível 
assegurar o bem viver das comunidades locais. 

Vale lembrar que os quilombolas são comunidades 
negras rurais que passam por diversas formas de ra-
cismo estrutural existente no Brasil (ALMEIDA, 2018, 
passim), e as políticas ambientais aplicadas na região já 
contribuíram muito para o esvaziamento cultural pois 
criminalizam as práticas tradicionais e alimentam o 
falso paradigma da “conservação sem gente”.

O	 Vale	 está	 na	 Bacia	 Hidrográfica	 do	 Rio	 Ribei-
ra de Iguape e no Complexo Estuarino Lagunar de 
Iguape-Cananéia-Paranaguá, área com aproximada-
mente 28.569 km2 (2.856.963 ha), que interliga o sudo-
este do estado de São Paulo e o sudeste do estado do 
Paraná. Trata-se do mais importante remanescente de 
Mata Atlântica no Brasil.

Na literatura encontramos muitas descrições sobre 
a região, sob vários olhares, tanto ambientais, sociais, 
econômicos e culturais. Contrastando à riqueza socio-
ambiental da região, sempre chama atenção os núme-
ros do IDH - (Índice de Desenvolvimento Humano), 
um dos menores dos estados de São Paulo e Paraná. 
Segundo dados do IBGE (2013), o índice gira em torno 
de 0,641 e 0,754. Os impactos e ameaças iminentes ao 
patrimônio socioambiental são potencializados pelas 
grandes disparidades sociais, que aumentam o risco de 
vulnerabilização. 

Realmente a região tem carências de políticas pú-
blicas de saúde, educação e, de forma geral, de um 
modelo de desenvolvimento compatível com sua vo-
cação socioambiental. Resulta disso que o lugar e sua 
gente são vistos pelo Estado e pela sociedade com 
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superioridade, e os gestores públicos insistem em tra-
zer de fora, sem escuta, fórmulas e receitas prontas 
para desenvolver a região, geralmente copiando mode-
los de desenvolvimento de outras regiões consideradas 
bem-sucedidas economicamente no estado. Entretan-
to, não costumam ponderar sobre os custos e riscos 
socioambientais desses modelos de desenvolvimento. 
Falta aos executores de políticas considerarem que a 
existência do patrimônio cultural e ambiental da região 
abre caminho para outro modelo de desenvolvimento, 
contemplando a perspectiva de inclusão social, manu-
tenção dos recursos naturais e, com isso, sendo possível 
assegurar o bem viver das comunidades locais. 

Patrimônio cultural como instrumento de 
afirmação de direitos territoriais

Em 1987, foi trazida uma proposta de desenvolvi-
mento regional que prometia gerar emprego e renda e 
assim tirar o Vale da “pobreza”. O projeto em pauta era 
a construção de um complexo de usinas hidrelétricas 
no Rio Ribeira de Iguape. Os formuladores do projeto 
não consideraram que esse rio é a alma do Vale do Ri-
beira, um marcador da identidade regional, nem que 
os serviços ecossistêmicos que ele presta, bem como 
seus recursos, são necessários para a manutenção do 
modo de vida de dezenas de comunidades tradicio-
nais que vivem em territórios por onde passa. Para as 

1 Tijuco Alto seria a primeira obra do complexo de usinas hidrelétricas planejado para o Rio Ribeira, que previa a construção de 4 barragens: 

Tijuco Alto, em Adrianópolis (PR), Itaóca, em Itaóca (SP), Funil, em Iporanga/Itaóca (SP) e Batatal, em Eldorado (SP)

comunidades tradicionais da região, barrar o Rio Ri-
beira	significava	uma	ameaça,	significava	destruir	não	
apenas uma fonte de alimento, mas também apagar as 
histórias das comunidades, as histórias do nego d’água. 
A barragem do Rio Ribeira alteraria de maneira irrever-
sível a paisagem cultural da região. 

Naquele momento, se iniciava uma luta histórica que 
durou 30 anos contra um empreendimento que iria ala-
gar	territórios	tradicionais	e	destruir	florestas	nativas	e	
os modos de fazer e viver de mais de 60 comunidades que 
vivem ao longo das margens do Ribeira, desde o Paraná 
até Iguape, município onde o rio deságua no mar. Essa 
história é bem detalhada no livro “Moab: a saga de um 
povo”, de Maria Aparecida Mendes Pinto (PINTO, 2014). 

Várias ações de resistência aconteceram, a partir 
da organização das comunidades, especialmente os 
quilombolas, contra o empreendimento de Tijuco Alto1 
. Já no início da década de 2000, uma forma de enfren-
tamento encontrada pelas organizações quilombolas e 
seus parceiros foi mostrar o impacto que um empreen-
dimento dessa monta teria na cultura desse povo e qual 
a relevância da cultura ancestral quilombola do vale do 
Ribeira para o Brasil. Nesse momento, a parceria entre 
as associações quilombolas e o Instituto Socioambien-
tal (ISA) já havia sido estabelecida e juntamente com 
o Movimento dos Ameaçados por Barragem (MOAB) 
e a Equipe de Articulação e Assessoria às Comunida-
des Negras (EAACONE), os quilombolas buscaram um 
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diálogo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Ar-
tístico Nacional (Iphan). O Iphan, naquele momento, 
estava consolidando as primeiras ações voltadas à pro-
teção	do	patrimônio	histórico	edificado	em	Iguape,	e	se	
dedicava também à elaboração de um dossiê para chan-
cela da paisagem cultural do Vale do Ribeira, no qual o 
Rio Ribeira era referência central. Um dos resultados 
desse trabalho foi a criação de uma rede de comunida-
des, movimentos e instituições motivada para proteger 
o patrimônio imaterial do Vale do Ribeira. É justamente 
nesse contexto que a demanda das comunidades qui-
lombolas de realizar um inventário cultural quilombola 
para enfrentar as ameaças aos seus territórios encontra 
acolhimento dentro do Iphan. 

Paralelamente à luta contra a barragem, em 2007, 
as comunidades quilombolas realizaram um trabalho 
de dois anos de discussão e elaboração de um diagnós-
tico, que levantou demandas prioritárias de 14 terri-
tórios quilombolas do médio e alto Ribeira, intitulado 
“Agenda Socioambiental Quilombola”. Dentre elas, 
surgiu,	 com	 significativa	 expressividade,	 a	 proposta	
de realizar um levantamento cultural visando conhecer 
melhor o que as comunidades mantinham vivo, as prin-
cipais ameaças aos bens culturais existentes e também 
mapear aspectos culturais que estavam sendo perdidos 
com a morte dos ancestrais detentores dos saberes. 

