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RESUMO 

 

Pode-se considerar que um dos pontos importantes a ser tratado com relação às 

comunidades quilombolas é a forma de sua organização política, e, em razão (ou não) 

disso, como os seus regramentos ou o seu Direito contribuem de forma significativa 

para o seu próprio empoderamento, inclusive lhes proporcionando uma suposta 

exclusividade na conservação e no uso da biodiversidade local. Desse modo, decidiu-

se escolher como amostra a ser estudada nesta tese 16 comunidades quilombolas da 

região do Vale do Ribeira, no estado de São Paulo: Galvão, Ivaporunduva, Mandira e 

São Pedro, de forma direta, e Abobral da Margem Esquerda, Bombas, Cangume, 

Maria Rosa, Morro Seco, Nhunguara, Pedro Cubas e Pedro Cubas de Cima, Pilões, 

Porto Velho, Praia Grande e Sapatu, por meio de pesquisa de campo observatória. É 

importante destacar que a região do Vale do Ribeira abriga a maior quantidade de 

vegetação remanescente de Mata Atlântica do Brasil, e, por isso, grande parte do seu 

território encontra-se protegido por diferentes tipos de Unidades de Conservação 

Ambiental. O processo de criação dessas Unidades de Conservação, contudo, 

desconsiderou a existência e os direitos das comunidades quilombolas. Parte dessas 

Unidades foi criada em terras de quilombo, impondo restrições ao modo de vida 

tradicional dessas comunidades e limitando as possibilidades das práticas agrícolas e 

extrativistas. Ao tratar da ordem jurídica no que se refere aos ambientes de 

convivência das populações tradicionais, observou-se, com as pesquisas realizadas 

para a confecção deste trabalho, que coexistem normas oficiais vigentes e formas 

diversas de juridicidade não contempladas pela legislação nacional, mas que, mesmo 

assim, são dotadas de validade, legitimidade, eficácia e coercibilidade. Nesse sentido, 

demonstrou-se, na presente pesquisa, que uma organização social baseada em 

direitos consuetudinários quase sempre mantém um intenso relacionamento com o 

Direito criado pelo Estado, sendo vital para a sustentabilidade ambiental local o 

trânsito dessa comunidade por essas duas ordens, a jurídica/consuetudinária e a 

estatal, visto que esse fator colabora para a manutenção da harmonia social, bem 

como para a conservação dos recursos naturais locais. Considerando todo o estudo 

realizado, o que se pretendeu defender, nesta tese, é que o conjunto de “práticas 

jurídicas” que determinam as formas de acesso e o uso dos recursos naturais e, 

principalmente, da terra, acatadas por todos os membros que compõem a unidade 

desse grupo social, tem a mesma eficiência que as leis estatais.  



  

 

 

Palavras-chave: Quilombolas. Conservação da biodiversidade. Vale do Ribeira. 

Direito Consuetudinário. 

  



  

 

 

ABSTRACT 

 

It can be considered that one of the important points to be dealt with in relation to the 

quilombola communities is the form of their political organization, and, because (or not) 

of this, how their rules or their Law contribute in a relevant way to their self-

empowerment, including giving them a supposed exclusivity in the conservation and 

use of local biodiversity. Therefore, it was decided to choose as sample to be studied 

in this thesis 16 communities of the Vale do Ribeira region, in the state of São Paulo: 

Galvão, Ivaporunduva, Mandira e São Pedro, in a direct way, e Abobral da Margem 

Esquerda, Bombas, Cangume, Maria Rosa, Morro Seco, Nhunguara, Pedro Cubas e 

Pedro Cubas de Cima, Pilões, Porto Velho, Praia Grande e Sapatu, through 

observatory field research. It’s important to emphasize that the Vale do Ribeira region 

is home to the largest amount of vegetation remaining in the Atlantic Forest of Brazil, 

and therefore a large part of its territory is protected by different types of Environmental 

Conservation Units. The process of creating these Conservation Units, however, 

disregarded the existence and rights of quilombola communities. Part of these Units 

was created on quilombo lands, imposing restrictions on the traditional way of life of 

these communities and limiting the possibilities of agricultural and extractive practices. 

When dealing with the legal order regarding the environments of coexistence of the 

traditional populations, it was observed, with the researches made for the preparation 

of this study, that coexist official norms and different forms of juridicity not contemplated 

by the national legislation, even so, they are endowed with validity, legitimacy, 

effectiveness and coercivity. In this sense, it was demonstrated in the present research 

that a social organization based on customary rights almost always maintains an 

intense relationship with the Law created by the State, being vital for the local 

environmental sustainability the transit of that community by these two orders, 

legal/customary and state-owned, since this factor contributes to the maintenance of 

social harmony, as well as to the conservation of local natural resources. Considering 

the whole study, what was intended to defend, in this thesis, is that the set of “legal 

practices” that determine the forms of access and the use of the natural resources, and 

especially of the land, accepted by all the members who make up the unity of this social 

group, has the same efficiency as the State laws. 