Alinhando as duas estratégias, trazidas pela luta e 
resistência à hidrelétrica de Tijuco Alto e pela neces-
sidade de dar visibilidade ao patrimônio cultural qui-
lombola e, consequentemente, fortalecer a luta pela 
manutenção dos territórios, as associações quilom-
bolas, o ISA e as organizações parceiras iniciaram a 
construção de um projeto, visando captar recursos para 
realizar o levantamento de informações sobre a cultu-
ra	 quilombola.	 O	 ISA	 conseguiu	 financiamento	 para	
o projeto, dando início, em 2009, ao levantamento de 
bens culturais quilombolas aplicando a metodologia 
do Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC) 
desenvolvida pelo Iphan. 

O inventário de referências culturais de comunida-
des quilombolas do Vale do Ribeira mostrou e reavivou 
os alicerces desse patrimônio cultural baseados em seus 
modos de fazer e viver em profunda relação com o meio 
ambiente e reforçou a premissa de que a manutenção 
desse patrimônio requer prover meios para que as fu-
turas gerações permaneçam no seu território. Ao mes-
mo tempo, tornou visível que os povos quilombolas são 
produtores de conhecimentos e saberes transmitidos 
pelas gerações ao longo dos tempos e que essa resistên-
cia propiciou a manutenção da cultura e de seus terri-
tórios em meio a tantas adversidades e ausências por 
parte do Estado brasileiro. Ou seja, demonstrou que é 
preciso fortalecer contextos de transmissão de saberes 
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em espaços de educação formal e não formal para cola-
borar com a salvaguarda desse patrimônio. 

Neste artigo, será descrito como as comunidades 
quilombolas e seus parceiros realizaram o Inventário, 
quais	foram	os	desafios	metodológicos,	resultados	e	al-
guns desdobramentos do processo para os sujeitos de-
tentores desse patrimônio imaterial inventariado. 

Desafios metodológicos e a formação de 
pesquisadores quilombolas

A construção do inventário de referências culturais 
quilombolas do Vale do Ribeira envolveu 16 quilom-
bos localizados em 5 municípios: quilombo Mandira 
(Cananéia); quilombo Morro Seco (Iguape); quilombos 
Abobral, Pedro Cubas, Pedro Cubas de Cima, Sapatu, 
Nhunguara, Galvão, São Pedro e Ivaporunduva (Eldo-
rado); quilombos Maria Rosa, Pilões, Praia Grande, 
Bombas e Porto Velho (Iporanga); e quilombo Cangume 
(Itaóca).

As associações quilombolas se envolveram desde o 
início e indicaram os representantes comunitários que 
acompanhariam a realização do inventário, partici-
pando	das	reuniões	de	trabalho,	oficinas	e	entrevistas.	
Assim se formou um grupo com 20 representantes qui-
lombolas que atuaram na mediação entre os técnicos e 
as comunidades, no suporte para mobilização e arranjo 
logístico das atividades de campo, e como pesquisado-
res realizando o levantamento do patrimônio cultural 

em suas comunidades. A presença ativa dos pesquisa-
dores quilombolas, ao mesmo tempo que trouxe ques-
tões para o método do INRC, consistiu sem dúvida em 
uma das principais fortalezas do processo. 

Em novembro de 2009, reuniram-se no quilombo 
Ivaporunduva, pela primeira vez, a equipe de traba-
lho do inventário. Nessa ocasião, estavam presentes, 
além dos quilombolas, os técnicos do Iphan, do ISA 
e representantes da EAACONE. Durante dois dias, o 
grupo reunido conversou sobre três principais questões:

-	 a	 importância	 de	 identificar	 e	 salvaguardar	 os	
bens culturais quilombolas em contexto de ameaça aos 
seus territórios tradicionais;

- os termos da Política Nacional de Patrimônio Ima-
terial (PNPI), que institui o Registro e Salvaguarda de 
bens intangíveis e o desvio de foco que, enquanto nas 
políticas de patrimônio material recai sobre os bens 
tombados, na estratégia da PNPI se lança sobre os 
sujeitos detentores dos bens e seus contextos de produ-
ção e reprodução cultural; 

- sobre a metodologia do INRC, incluindo as cate-
gorias	classificatórias	dos	bens	culturais	e	seus	instru-
mentos de coleta e sistematização de dados primários 
e secundários; foi feito também um primeiro exercício 
prático para ampliar a familiaridade com as perguntas 
e	códigos	dos	questionários	e	fichas	que	compõem	o	es-
copo do INRC.

A partir desse primeiro contato com o INRC, ini-
ciou-se um trabalho que durou 3 anos intensos de 
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construção coletiva dos pesquisadores quilombo-
las com os técnicos do ISA. Logo no início do traba-
lho, a equipe realizou reuniões de planejamento e, ao 
se debruçar sobre os questionários de entrevista do 
INRC,	 identificou	 a	 necessidade	 de	 fazer	 adaptações	
para tornar o material mais próximo da realidade 
quilombola. Ocorre que a metodologia do INRC, tal 
como formulada pelo Iphan, possui um certo grau de 
complexidade, exigindo experiência com descrição 
densa e a sistematização analítica de uma série de as-
pectos, tornando-o demasiadamente técnico para ser 
aplicado por pesquisadores comunitários não fami-
liarizados com esses modelos epistêmicos. É evidente 
e compreensível que os instrumentos do INRC foram 
construídos em um nível abstrato e genérico para pode-
rem	ser	aplicados	a	variados	contextos,	porém,	dificul-
tam o trabalho se os agentes da pesquisa forem repre-
sentantes das comunidades tradicionais e não técnicos 
acadêmicos. 

A equipe seguiu, como eixo norteador da pes-
quisa,	 a	 classificação	 oficial	 prevista	 nas	 categorias	
do patrimônio imaterial - celebrações, formas de ex-
pressão,	ofícios	e	modos	de	fazer,	lugares	e	edificações	
- pois todo o instrumental de coleta e sistematização de 
dados é estruturado a partir dessa base. Muitos bens 
culturais, quando abordados em seus múltiplos aspec-
tos,	podem	ser	classificados	em	mais	de	uma	categoria.	
Esse dilema acompanhou a equipe ao longo de toda 
a	 pesquisa,	 e	 a	 forma	 de	 reduzir	 classificações	 exclu-
dentes foi segmentar os bens e criar uma lista de “bens 

Sandra Rosa de Oliveira, pesquisadora quilombola, entrevistando seu 

tio Osvaldo dos Santos na roça, no Quilombo Porto Velho (2010). Foto: 

Anna Maria Andrade.

culturais associados” para remeter o leitor a outros cam-
pos correlatos do patrimônio cultural quilombola. 

A adequação metodológica mais objetiva que esse 
inventário fez foi a alteração parcial dos questionários 
de entrevistas, para permitir que os pesquisadores 
quilombolas pudessem conduzir o trabalho. Os ajustes 
nos questionários foram essenciais para tornar com-
preensíveis as perguntas, e isso implicou em: 1) tornar 
as perguntas menos gerais e abstratas e aproximá-las à 
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realidade das comunidades colocando o tema da entre-
vista no enunciado, ao invés de tratá-lo genericamente 
como “bem”; 2) suprimir perguntas ou detalhamentos 
que não se aplicavam ao tema, ou considerados irrele-
vantes; 3) adaptar a linguagem, utilizando termos me-
nos técnicos e mais coloquiais. A adaptação dos questio-
nários foi feita conjuntamente pela equipe em reuniões. 
Os quilombolas puderam indicar as perguntas que não 
faziam sentido, e os melhores termos ou recortes para 

aplicação das perguntas.
Outro	desafio	da	pes-

quisa	foi	a	própria	defini-
ção dos bens culturais. Se 
a cultura expressa um sis-
tema de conhecimentos, 
práticas	 em	 fluxos	 que	
conectam diversas esfe-
ras da vida social, econô-
mica, histórica, estética 
e simbólica, como operar 
recortes	 para	 definir	 um	
“bem cultural?” Como 
segmentar e nomear 
unidades descritivas que 
façam sentido para os de-
tentores?

O inventário foi 
respondendo a essas perguntas a partir do retorno 
que	 as	 comunidades	 quilombolas	 davam	 em	 oficinas	
e	 entrevistas.	 Os	 nomes	 para	 identificar	 os	 “bens”,	
que	 não	 existiam	 a	 priori	 no	 fluxo	 da	 vida	 cotidiana	

das comunidades, foram criados em associação ao 
“fazer”, à realidade vivida das comunidades. Os cami-
nhos trilhados nesse sentido foram uma possibilidade, 
entre muitas, que surgiram ao longo da construção do 
inventário, e se inspiraram em experiências anteriores 
no campo da patrimonialização de povos tradicionais, 
como no caso da arte kusiwa dos Waiapi (GALLOIS, 
2006, passim).

O processo de trabalho com as comunidades começou 
com a realização de 16 reuniões, uma em cada quilombo, 
buscando captar o que a comunidade considerava ser o 
seu patrimônio cultural. As respostas a essa pergunta vi-
nham em forma de mais perguntas, pois o conceito de 
patrimônio não parecia, até aquele momento, considerar 
nada do que os quilombolas poderiam “ter” ou “ser”. O 
inventário foi promovendo assim, aos poucos, um outro 
olhar para si, e descortinando as riquezas do que antes 
parecia ser “somente” a vida sendo vivida. 

A partir do diálogo nessas reuniões, foram constru-
ídos os painéis contendo uma série de saberes e fazeres, 
espaços e histórias. A partir desse material, a equipe 
orientou todo o processo posterior de pesquisa. Os ele-
mentos	 que	 surgiram	 nesse	momento	 foram	 classifi-
cados nas categorias do patrimônio imaterial e, dessa 
forma, a equipe estabeleceu uma agenda de entrevistas 
para aplicar os questionários do INRC. 

A	 definição	 da	 nomenclatura	 dos	 bens	 culturais	
também suscitou alguns debates. Às vezes, as comuni-
dades davam nomes diferentes para as mesmas coisas, 
ou coisas semelhantes. Por exemplo, as práticas desen-
volvidas pelos raizeiros, benzedeiros, curandeiros e 
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feiticeiros têm aspectos comuns e algumas diferenças, 
que variam também conforme o lugar e o interlocutor. 
Para não suprimir a riqueza dessas variações, os modos 
de fazer dessas pessoas especializadas em cuidar foram 
reunidos pelo nome “Modos de Curar”; e, no texto, as 
especificidades	foram	apontadas.	

Também	as	comunidades	refletiram	sobre	utilizar	no-
mes antigos ou atualizá-los: Exemplos: entrudo ou carna-
val? Mutirão ou puxirão? A solução foi sempre trazer todos 
os nomes e todas as variações descritivas dos bens para 
mostrar a dinâmica viva do sistema cultural quilombola. 
Criar	nomes	fixos	no	inventário	poderia	restringir	esse	mo-
vimento natural de revisão, atualização e transformação. 

O pressuposto teórico do caráter dinâmico e his-
tórico dos sistemas culturais (CUNHA, 2005, passim) 
se relaciona com outro aspecto da metodologia, que é 
a	classificação	dos	bens	culturais	quanto	à	 sua	condi-
ção: “íntegro”, “memória” ou “ruína”. Essas categorias 
visam captar a situação dos bens culturais quanto à sua 
“vitalidade” no momento de realização da pesquisa. No 
inventário de referências culturais quilombolas essas 
categorias foram aplicadas ao conjunto de bens cultu-
rais levantados nas comunidades e suscitou a tabulação 
de	 dados	 que	 pode	 ser	 conferida	 na	 publicação	 final.	
Passados mais de 7 anos da conclusão desse trabalho, 
algumas considerações podem ser tecidas, levando em 
conta	reflexões	posteriores.	

Quando	o	INRC	foi	aplicado,	a	equipe	teve	dificul-
dade	de	trabalhar	com	a	classificação	sobre	a	vitalidade	

dos bens, tanto por razões de ordem teórico-metodo-
lógica como política. As categorias parecem pressupor 
que existem bens culturais que não se alteraram no 
tempo (os bens “íntegros”), entretanto, mesmo bens 
considerados íntegros não apresentam característi-
cas e contextos de produção iguais ao contexto de seu 
surgimento. Essa questão suscitou ambiguidades de 
classificação	 em	 alguns	 casos.	 Ao	 mesmo	 tempo,	 as	
categorias “memória” e “ruína” nem sempre são niti-
damente	 distinguíveis.	 Além	 disso,	 essa	 classificação	
reflete	 a	 preocupação	 de	 identificar	 bens	 ameaçados	
sob a ótica da perda cultural, quando o foco e interes-
se dos detentores muitas vezes recai sobre os processos 
de transformação e produção. No inventário cultural 
quilombola,	 vale	 reforçar	 que	 a	 identificação	 de	 bens	
culturais	 classificados	 como	 memória	 ou	 ruína	 foi	
acompanhada	de	uma	reflexão	crítica	sobre	os	fatores	
externos que ocasionaram tais mudanças, como a cri-
minalização de atividades tradicionais como a agricul-
tura e o extrativismo. Fundamental não desagregar os 
números da análise para não incorrer em conclusões 
que reiteram velhos discursos na linha das teses sobre 
aculturação. Finalmente, ainda no que tange às cate-
gorias	de	classificação	da	vitalidade	dos	bens	culturais,	
caberia envolver os sujeitos detentores na decisão sobre 
aplicabilidade dessas categorias com base em sua reali-
dade e objetivos. 