Keywords: Quilombolas. Biodiversity conservation. Vale do Ribeira. Customary Law. 
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INTRODUÇÃO 

 

Direitos, comunidades quilombolas e conservação da biodiversidade é uma 

temática abrangente, existindo estudos realizados sobre comunidades quilombolas e 

seus direitos, como também aqueles que dizem respeito a uma análise do direito e 

conservação da biodiversidade. Poucos, todavia, são os estudos que analisam a 

questão do direito das comunidades quilombolas e conservação da biodiversidade. 

Em um primeiro momento é necessário ressaltar a relevância social e jurídica dessa 

temática, para em seguida nos debruçarmos sobre os objetivos e hipóteses do 

presente trabalho, bem como destacar as opções metodológicas e sua inovação sob 

o prisma jurídico, com uma análise de um caso: o das comunidades quilombolas do 

Vale do Ribeira/SP.1 

O direito dos quilombolas à terra está associado ao direito à preservação de 

sua cultura e organização social específica. “Aos remanescentes das comunidades 

dos quilombos2 que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade 

definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os respectivos títulos” é o que estabelece o 

artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) Constituição 

Federal de 1988 (CF/88), e assim, foi sobretudo, com esse reconhecimento realizado 

pelo texto constitucional que a questão quilombola entrou na agenda das políticas 

públicas brasileiras. Ao proceder à titulação, o Poder Público deverá fazê-lo 

respeitando as formas próprias que o grupo utiliza para ocupar a sua terra.3 E, nesse 

                                                      
1 O Instituto Socioambiental (ISA) desenvolve estudos relacionados à Região do Vale do Ribeira e as 
comunidades quilombolas aí localizadas, dentre as ações realizadas estão o diagnóstico 
socioeconômico das comunidades quilombolas, o levantamento das demandas, o mapeamento dos 
territórios, planejamento territorial participativo, a criação de um Inventário Cultural dos Quilombos do 
Vale do Ribeira e dossiê a ser submetido ao Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan), visando o reconhecimento do Sistema Agrícola Quilombola como patrimônio imaterial 
brasileiro. 
2 Segundo Ivie Nunes de Santana (2008), contemporaneamente, o termo “quilombo” não se refere a 
resíduos ou resquícios arqueológicos de ocupação temporal ou de comprovação biológica. Também 
não se trata de grupos isolados ou de uma população estritamente homogênea. Da mesma forma, os 
quilombos nem sempre foram constituídos a partir de movimentos insurrecionais ou rebelados, mas, 
sobretudo, consistem em grupos que desenvolveram práticas de resistência na manutenção e 
reprodução de seus modos de vida característicos em um determinado lugar. Desse modo, 
comunidades remanescentes de quilombos são grupos sociais cuja identidade étnica os distingue do 
restante da sociedade. O que caracterizava o quilombo, portanto, não era o isolamento e a fuga, mas 
sim a resistência e a autonomia. O que define o quilombo é o movimento de transição da condição de 
escravo para a de camponês livre. 
3 Em dissertação defendida por Edcler Tadeu dos Santos Pereira (2011), na Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, sob a orientação do Prof. Dr. Alysson Mascaro, o direito ao reconhecimento, à delimitação 
e à titulação das terras quilombolas decorre de comando direto da Constituição Federal; logo, o seu 
exercício não reclama a existência da norma infraconstitucional. 
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sentido, para que sejam protegidos e respeitados os modos de criar, fazer e viver das 

comunidades remanescentes de quilombos (CRQs) é preciso garantir a propriedade 

de um imóvel cujo tamanho e características permitam a sua reprodução física e 

cultural.4   

Existem, atualmente, comunidades quilombolas em pelo menos 24 estados do 

Brasil.5 Entretanto, de um total de 2.978 comunidades legalmente reconhecidas no 

país, só 210 conquistaram o título definitivo de suas terras.6 Vale notar que, de acordo 

com os dispositivos da CF/88, a titulação das terras é uma das questões mais 

importantes na solução dos conflitos envolvendo o direito dos quilombolas, mas não 

a única. Trata-se, assim, de um dos grupos mais vulneráveis do país.7 

Segundo os números oficiais, existem 214 mil famílias vivendo em localidades 

remanescentes de antigos quilombos, com quase 1 milhão de pessoas. Desse total, 

92% se declaram pretos e pardos, e, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome (MDS) 66,2% vivem em situação de extrema pobreza (BRASIL, 

2014). Um número alto diante da média nacional, de 8,5%.8 

 

  

                                                      
4 Conforme a Fundação Cultural Palmares (2017), existem registradas, até o dia 12 de julho de 2017, 

mais de 2.494 comunidades espalhadas pelo território nacional, certificadas pela referida Fundação. 
A legislação federal sobre as comunidades quilombolas conta com 103 Portarias de Reconhecimento, 
26 Decretos, 10 Instruções Normativas, sete Leis, duas Normas de Execução, duas Resoluções e 
uma Medida Provisória. Já a Legislação do estado de São Paulo sobre as comunidades quilombolas 
tem 12 Decretos, quatro Leis e um Regulamento (BRASIL, 2017b). 