A presença ativa de pesquisadores quilombolas 
na pesquisa aproximou as comunidades do projeto, 
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que se converteu também em um espaço de formação 
de lideranças e da juventude, seja por meio do uso de 
ferramentas de pesquisa, seja pela percepção da impor-
tância dos conteúdos para a salvaguarda do patrimônio 
e da memória social quilombola, seja pela criação de es-
paços de transmissão intergeracional de conhecimen-
tos e memórias do passado. 

A participação dos quilombolas no inventário re-
presentou, portanto, um ganho metodológico e polí-
tico. Primeiro porque incidindo a partir dos sujeitos, 
qualquer ação de salvaguarda tende a se tornar mais 
eficaz.	 Segundo	 porque	 abre	 caminhos	 para	 o	 prota-
gonismo e autodeterminação das comunidades no uso 
das políticas públicas para defesa dos seus direitos.  

Patrimônio imaterial quilombola: tempo,  
espaço,  natureza e cultura

Os resultados do levantamento realizado nos 16 
quilombos do vale do Ribeira foram publicados em um 
livro intitulado Inventário Cultural de Comunidades 
Quilombolas do Vale do Ribeira (ANDRADE e TATTO, 
2013)2. O trabalho traz a descrição de 180 diferentes bens 
culturais ligados a inúmeras práticas e conhecimentos 
que sustentam os modos de pensar, fazer e viver des-
sas comunidades. Desse conjunto, 29 são celebrações, 
24 são formas de expressão, 23 são ofícios e modos de 
fazer,	75	são	lugares	e	29	são	edificações.	

2	 	Disponível	para	download	em:	https://acervo.socioambiental.org/sites/default/files/publications/pdf-publicacao-final_inventario.pdf	).

O	número	expressivo	de	bens	culturais	identificados	
reflete	uma	opção	metodológica	de	segmentar	proposi-
talmente alguns elementos. Embora fosse possível reunir 
bens	de	natureza	semelhante	em	uma	unidade	signifi-
cativa,	a	escolha	foi	feita	para	garantir	que	ficasse	visível	
e bastante detalhada a descrição dos múltiplos aspectos 
que formam os bens culturais. Para dar a dimensão in-
ter-relacional	dos	bens,	ao	final	de	cada	verbete,	foi	apre-
sentada uma lista de “bens culturais associados”.

O inventário mostra que boa parte dos bens que in-
tegram o patrimônio cultural das comunidades quilom-
bolas são práticas construídas historicamente a partir 
do território com uma complexa interação com a natu-
reza. As atividades realizadas em diferentes espaços da 
floresta,	do	rio,	da	roça,	do	quintal	e	da	casa	desenvol-
veram, e foram desenvolvidas por um vasto repertório 
de saberes sobre as dinâmicas ecológicas do território 
e com base nos valores que orientam a vida social nos 
quilombos.

A produção da vida material inclui agricultura, pes-
ca, caça, construção de casas, artefatos (canoas, pilões, 
monjolos, moendas, peneiras, apas, balaios, esteiras) 
e artesanatos (alguns artefatos de uso para a venda e 
vários em miniatura). Essas atividades envolvem o ma-
nejo e a conservação da agrobiodiversidade na Mata 
Atlântica	 e	 arranjos	 sociais	 específicos	 para	 executá-
-las. Tais atividades não estão separadas da esfera da 
vida simbólica e ritual. As festas, bailes e celebrações 
reúnem os membros da comunidade e muitas vezes 
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das comunidades vizinhas, fortalecem laços afetivos, 
espirituais e políticos e impulsionam a realização de 
atividades produtivas. Narrativas míticas e elabora-
ções rituais e artísticas dos ciclos de vida e morte e as 
práticas de cuidado e cura, também envolvem relações 
entre pessoas e entre pessoas e recursos da natureza. 
O conjunto de práticas desenvolvidas pelos quilombolas 
envolve o manejo de centenas de recursos naturais em 
seus territórios tornando evidente a relação de “inter-
dependência entre a diversidade biológica e a diversi-
dade cultural” (CUNHA, 2005).

As	29	celebrações	identificadas	no	inventário	são	fes-
tas comunitárias, religiosas ou não, com duração variável 
e que envolvem mobilização coletiva integrando diferen-
tes famílias e gerações. Geralmente são celebrações com 
datas	 fixas.	 As	 festas	 grandes,	 que	 podem	 durar	 até	 3	
dias, reúnem pessoas de várias comunidades. Boa par-
te das celebrações são feitas para homenagear o Divino 
Espírito Santo e diversos santos e santas católicos: São 
Sebastião, São José, São João, São Pedro, Santo Antônio, 
São Benedito, Nossa Senhora do Rosários dos Homens 
Pretos, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das 
Neves, São Miguel Arcanjo, entre outros. As festas dedi-
cadas aos santos são compostas de momentos dentro da 
igreja, colocação de mastros, e depois bailes, com bingo, 
queima de fogos e oferta de alimentos. Algumas dessas 
festas são promessas de pessoas que, uma vez atendidas 
pelo milagre, realizam todos anos, em sua casa, uma 
pequena celebração religiosa, com rezas e velas em seu 
louvor. Familiares podem assumir a continuidade des-
ses encontros quando a pessoa que fez a promessa vem 

a falecer. Há também celebrações de Quaresma que não 
envolvem baile, mas podem ser realizadas com pro-
cissões noturnas conhecidas como Recomendação das 
Almas. Além disso, algumas comunidades participam 
do circuito de visitas da Folia de Reis. Existem também 
festas não religiosas, como a Festa da Ostra e festas de 
associações quilombolas. A dança de São Gonçalo, santo 
também muito cultuado na região, é feita por promes-
sa,	sem	data	fixa.	Os	elementos	constitutivos	da	dança	
foram descritos em formas de expressão, mas a dança 
poderia	também	ser	classificada	como	celebração.

A riqueza ritual dos festejos quilombolas enseja 
uma forma de ocupação do território que envolve di-
ferentes	espaços,	por	exemplo,	a	floresta	para	extração	
de madeiras para mastros, as áreas agrícolas que forne-
cem alimentos para as celebrações, as igrejas, casas de 
pessoas,	os	morros	onde	se	fixam	os	cruzeiros,	e	outras	
áreas coletivas das comunidades. Todo o sistema ritual 
que envolve a bandeira do Divino, com procissões que 
circulam entre as comunidades, imprime uma dinâmi-
ca bastante relevante para a sociabilidade na região. Da 
mesma forma, a Festa de São Pedro, do quilombo São 
Pedro, e a festa de Nossa Senhora dos Rosários dos Ho-
mens Pretos, de Ivaporunduva, também são momentos 
de sociabilidade intercomunitária.