5 De acordo com os dados da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência 
da República (SEPPIR/PR), em seu sistema de monitoramento do Programa Brasil Quilombola, 
essas comunidades estão em 24 das 27 unidades da federação (UFs): Amazonas, Alagoas, Amapá, 
Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 
Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, 
Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins (BRASIL, 2017a). 

6 Segundo as informações disponíveis no site do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA) (2017). 

7 Atualizada até a Portaria nº 187/17, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), em 12 de julho de 
2017 (FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES, 2017). 

8 De acordo com o Cadastro Único para Programas Sociais, do Ministério do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome, em setembro de 2014 (BRASIL, 2014). 
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Gráfico 1 - Percentual das famílias quilombolas inscritas no Cadastro Único por faixa de renda per 
capita. 

 

Fonte: Cadastro Único para Programas Sociais (BRASIL, 2014, sem paginação). 

 

Nenhum indicador é favorável a essas comunidades. Ao cruzar dados do 

Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), do Censo 2010 do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) e de outras instituições do governo, como a Secretaria 

de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República 

(SEPPIR/PR),  foi demonstrado que 90% não dispõem de coleta de esgoto adequada, 

63% vivem em casas com piso de terra batida, 65,4% não têm acesso à água 

encanada e 24% não sabem ler e escrever.9 

 

Gráfico 2 - Percentual das famílias quilombolas inscritas no Cadastro Único por forma de 
abastecimento de água, escoamento sanitário, energia elétrica, coleta de lixo e índice das famílias 

que possuem energia elétrica e que recebem o benefício da tarifa social no domicílio em que residem. 

                                                      
9 De acordo com o Cadastro Único para Programas Sociais, do Ministério do Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome, em setembro de 2014 (BRASIL, 2014). 



 
 

23 

 

 

Fonte: Cadastro Único para Programas Sociais (BRASIL, 2014, sem paginação). 

 

É possível contrapor a essas informações o fato de 73,9% dos quilombolas 

sobreviverem de atividades rurais, incluindo o extrativismo e a pesca artesanal 

(BRASIL, 2014). Ou seja, se fossem comparadas exclusivamente com dados da 

população rural do Brasil, as informações sobre as suas condições de vida não 

pareceriam tão díspares. Mas, mesmo assim, elas ficam em um patamar inferior, 

sempre. 

 

Gráfico 3 - Percentual de quilombolas que trabalham como extrativistas. 

 

Fonte: Cadastro Único para Programas Sociais (BRASIL, 2014, sem paginação). 
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Em 2006, uma pesquisa nutricional realizada pelo MDS nas comunidades 

quilombolas de 1996 a 2006 evidenciou que a proporção de crianças desnutridas é 

76,1% maior do que na média brasileira e 44,6% maior do que na população rural. A 

incidência de meninos e meninas com déficit de peso para a idade nessas 

comunidades é de 8,1%, maior do que o índice de 6,1% registrado entre crianças do 

Semiárido – uma das regiões mais devastadas do país. Os números confirmam 

conclusões de especialistas do programa Brasil Sem Miséria, segundo os quais os 

miseráveis brasileiros se concentram na zona rural e, dentre eles, é maior a incidência 

de pretos e pardos (BRASIL, 2008). 

 

Gráfico 4 - Prevalências estimadas dos déficits nutricionais entre populações quilombolas e outras 
populações infantis em situação de insegurança alimentar. 

 

Fonte: Chamada Nutricional Quilombola 1996-2006 (BRASIL, 2008, sem paginação). 

 
 

É certo que, por si só, esses dados que nos trazem um panorama da situação 

econômica e social dos quilombolas demonstram a relevância de trazer essa temática 

a discussão. No entanto, aqui nos cabe realizar reflexões que vão além de traçar suas 

características, para uma compreensão do que seja ser quilombola; de suas 

necessidades, para manutenção e reprodução de seu modo de ser e viver; de sua 

cultura e suas contribuições para o país; e isso com o intuito de avançarmos em 

relação à construção de um modelo plurijurídico para disciplinar a conservação da 

biodiversidade em áreas que envolvem comunidades tradicionais.  

O objetivo central dessa tese é analisar as conexões e incoerências existentes 

entre as práticas sociais das comunidades quilombolas, que decorrem ou não da 
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peculiaridade de sua organização política e, a conservação da biodiversidade local, 

refletindo sobre a relação entre direito costumeiro e direito estatal. Para tanto, se 

tomará como ponto de partida a análise da situação das comunidades quilombolas do 

Vale do Ribeira, levantando o véu sobre a efetividade do direito costumeiro e do direito 

estatal. Isso porque, do total de 66 comunidades quilombolas existentes no estado de 

São Paulo,10 40 estão no Vale do Ribeira, ou seja, ali se concentra mais de 70% do 

total de comunidades presentes no território paulista, bem como mais da metade do 

território do Vale do Ribeira é protegido legalmente por meio de um mosaico integrado 

de Unidades de Conservação marinhas e terrestres.  