As formas de expressão trazem as danças, muitas 
delas praticadas nos tempos em que os puxirões eram 
o arranjo de trabalho coletivo mais comum nos quilom-
bos do Vale do Ribeira para cumprir tarefas agrícolas e 
construções.	Dos	 24	 bens	 identificados,	 13	 são	 passos	
de dança ou brincadeiras ligados aos bailes de puxirão, 
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evidenciando a importância do trabalho agrícola para 
manifestações lúdicas e artísticas nos quilombos. Cana 
verde, cobra verde, dai-mão, mão-esquerda, fandango, 
xote balanceado, forró, mazurca, rancheira são algumas 
identificadas.	Essas	danças	são	feitas	sequencialmente	
ao longo de um baile de puxirão, e cada uma delas 
envolve cantigas, passos e dinâmicas diferentes, que 
poderiam ter sido reunidas em uma unidade mais 
abrangente: “danças de puxirão”.

Também entre as formas de expressão foi incluída a 
Romaria de São Gonçalo, possivelmente a dança ritual 
mais praticada e que envolve uma sequência complexa 
de passos realizados diante do altar montado para o 
santo. Merece destaque também a Missa Afro, trazendo 
elementos da identidade africana para as celebrações 
religiosas que ocorrem na igreja. 

Os Ofícios e Modos de Fazer constituem o grupo de 
bens culturais que mais se relacionam com atividades 
de manejo da natureza nos territórios quilombolas. São 
descritos nessa categoria os conhecimentos e práticas 
empregados na produção da vida cotidiana, principal-
mente o trabalho agrícola e sua organização coletiva 
em puxirões. Incluem também os modos de processar 
os alimentos da roça e uma série de artefatos confec-
cionados	 para	 esse	 fim:	 pilões,	 monjolos,	 moendas,	
peneiras e balaios. Já nesse momento, a centralidade 
do trabalho agrícola e os múltiplos aspectos envolvidos 
nesse	sistema	ficaram	evidentes	para	a	equipe	de	pes-
quisa do inventário. A agricultura apareceu como um 
universo que colocava em movimento muitos aspectos 
da vida social dentro das comunidades, ultrapassando 

as atividades estritamente produtivas no espaço das ro-
ças. Ao “modo de fazer roça”, foram se associando um 
conjunto	de	bens	culturais	classificados	nas	categorias	
de	celebrações,	formas	de	expressão,	lugares	e	edifica-
ções, constituindo seu caráter sistêmico. Assim, fazem 
parte do sistema agrícola os contextos de partilha des-
ses alimentos (celebrações), as danças de puxirão (for-
mas de expressão), os espaços de cultivo (lugares) e as 
casas	de	farinha	(edificações).	

Outros trabalhos associados à segurança alimen-
tar como a pesca e a caça também foram mencionados, 
além dos modos de construção de casas de pau-a-pique 
e da canoa. Ofícios como da parteira, dos benzedores e 
raizeiros e lideranças religiosas (capelões e de centros 
espíritas) também apareceram compondo um conjunto 
de diferentes práticas de cuidado. Práticas e conheci-
mentos associados ao rio apareceram no modo de fazer 
canoa e ofício de canoeiro que envolvem os saberes em-
pregados no feitio das canoas e navegação.

A descrição dos bens culturais nessa categoria de-
monstra a variedade de espécies cultivadas, coletadas e 
capturadas pelos quilombolas e o território como base 
de sustentação desses modos de vida. 

Na categoria dos Lugares, foram descritos os espa-
ços onde se encontram, em cada território quilombola, 
referências para a memória histórica das comunidades, 
para as atividades cotidianas e de geração de renda, e 
para	a	imaginação	artística	e	lúdica.	Foram	identifica-
dos 75 lugares nomeados nos 16 quilombos que partici-
param do inventário, incluindo rios, cachoeiras, áreas 
de plantio atuais e antigas (as chamadas capuavas), 
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morros, caminhos históricos e atuais, cemitérios, gru-
tas e pedras. São topônimos que tornam o território um 
campo	repleto	de	significado.	O	Rio	Ribeira	de	Iguape,	
razão primeira dos quilombolas para a implementação 
do projeto do inventário, aparece como bem cultural 
junto com outros bens a ele associados. Os rios são 
cursos d’água que banham mais de um território e nes-
se caso são bens culturais compartilhados. 

Por	 fim,	 a	 categoria	 das	 Edificações	 descreve	 as	
construções íntegras ou em ruínas que integram o sis-
tema dos bens culturais intangíveis. É o caso das igrejas 
e pequenas capelas, fundamentais para a manutenção 
das celebrações, das casas de farinha onde ocorre o 
processamento da mandioca e os centros comunitários 
para a manutenção de diversas danças e formas de ex-
pressão. Dentre os 29 bens nessa categoria, 17 são igre-
jas.	Os	chamados	“tráficos	de	farinha”,	modo	pelo	qual	
os antigos chamavam as construções onde a farinha era 
produzida também são numerosos, e compõem o bem 
cultural	Tráfico	de	Farinha,	ocorrendo	em	quase	todos	
os territórios inventariados e muitas vezes, mais de um 
em cada território. 

A realização do inventário e a contínua sistemati-
zação de conteúdos e diálogos com as comunidades 
promoveu	 uma	 importante	 reflexão	 sobre	 as	 relações	
entre	cultura	e	território,	e	na	identificação	do	patrimô-
nio como estratégia de luta por direitos. O exercício de 
olhar para o próprio modo de vida - para esse jeito de vi-
ver	que	faz	roça,	que	pesca,	anda	na	floresta,	que	mora	
em casa de barro e sintoniza a vida com os ciclos da na-
tureza, que se sente parte da terra, da mata e do rio, esse 

modo de vida que para muitos é considerado atrasado 
- e reconhecer nele um patrimônio cultural, reconhecer 
sua singularidade e riqueza cultural foi transformador 
tanto para a equipe como para muitos quilombolas que 
vivenciaram o inventário. Isso se revelou no seminário 
de conclusão do trabalho, em 2011, e nos encaminha-
mentos que se seguiram a partir desse dia, conforme 
descrito no tópico a seguir deste artigo.