Nossa hipótese de pesquisa é que a aplicação do ordenamento jurídico peculiar 

consuetudinário, provido pela organização das comunidades, é mais hábil do que as 

leis estatais, e talvez atue paralelamente a elas, com maior efeito prático no que tange 

à conservação da biodiversidade do que as leis emanadas do Estado.  

Assim, a partir dessas 40 comunidades do Vale do Ribeira, foram então 

selecionadas 15 comunidades que possuem em seus territórios espaços territoriais 

especialmente protegidos, com o objetivo de preservar ou conservar a biodiversidade 

– as unidades de conservação integrantes do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC). São elas: Galvão, Ivaporunduva, Mandira e São Pedro, de 

forma direta; e Abobral da Margem Esquerda, Bombas, Cangume, Maria Rosa, Morro 

Seco, Nhunguara, Pedro Cubas e Pedro Cubas de Cima, Pilões, Porto Velho, Praia 

Grande e Sapatu. Realizou-se então uma pesquisa de campo que permitiu trazer 

elementos ao presente trabalho para analisar as relações entre os modos de vida dos 

moradores das comunidades quilombolas do Vale do Ribeira baseados em uma 

organização social cujas características são influenciadas tanto pela existência de um 

ordenamento jurídico peculiar consuetudinário como pela inserção no ordenamento 

jurídico oficial criado e imposto pelo Estado. As etapas e procedimentos utilizados 

nessa pesquisa estão descritos no primeiro capítulo desse trabalho, que constitui uma 

etapa preliminar para a compreensão do caminho percorrido.11 

Realizada essa etapa preliminar, será, em um segundo momento, apresentada 

a metodologia utilizada, as comunidades escolhidas e a descrição física, humana e 

                                                      
10 Número informado pela Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (ITESP) (SÃO PAULO, 

2017). 
11 No total, segundo dados oferecidos pelo Instituto Socioambiental, existe a sobreposição de quatro 
Unidades de Conservação sobre os territórios quilombolas do Vale do Ribeira. 
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social da região. No capítulo dois tratamos do conceito de “quilombo”, a evolução 

deste ao longo dos anos e a história sobre a ocupação negra do Vale do Ribeira. No 

terceiro capítulo cuidamos da questão da conservação da biodiversidade em territórios 

quilombolas e para isto explicamos o conceito de unidades de conservação e a 

sobreposição destas em terras quilombolas, seus conflitos e a busca pela conciliação 

entre desenvolvimento econômico e o uso sustentável da biodiversidade em territórios 

quilombolas. No quarto capítulo tratamos das questões conceituais sobre o Pluralismo 

Jurídico e seu viés social que foi desenvolvido na América Latina. Tratamos também 

dos conflitos e conjunções entre os direitos socioambientais afirmados pelas 

comunidades tradicionais e o Direito imposto pelo estado.  

Diante de todo o exposto, o objetivo geral deste trabalho é encontrar normas e 

as formas de aplicação das mesmas dentro das comunidades, bem como observar 

como se dá a sua eficiência na conservação da biodiversidade. Em um segundo 

momento, o objetivo específico é o de apresentar um registro jurídico com as normas 

historicamente aplicadas por essas comunidades, a fim de auxiliá-las a fortalecer a 

gestão de seus territórios e instrumentalizá-las no diálogo com os entes estatais em 

assuntos ambientais de seu interesse. 

Foi possível perceber, pela pesquisa exploratória realizada nos anos de 2014, 

2015 e início do ano de 2016, para a confecção deste trabalho, que o Direito 

Costumeiro local possui grande expressão e gera efeitos na nossa sociedade e é por 

meio dele, usos, costumes, práticas, técnicas e conhecimentos são transmitidos pela 

tradição de geração em geração e ditam as normas das relações socioambientais que 

devem ser observadas pelos integrantes de uma sociedade.  Tais normas nascem de 

regras não escritas e praticadas ao longo do tempo na comunidade, com o 

consentimento tácito de todos os moradores que admitiram a sua força vinculante.  

Analisaremos, também, se os acordos e heterocomposições locais, 

intermediados pelo estado, são úteis para manter o equilíbrio e a coesão social, 

favorecendo o sentimento de pertencimento, identidade e união comunitária. E, no 

que concerne à relevância para a proteção da biodiversidade local, se esses métodos 

propiciam maior agilidade na solução da controvérsia em torno do recurso natural, 

permitindo que se diminua o tempo de discussão sobre a mesma questão. 12 

                                                      
12 Observamos, segundo informações dadas pelos próprios moradores locais, que um debate acerca 
da permissão para o plantio das lavouras é levado durante meses no âmbito administrativo o que 
impossibilita a semeadura tendo em vista que as mudas e sementes se deterioraram. 
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Observaremos, ainda, com relação às funções normativas, se o Direito 

Ambiental Consuetudinário, de origem local, mostra-se importante, e se permite maior 

adequação das normas socioambientais às reais necessidades da comunidade, ou 

seja, se as práticas sociais destas comunidades é relevante para que eles próprios 

regulem o uso dos recursos naturais do extrativismo e estabeleça os seus padrões de 

sustentabilidade. 