O Inventário revelou que os impactos desse trabalho 
ocorrem simultaneamente dentro e fora das comunida-
des quilombolas. Dentro porque garimpa as memórias, 
reanima os mais velhos, gera curiosidade dos mais jovens 
em entender melhor quem são, de onde vieram e porque 
esses saberes estão sendo reconhecidos pelo Estado e 
pela sociedade. O processo de patrimonialização pro-
moveu encontros de transmissão de saberes entre as 
gerações, como os mutirões agrícolas. Isso é fundamen-
tal, pois a educação não-escolar ocorre de maneira não 
formal, através dos ensinamentos dos mais velhos para 
os mais jovens sobre cultura, política, sexo, economia, re-
ligião, pautados em simbolismos, mitos e valores éticos. 
Isso está relacionado ao ensinar fazendo em diferentes 
contextos, onde crianças, adolescentes, jovens e adultos 
participam dos processos formativos coletivos (FONSE-
CA, 2014, passim). Antes mesmo de ir à escola, a criança já 
acompanha os pais, mães e demais parentes em diversas 
atividades	na	roça,	na	horta,	no	beneficiamento	da	fari-
nha de mandioca e do arroz, nos mutirões, nas feituras 
de casas, entre outras. Muitas pessoas que hoje são lide-
ranças comunitárias receberam os ensinamentos através 
da prática, da mesma maneira que as práticas assíduas 
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juntamente aos pais, propiciaram o aprendizado dos 
saberes relacionados à roça, aos modos de vida, lugares, 
entre outros, presentes no território.  Valorizar as práti-
cas e propiciar encontros impactam positivamente a ma-
nutenção desse modo de vida.

Também fora, porque, ao publicar os resultados e 
demonstrar a riqueza do sistema cultural quilombola, 
fica	evidente	que	a	memória	social	trazida	por	eles	são	
versões únicas e localizadas da história regional e reve-
lam a importância desses territórios e dessas pessoas 
como documentos vivos do patrimônio cultural brasi-
leiro. Ao fazer isso, as lutas dessas comunidades pela 
garantia de seus direitos ganham força nos espaços de 
enfrentamento e disputas políticas. Um caso concreto 
desse desdobramento são as resoluções da Secretaria 
do Meio de Ambiente de São Paulo atendendo a deman-
da de abertura de roças de coivara dentro das unidades 
de conservação do Vale do Ribeira. 

Como instrumento de luta por direitos, a PNPI repre-
senta uma aliada estratégica tendo em vista que na base 
de sua formulação está o foco nos sujeitos detentores dos 
bens, cabendo ao Estado proteger as condições de repro-
dução social e cultural para que o patrimônio seja manti-
do, isto é, garantindo o território ao qual essas comunida-
des têm direito constitucionalmente reconhecido. 

O registro do sistema agrícola quilombola e 
outros desdobramentos do inventário cultural 

Em	 outubro	 de	 2011,	 o	 Inventário	 foi	 finalizado	
e os resultados foram apresentados em um seminá-
rio, na cidade de Iporanga/SP com as 16 comunidades 
quilombolas envolvidas. Nessa data, após um exten-
so debate e análise dos resultados, as comunidades 
que	 participaram	 definiram	 que	 a	 roça	 quilombola	 é	
uma prática central que associa muitos elementos da 
cultura material e imaterial, agrega vários dos bens in-
ventariados,	e	identificaram	a	necessidade	de	construir	
ações de salvaguarda, de proteção e cuidado das práti-
cas e saberes que envolvem as roças. Decidiram solici-
tar ao Iphan a abertura de um processo de registro para 
patrimônio imaterial, daquilo que a partir desse dia ga-
nhou o nome de Sistema Agrícola Tradicional Quilom-
bola (SATQ), para mostrar para fora sua complexidade 
e seus vários bens culturais associados, mas que para os 
quilombolas é a roça tradicional de cada dia.

O ISA assumiu o compromisso com as associações 
quilombolas parceiras de enviar a solicitação ao Iphan. 
Ao mesmo tempo estavam sendo concluídos o livro do 
inventário (já mencionado) e um vídeo documentário 
lançados em 2013, durante a Feira de Trocas de Semen-
tes e Mudas das Comunidades Quilombolas do Vale do 
Ribeira, que é a ação de salvaguarda mais forte que es-
sas comunidades realizam para proteger e manter sua 
agrobiodiversidade, desde 2008.
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Fizeram parte, também, dos desdobramentos do 
inventário ações de fomento e fortalecimento de grupos 
culturais de música e dança, como a Nhá Maruca do qui-
lombo Sapatu e o fandango e folia de Reis do Quilombo 
Morro Seco. A promoção das práticas e a revitalização da 
cultura imaterial dos quilombolas do Ribeira passaram 
a ser centrais nos trabalhos desenvolvidos em parceria 
com o ISA.

Após	a	finalização	do	inventário,	merece	destaque	a	
construção do Dossiê de Registro do SATQ. Um processo 
realizado entre 2014 a 2017 e que contou com encontros, 

oficinas,	discussões	sobre	os	bens	associados,	produção	
de vídeos, fomentos à realização dos puxirões, além de 
um processo constante de luta política com os órgãos do 
Estado responsáveis pelas autorizações de roças. Sim, 
na Mata Atlântica, para fazer uma abertura de área para 
roça tradicional, é necessária uma autorização de su-
pressão de vegetação. Essa questão do regramento e do 
controle ambiental sobre a prática é historicamente um 
fator que ameaça a continuidade do Sistema Agrícola 
Quilombola há décadas no Vale do Ribeira.
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Os quilombolas nunca se negaram a debater com o 
Estado as alternativas e caminhos para melhorar os pro-
cedimentos e diminuir as burocracias, porque sempre 
respeitaram	os	limites	da	floresta	e	sabem	como	fazer	
a coivara (técnica agrícola tradicional que envolve uso 
controlado do fogo e rodízio de áreas) há séculos. Mesmo 
com	muita	 dificuldade,	 eles	 resistiram	 e	mantiveram	
suas roças em menor proporção, mas que lhes garante a 
manutenção da diversidade alimentar e a transmissão 
da prática entre as gerações. Essa resistência e a dis-
posição ao diálogo das lideranças quilombolas levou a 

conquistas relevantes, com legislações mais inclusivas 
das demandas para a feitura das roças, embora ainda 
haja fases a serem implementadas, se compararmos as 
dificuldades	de	obter	autorizações	15	anos	atrás	e	as	de	
hoje, tem conquistas consideráveis.

Outro destaque, que advém do fato dos territó-
rios e os cultivos da terra serem a essência do viver 
quilombola, se relaciona à necessidade de escoamen-
to da produção agrícola. Em 2012, eles criaram uma 
cooperativa, a Cooperquivale, e, por meio dessa ins-
tituição, têm acessado políticas de comercialização 
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institucional como o PAA (Programa de Aquisição de 
Alimentos) e o PNAE (Programa Nacional de Alimen-
tação Escolar), possibilitando que a diversidade de 
produção (cerca de 80 variedades) seja comercializada 
e lhes traga renda. Obviamente, nos últimos três anos 
o acesso a essas políticas têm diminuído, em função 
do esvaziamento de orçamento e falta de priorização 
pelo governo federal. Mesmo com essa conjuntura, 
a Cooperquivale vem buscando outros mercados e o 
escoamento da produção das roças está acontecendo, 
fato que potencializa a prática da roça e a permanência 
das gerações mais jovens no território.