Por outro lado, analisaremos se as regulamentações normativas do Estado 

mostram-se significativas nos aspectos socioambientais, tendo em vista que criam 

garantias legais, limites e restrições para a utilização dos recursos naturais locais, os 

quais ficam exclusivos para o extrativismo da população tradicional, diminuindo, dessa 

forma, a quantidade de pessoas que fazem pressão sobre o meio ambiente. 

Enfim, a pesquisa se apresenta relevante por tentar demonstrar serem 

benéficas para a sustentabilidade da comunidade e da biodiversidade local tanto a 

manutenção de um Direito Costumeiro idealizado localmente quanto a inserção no 

Direito criado pelo Estado. Admitir normas vindas do Poder estatal não nos pareceu 

ser uma situação difícil para a comunidade, que se viu obrigada a resignação, apesar 

da indignação. Nos é importante aqui observarmos até que ponto o Estado está aberto 

ao debate e preparado para reconhecer as normas estabelecidas pelos costumes da 

comunidade. 

A preocupação deste estudo é com a melhoria da renda, a justiça social, a 

participação política efetiva, o empoderamento das comunidades, a preservação dos 

valores socioculturais dos grupos envolvidos e a potencialização dos processos de 

inclusão social e fortalecimento da cidadania por meio de ações integradas, 

encontrando abrigo na linha de pesquisa “A Cidadania Modelando o Estado”, que 

busca a conquista e a ampliação da cidadania no Brasil. 
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1 METODOLOGIA: Caminhos e descaminhos trilhados na pesquisa 

 

Embora, sobretudo, nos últimos anos tenha se iniciado uma discussão jurídica 

sobre a pesquisa empírica no direito, ainda resta muito a avançar no que diz respeito 

a análise da questão quilombola no campo jurídico acadêmico. Poucos são os 

trabalhos envolvendo discussões jurídicas sobre comunidades quilombolas e poucos 

ainda aqueles nos quais se realiza uma pesquisa de campo.  

Em uma pesquisa na Base de Dados da Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações em junho de 2017 com a palavra-chave “quilombo” encontramos 580 

resultados, sendo que desses resultados apenas 18 referem-se ao campo das 

Ciências Sociais Aplicadas e considerando-se os resultados duplicados temos um 

total de 10 trabalhos; com a palavra-chave “quilombola” encontramos 676 resultados, 

sendo que apenas 16 trabalhos referem-se ao campo das Ciências Sociais Aplicadas 

e excluindo os resultados duplicados temos um total de 10 trabalhos e realizando um 

análise do total temos então um total de 15 trabalhos. Levantamento realizado no 

mesmo período no Banco de Dados de Teses e Dissertações da CAPES com a 

palavra-chave “quilombo” teve como resultado um total de 884 trabalhos, dos quais 

44 na área de ciências sociais aplicadas13, sendo que apenas 10 estão na área do 

direito. É certo que essas pesquisas nessas bases de dados podem apresentar 

problemas de indexação14, mas elas podem servir como indicativo da falta de 

existência de trabalhos com um viés jurídico dessa temática.  

Em relação a pesquisa empírica no direito em comunidades quilombolas, a 

experiência de ir a campo nas comunidades no Vale do Ribeira por si só nos conduziu 

a essa reflexão. Em uma das visitas nos disseram: “gente do direito, nunca vi aqui 

não”, o que se confirmou com relação a todos os entrevistados. Para nossos 

entrevistados, o direito sempre é o do estado e qualquer outra prática social deles não 

tem qualquer relação com direito consuetudinário, mas “apenas um costume de nóis 

preto daqui”15  

                                                      
13 Se realizada uma pesquisa com a palavra chave “quilombolas” o sistema não considera a 
possibilidade de refinar os resultados na área de ciências sociais aplicadas. 
14 Por exemplo, nessas bases de dados não consta a dissertação de mestrado defendida em 2011 por 
Pereira, Edcler Tadeu dos Santos intitulada “A tutela jurídica das comunidades quilombolas” no 
PPGDPE da UPM. 
15 Frase dita pela Sra. Jovita Furquim do Quilombo Galvão, em uma das entrevistas concedidas à 
pesquisadora, 
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Assim, para descrever os caminhos e descaminhos percorridos é fundamental 

em um primeiro tópico abordar (1.1) a questão do acesso à informação sobre 

comunidades remanescentes de quilombos, passando pela (1.2) caracterização da 

presente pesquisa como interdisciplinar e qualitativa, com uma estratégia inovadora 

no campo jurídico, para então poder iniciar (1.3) a descrição do campo escolhido para 

a pesquisa, com a singularidade de cada uma das 15 comunidades quilombolas do 

Vale do Ribeira.  