O	 Registro	 do	 SATQ	 aconteceu	 oficialmente	 em	
2018, mas o Grupo da Roça, formado por comunitários 
e parceiros, desde 2008, já planejava e executava ações 
de salvaguarda para o Sistema Agrícola. Em 2015, o GT 
colaborou com o Quilombo de Morro Seco, num puxirão 
de colheita de arroz que foi realizado com o intuito de 
mostrar aos jovens como era feito antigamente o puxi-
rão (https://www.youtube.com/watch?v=0Puj2Qs5a8g). 
Desde esse evento, se espalhou uma onda de pequenos 
puxirões nos territórios, relatados pelos quilombolas 
com muito orgulho. Além dos puxirões, os grupos cul-
turais passaram a ser demandados para apresentações 
externas, o que trouxe também uma valorização para 
essas expressões associadas ao SATQ. A chegada do 
SESC no Vale do Ribeira contribuiu para a visibilidade 
regional da cultura quilombola, abrindo espaço para es-
sas vozes nos eventos.

O registro de patrimônio Cultural Brasileiro veio 
fortalecer a luta política dos quilombolas pelo direi-
to de fazer as roças. Em 2018, o estado de São Paulo 
reconheceu a coivara como manejo e criou instrumen-
tos que podem trazer maior autonomia para os terri-
tórios no momento de viabilizar as autorizações. Com 
isso, se avista uma possível mudança de paradigma 
para o entendimento das práticas tradicionais como 
aliadas da conservação (Resolução SMA189/2018).

Outra ação ganhou destaque é a Feira de Trocas 
de Sementes e Mudas, que é a prática de salvaguarda 
consolidada, foi premiada pelo concurso do BNDES de 
Boas Práticas para Sistemas Agrícolas Tradicionais em 
2018 e ganhou o prêmio Rodrigo Melo Franco de Andra-
de do Iphan na categoria ações de excelência no campo 
do patrimônio Cultural Imaterial em 2019. 

No mesmo ano, o GT da Roça começou a dialogar 
com o Iphan a construção mais detalhada do Plano 
de Salvaguarda, que deveria acontecer em 2020 com 
encontros presenciais, mas foi paralisado pelo adven-
to da pandemia. No entanto, em 2019 destacaram-se, 
para além da feira de sementes que já é emblemática, 
duas ações que agregaram força ao SATQ, o Puxirão no 
Quilombo São Pedro (https://medium.com/@socioam-
biental/trabalha-junto-festeja-junto-49aaa62033a1) e a 
escrita coletiva do Livro Roça é Vida.

O Puxirão aconteceu em maio de 2019 e foi orga-
nizado pelo GT da Roça para comemorar o registro, na 
ocasião	as	associações	receberam	o	certificado	do	Iphan	
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e realizaram uma grande festa coletiva com repercus-
são importante na imprensa, especialmente o artigo na 
revista Piauí (BRANDALISE, 2019, passim). 

A construção do Livro Roça é Vida foi uma ação que 
o GT delegou aos professores e educadores quilombo-
las e aquilombados para escrever o que é o SATQ di-
recionado ao público infanto-juvenil. O livro foi coor-
denado pelos professores quilombolas e validado pelo 
GT da Roça em momentos participativos. Ainda não 
foi lançado, mas a proposta é que seja distribuído em 
todas as escolas quilombolas e não quilombolas da re-
gião, além das famílias, como um material de transmis-
são do saber sobre o SATQ.

Em 2020, o GT da Roça conseguiu realizar apenas 
um encontro presencial no início de março. Desde 
então, por conta da pandemia de Covid-19, os qui-
lombolas estão nos seus territórios e continuam seus 
plantios. Eles investiram na luta política para garantir 
seu alimento, enviando ao Estado um pedido de au-
torização emergencial para as roças em 2020 e conse-
guiram: foi a publicação da Resolução SIMA 028/2020. 

Assim,	podem	ficar	no	território	e	fazer	a	abertura	das	
roças sem preocupação de serem punidos pela prática. 
Obviamente precisam cumprir algumas regras ambien-
tais, mas a segurança alimentar está mais bem assegu-
rada para aqueles que têm domínio do seu território e 
podem plantar. O melhor exemplo disso são as entregas 
emergenciais dos produtos do SATQ feitos pela Cooper-
quivale para famílias em situação de vulnerabilidade 
social, no Vale e na periferia de São Paulo já foram 
distribuídas 14 toneladas de alimentos (https://www.
socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/
quilombolas-e-caicaras-ajudam-a-alimentar-a-perife-
ria-de-sp-e-pode-ser-so-o-comeco).

Importante ressaltar que o SATQ do Vale do Ribei-
ra segue fortalecido em função das realidades territo-
riais onde ocorre. O fato de boa parte dos territórios 
estar reconhecida e alguns territórios estar parcial-
mente titulados, permite que os quilombolas estejam 
na terra e continuem seus roçados, seus fazeres, suas 
produções de alimento, o que lhes traz mais seguran-
ça. Quando o território está em disputa, ocupado pelos
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Organização dos produtos para fornecimento de alimentos no contexto da pandemia de Covid-19, na Sede da Cooperquivale, em Eldorado (SP)3. 
Foto: Flavia Nascimento 

3 As comunidades quilombolas do Vale do Ribeira fornecem há anos produtos para a alimentação de alunos da rede pública do Estado de

São Paulo, mas com a interrupção das aulas por conta da pandemia do Coronavírus, toneladas de alimentos produzidos pela Cooperativa dos

Agricultores Quilombolas do Vale do Ribeira estão se acumulando. O ISA e o Instituto Brasil a Gosto, em parceria com a comunidade caiçara da

Enseada da Baleia e o Instituto Linha D'água, formaram uma campanha cujo valor arrecadado garantiu a compra de 9 toneladas de alimentos da

Cooperquivale para distribuição na Vila Brasilândia, zona norte de São Paulo.

não quilombolas, esse caminho para a autonomia so-
bre seus espaços de vida ainda é longo e quando chega 
uma	pandemia,	se	agravam	os	problemas	dos	conflitos,	
da violência causada pelas disputas da terra e pela fal-
ta de acesso aos recursos vitais como a água. Ou seja, 
a garantia do direito e acesso ao território é uma pre-
missa fundamental para garantir o direito à vida com 
soberania desses povos.