 

1.1 Acesso à informação na coleta de dados sobre as comunidades 

remanescentes de quilombos (CRQs) 

 

Em uma tentativa de quantificação e sistematização das comunidades 

remanescentes de quilombos no país e, em especial para este trabalho, aquelas 

localizadas no estado de São Paulo, foi necessário fazer uma longa busca de dados 

em órgãos oficiais e também nos socorrermos com os dados fornecidos por entidades 

da sociedade civil. 

Pudemos observar, previamente, a incongruência nos dados estatísticos 

referentes às comunidades quilombolas. Os problemas englobam desatualizações 

nos sites, incoerência de números relativos ao mesmo objeto dentro da mesma 

entidade16 e a própria falta de informações dos canais que seriam as fontes de dados 

para a população. 

Os dados estatísticos constituem bem público, cuja produção deve atender não 

apenas ao governo, mas, também, a demandas oriundas da sociedade civil. Nesse 

sentido, percebemos um abismo em se tratando de dados estatísticos sobre os 

remanescentes de quilombos. Interessante notar que o mesmo não ocorre quando se 

buscam dados na Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda 

ou no Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, os quais mantêm a 

atualização constante dos dados e a centralização das informações oficiais em uma 

única unidade.  

                                                      
16 Temos, como um dos exemplos de incoerência, que o site do INCRA apresenta uma tabela com o 

número total de 2.807 comunidades certificadas, com base nas informações da Fundação Cultural 
Palmares (INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA, 2016). Entretanto, 
observamos que, do site da referida Fundação, consta o número de 2.958 comunidades certificadas 
(FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES, 2016). 
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Diante da necessidade de fazer uma análise quantitativa das comunidades 

quilombolas existentes no país, os resultados encontrados nesta fase da pesquisa são 

disponibilizados a seguir (Quadro 2). O levantamento dos portais e blogs identificou a 

presença de dois portais oficiais: o portal da Secretaria Nacional de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial, ligada ao Ministério dos Direitos Humanos, e o site da 

Fundação Cultural Palmares, entidade vinculada ao Ministério da Cultura (MinC). 

Consideramos, para este estudo, os dados fornecidos por essas duas 

entidades oficiais, bem como os dados do INCRA, da Fundação ITESP17 e da 

Organização Não Governamental (ONG) Comissão Pró-Índio de São Paulo (CPISP). 

  

Quadro 2 - Números sobre as comunidades quilombolas no país. 

CRQs em todo o país SEPPIR/PR INCRA18 ITESP 
Fundação 
Cultural 

Palmares 

ONG Comissão 
Pró-Índio de São 

Paulo 

Identificadas 2.422 - 2.978 - - 

Certificadas 2.159 2.607 - 2.958 - 

Processos abertos - 1.533 - - 1.675 

Relatório Técnico de 
Identificação e 

Delimitação (RTID) 
178 208 - - - 

Portaria de 
Reconhecimento 

17 104 - - - 

Decreto 44 73 - - - 

Título 24 
210 terras 

(241 
comunidades) 

- 17 
168 terras (253 
comunidades) 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da SEPPIR/PR (BRASIL, 2017b), do INCRA 
(2016), da Fundação ITESP (SÃO PAULO, 2017), da Fundação Cultural Palmares (2016) e da ONG 

Comissão Pró-Índio de São Paulo (2017). 

 

Convém ressaltar que a Constituição Federal de 1988 consagrou o direito 

fundamental de acesso à informação, de grande importância para a identificação da 

legitimidade da ação estatal e a materialização do Estado efetivamente democrático. 

                                                      
17 A Fundação ITESP disponibiliza o site do Instituto, bem como um blog. No entanto, consideramos 

apenas o site, tendo em vista que blogs não se tratam de sítios, conforme a Cartilha de Usabilidade 
do Programa Brasileiro de Governo Eletrônico (BRASIL, 2010). 

18 Certidões expedidas às comunidades remanescentes de quilombos com atualização até a Portaria 
nº 84, de 8 de junho de 2015. 
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Nesse sentido, o princípio da publicidade, inserido no artigo 37 da CF/88, 

instrumentaliza o princípio da transparência, a par de outros relevantes mecanismos 

de tutela do interesse público, como a ação popular, o habeas data e o mandado de 

segurança. Apesar disso, o dever de transparência na Administração Pública 

extrapola a simples publicidade dos atos estatais, sendo necessária, também, a 

instituição de canais de participação do cidadão na elaboração e decisão dos rumos 

da gestão pública. 

Assim, a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regulamenta o direito 

constitucional de acesso às informações públicas, representa um importante caminho 

para a eficácia do princípio da transparência, bem como dos subprincípios que o 

esteiam, como a publicidade, a finalidade e a motivação. 