Nesse momento de pandemia, as realidades e as 
condições em que os quilombolas e os demais povos 
indígenas e tradicionais estão em relação à situação 
fundiária de seus territórios dizem muito sobre os 
impactos maiores ou menores da Covid-19 sobre eles. 
Felizmente por enquanto, os quilombos do Ribeira que 
praticam o SATQ estão conseguindo ajudar os mais 

vulneráveis	e	se	manter	saudáveis.	Mas	os	desafios	de	
manter a cultura e os modos de vida estarão sempre 
ligados à conquista do território, que segue ameaçada 
pelos retrocessos dos direitos que acontecem a cada 
momento	no	Brasil.	Há	de	se	ficar	atento,	sempre.

Consideração finais: patrimônio e educação,  
um olhar para o futuro

Pensar o futuro das comunidades quilombolas 
do	Vale	do	Ribeira	 requer	 refletir	 sobre	uma	 luta	his-
tórica pela garantia de direitos essenciais à produção 
da vida. As questões já mencionadas sobre a moro-
sidade do Estado na demarcação e titulação dos ter-
ritórios, a sobreposição de unidades de conservação 
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às terras, criminalização do modo de fazer roça, a in-
visibilidade de suas epistemologias, e, de modo geral, 
as ausências de outras políticas públicas como saúde e 
educação, ocasionam, muitas vezes, o êxodo das famí-
lias e a desistência de práticas seculares, adquiridas dos 
ancestrais. As políticas públicas que viabilizam o bem 
viver nos territórios têm um papel central.

No vale do Ribeira, paralelamente ao processo de 
patrimonialização (por meio do inventário e registro do 
STAQ), as comunidades quilombolas junto com movi-
mentos nacionais como a CONAQ e o Movimento Negro 
vêm demandando a implementação de outra política pú-
blica para garantir a manutenção dos contextos de pro-
dução e reprodução sociocultural quilombola: a educa-
ção. É preciso descolonizar o pensamento. Desde 2003, é 
obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira 
e africana nas instituições de educação básica do país, e, 
em	2012,	foram	definidas	as	Diretrizes	Nacionais	Curri-
culares para a Educação Escolar Quilombola.

As	considerações	finais	que	este	artigo	sobre	os	des-
dobramentos das ações de salvaguarda quer introduzir 
são relativas à complementariedade fundamental en-
tre a política de patrimônio e as políticas de educação, 
sobretudo, quando se tratam de povos e comunidades 
tradicionais. Pois enquanto sua cultura se torna pa-
trimônio, a produção de conhecimentos das comuni-
dades quilombolas e de outros povos subalternizados 
pela colonialidade (DIAS, 2020) segue invisibilizada na 
esfera da educação formal. De que modo o Inventário 
e o Registro do Sistema Agrícola Quilombola podem 
alavancar ações no sentido de fortalecer a educação 

diferenciada no contexto escolar e, desse modo, colabo-
rar para o bem viver das comunidades e a manutenção 
de sua cultura? 

Um	dos	grandes	desafios	para	implementar	a	edu-
cação diferenciada quilombola é a ausência de ma-
teriais com conteúdos que consideram a produção 
cultural e de saberes construída historicamente por 
esse povo desde sua chegada forçada no Brasil. Nesse 
sentido, os materiais produzidos no Ribeira no âmbito 
da política de patrimônio têm potencial para fortalecer 
esses conteúdos na educação formal, possibilitando 
reflexões	sobre	a	definição	de	quilombo,	ancestralida-
de negra, territorialidade e coletividade, a origem de 
diversas tecnologias e técnicas como modo de fazer 
casa de pau a pique, modo de fazer canoa e utensílios 
de madeira, cipós e seus usos no cotidiano; origem e 
uso do pilão e do monjolo; origem dos lugares, técni-
cas de plantio e cultivo usados na roça de coivara, entre 
outros. Trazer para a escola os conteúdos do inventá-
rio e do Registro pode ser visto como uma proposta de 
descolonização do saber (MIGNOLO, 2007; SANTOS 
e MENEZES, 2009), cujo objetivo é também valorizar 
a diversidade de saberes e reconhecer as diferentes 
experiências epistemológicas presentes na sociedade 
(SANTOS e MENEZES, 2009). Os materiais produzidos 
podem contribuir com os professores em sala de aula, 
para que os estudantes acessem os diferentes saberes 
e histórias presentes nas comunidades quilombolas do 
Vale do Ribeira. Por exemplo, o inventário se estrutura 
em relatos orais de pessoas muito antigas das comuni-
dades, que são documentos vivos do passado. Há textos 
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de diferentes gêneros como relatos pessoais, contos, 
versos de músicas, anedotas entre outros, o que abre 
um leque de possibilidades de abordagens em dife-
rentes áreas do conhecimento. A forma simples que os 
trechos de relatos quilombolas são apresentados pro-
porciona fácil compreensão textual, podendo ser assi-
milados por estudantes de diferentes idades. Além dis-
so,	o	material	traz	também	gráficos,	imagens	e	mapas	
que ilustram e complementam as informações. A parte 
de literatura oral traz narrativas baseadas em experiên-
cias dos próprios quilombolas, e envolvem mitos e con-
tos muitas vezes comuns nas comunidades. Isso pode 
inspirar escritores e escritoras quilombolas a contar 
as histórias a partir de seus próprios territórios, com 
o auxílio do aprendizado no espaço escolar. Enquanto 
nas comunidades os ensinamentos são realizados dos 
mais velhos para os mais jovens, através da oralidade, 
referenciado na ancestralidade africana (VANSINA, 
2010, passim), no espaço escolar a escrita e leitura são 
aliados desse processo. A educação não-escolar propi-
cia a base para o processo educacional escolar, no en-
tanto, se esses saberes e experiências quilombolas não 
forem abordados em sala de aula, há o distanciamento 
dos	alunos	da	realidade	em	que	se	encontram,	dificul-
tando o processo de ensino e aprendizagem. 

A convivência com membros das associações locais, 
unidades de ensino e docentes que trabalham no Vale 
do Ribeira apontou que o inventário foi utilizado, em-
bora não de forma sistemática, em algumas práticas 

educativas, principalmente no uso de dados e histórico 
das comunidades, mapas, e relatos e descrições de con-
teúdos culturais presentes no material. No entanto, o 
conteúdo ainda não foi absorvido como estratégia mais 
ampla de ensino no contexto da educação diferenciada. 

A propositura das comunidades quilombolas, no 
âmbito do patrimônio e da educação, é criar formas de 
superar as desigualdades sociais herdadas do processo 
de escravização (AMÉRICO, 2015, passim), de buscar 
uma sociedade justa, igualitária e contrária ao sistema 
opressor pautado no capitalismo e na colonialidade. 
Aliar processos de patrimonialização inserindo conteú-
dos no contexto escolar é uma estratégia de salvaguarda 
necessária que contribui para o reconhecimento da im-
portância das comunidades quilombolas no processo 
de construção do país.
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