Entretanto, o que foi possível observar e verificar através das entrevistas com 

servidores públicos é que não existe necessariamente um objetivo em burlar dados 

ou omitir informações, mas sim uma ausência de investimento em capacitação dos 

servidores e em tecnologia pública, além de falta de regulação e desvios de recursos, 

materiais e equipamentos, tanto em âmbito federal quanto no âmbito do estado de 

São Paulo, objeto de interesse em nosso trabalho. 

 

Quadro 3 - Números sobre as comunidades quilombolas no estado de São Paulo. 

CRQs no estado de São 
Paulo 

SEPPIR/PR INCRA ITESP 
Fundação 
Cultural 

Palmares 

ONG Comissão Pró-
Índio de São Paulo 

Identificadas 51 - 60 - 50 

Certificadas 43 48 33 - - 

Processos abertos - 49 - 11 - 

Relatório Técnico de 
Identificação e 

Delimitação (RTID) 
3 8 12 - - 

Portaria de 
Reconhecimento 

2 6 33 - - 

Decreto 2 3  - - 

Título 1 1 6 - 6 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da SEPPIR/PR (BRASIL, 2017b), do 
INCRA (2016), da Fundação ITESP (SÃO PAULO, 2017), da Fundação Cultural Palmares (2016) e 

da ONG Comissão Pró-Índio de São Paulo (2017). 
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Analisando-se os dados do quadro do número de comunidades quilombolas no 

Brasil e no Estado de São Paulo observam-se tanto as disparidades numéricas em 

relação a essas comunidades, como o baixo nível de implementação do direito a 

titulação estabelecido no texto constitucional.  

 

1.2 A pesquisa interdisciplinar e qualitativa 

 

Entendemos que a pesquisa interdisciplinar torna-se um meio para superar as 

insuficiências disciplinares. Trata-se de transferência de métodos de uma disciplina à 

outra, na intenção de criar a transposição dos limites disciplinares que nos ofereçam 

resultados mais próximos da realidade. Na interdisciplinaridade, é possível encontrar 

abordagens integradas para a resolução de problemas, como os sociais e os 

ambientais. Assim, vemos a importância da pesquisa interdisciplinar e qualitativa, 

inovadora no campo jurídico, principalmente se pensarmos no tema de que se trata o 

presente trabalho. 

O presente estudo é interdisciplinar por abarcar áreas do conhecimento como 

a Ecologia, a Gestão do Meio Ambiente, a Sociologia e a Antropologia. Mais do que 

tudo, parece-nos pertinente essa reflexão no qual discutimos em que medida outra 

maneira de pensar a conservação da biodiversidade será capaz de atender aos 

anseios das populações envolvidas, ou melhorar as suas condições de vida.  

O desenvolvimento da pesquisa se deu em dois períodos. De janeiro de 2014 

a fevereiro de 2016, a observação às comunidades participantes desta pesquisa foi 

assistemática, buscando recolher e registrar os fatos da realidade dessas pessoas, 

conhecer as lideranças, participar dos eventos promovidos por elas, frequentar suas 

casas, participar de suas festas e perguntar sobre o seu cotidiano, sem seguir um 

roteiro rígido. 

Já entre março de 2016 e julho de 2017, a coleta de dados se deu 

preponderantemente por meio das entrevistas não diretivas e gravadas em áudio com 

os membros das comunidades. Neste momento, percebemos a importância de se criar 

primeiramente laços de afeto com os participantes da pesquisa. A todo contato feito, 

a mensagem dada pelos participantes, quase sempre de forma direta, era que 

pesquisadores não eram bem quistos ali, já que nenhum deles dava continuidade ao 

trabalho por lá iniciado e que não mais retornavam às comunidades.  
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Não menos problemática foi a apresentação para cada entrevistado do 

“Parecer de aprovação do comitê de ética em pesquisa” (Anexo A) e para a   “Termo 

de Consentimento Esclarecido” (Apêndice A) impresso para eles o assinassem, 

autorizando o uso para o trabalho. Aqui encontramos outro obstáculo: o analfabetismo 

ou o analfabetismo funcional. Muitos participantes se sentiam temerosos em conceder 

a entrevista sabendo que ao final teriam que “rabiscar o papel” como nos dito por um 

dos entrevistados. Tal situação nos colocou em questionamento, não só em como 

resolver de forma rápida a possibilidade de fazer uso apenas da autorização verbal, 

como também sobre o contrassenso existente no universo acadêmico sobre o que se 

supõe e como de fato se dá a realidade das pessoas. 

Do total de 15 comunidades escolhidas, foi possível a realização de entrevistas 

com quatro comunidades: Galvão, Ivaporunduva, Mandira e São Pedro. Aí foi possível 

gravar o diálogo através de áudio com 21 membros no total. Cada uma dessas 

pessoas foi entrevistada ao menos duas vezes, com diálogos que duraram em torno 

de duas horas cada. As entrevistas foram semiestruturadas, combinando perguntas 

abertas e fechadas, nas quais o entrevistado teve a possibilidade de discorrer sobre 

o tema proposto. Foi seguido um conjunto de questões previamente definidas 

(Apêndice D). 

Nas comunidades de Abobral da Margem Esquerda, Bombas, Cangume, Maria 

Rosa, Morro Seco, Nhunguara, Pedro Cubas e Pedro Cubas de Cima, Pilões, Porto 

Velho, Praia Grande e Sapatu a abordagem foi feita de forma coletiva, com entrevistas 

não oficiais, ou seja, sem a formalização do termo de consentimento livre e 

esclarecido, quando da participação de oficinas, festas, cursos e festividades 

religiosas reuniões de suas associações, nos dois encontros realizados pela Feira de 

Sementes nos anos de 2015 e 2016, em oficinas sobre Turismo de Base Comunitária 

e na própria praça da Igreja Matriz da cidade de Eldorado/SP, onde a maioria dos 

moradores das comunidades da região se encontra durante o horário comercial, 

ocasião em que vão à cidade realizar os seus serviços bancários, fazer as suas 

compras e sair em busca de atendimento médico. Isso ocorreu em razão do tempo 

para a realização da pesquisa, da dificuldade de acesso e da não existência de um 

financiamento especifico para realização das entrevistas nessa pesquisa.  

O período da pesquisa exclusivamente dentro das comunidades na Região do 

Vale do Ribeira foi de 131 dias, divididos em 7 viagens feitas a região, 43h02min27s 

de entrevistas gravadas e pouco mais 13 mil quilômetros percorridos para a realização 
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do trabalho de campo. As comunidades são, em sua grande maioria, de difícil acesso, 

como na comunidade de Bombas onde só é possível chegar por uma caminhada de 

aproximadamente 4 horas pela mata ou em cima de um burro. Além disso, as 

intempéries climáticas da região prejudicavam grandemente o trânsito entre uma 

comunidade e outra, já que só era possível conduzir o veículo no máximo em 20 

km/hora, além das diversas ocorrências em que o veículo ficava preso na lama da 

estrada, impedindo a continuidade da viagem. 

As técnicas utilizadas para o levantamento dos dados foram qualitativas, com 

a organização e a realização das entrevistas e dos diálogos após o conhecimento da 

comunidade. Também foi utilizada documentação indireta, com a pesquisa 

bibliográfica voltada aos temas em questão. 

 

1.3 Local de pesquisa: Descrição física e humana da região do Vale do Ribeira 

 

A ocupação humana da região do Vale do Ribeira é anterior à chegada dos 

portugueses ao Brasil. A região era utilizada pelos grupos indígenas no inverno como 

área de passagem, quando desciam para o litoral para pescar.(CALDARELLI, 2002) 

Registros demonstram que, no século XVI, os colonos europeus já ocupavam 

uma parte do Vale, a região da Baixada do Ribeira. Com a escravidão indígena, o Vale 

do Ribeira tornou-se uma zona de refúgio dos que conseguiam escapar. As 

comunidades negras que depois se estabeleceram no local foram influenciadas pela 

cultura e pelos costumes desses grupos indígenas. (SILVA, 2006, p. 11) 

O povoamento se intensificou no século XVII, quando foi descoberto ouro na 

região e começaram a acontecer incursões de mineradores em algumas localidades. 

A mão de obra negra escrava foi introduzida no local para utilização na mineração, o 

que aconteceu principalmente na segunda metade daquele século.  

No início do século XVIII, a atividade mineradora começou a decair e a atividade 

agrícola a aumentar, o que continuou a acontecer no século seguinte, quando foi 

introduzida a monocultura do arroz. No final do século XVIII, já havia dois núcleos de 

povoamento na região: um em Cananéia e Iguape, e outro em Xiririca (atual município 

de Eldorado). Em 1763, o povoado de Xiririca já tinha uma população de cerca de 600 

habitantes. (CALDARELLO, 2002) 

A origem das comunidades quilombolas do Vale do Ribeira remonta a essa 

época, que é anterior à Abolição da escravatura. Há notícias de comunidades de 
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negros livres na região no início do século XVIII, formadas por ex-escravos libertos 

dessa condição em função do declínio da atividade mineradora.  Durante os séculos 

XVIII e XIX, existiam na região do Vale do Ribeira negros livres, pequenos agricultores 

de suas próprias terras e negros escravos trabalhando nas fazendas dos grandes 

senhores. (SCHMITT; TURATTI; CARVALHO, 2002) 

Com a Abolição, os antigos escravos também permaneceram na região, 

ocupando terras desvalorizadas com o fim da mineração ou formando comunidades 

em terras doadas pelos antigos senhores. As atuais comunidades de remanescentes 

de quilombos do Vale do Ribeira têm a sua origem nos negros que, de diversas 

formas, resistiram e alcançaram a condição de camponeses autônomos, constituindo 

grupos com cultura singular. (QUEIROZ, 2006) 

Desde o final dos anos de 1980, as comunidades de remanescentes de 

quilombos do Vale do Ribeira vêm lutando contra a construção de barragens no rio 

Ribeira de Iguape. Se construídas, vastas áreas de Mata Atlântica serão inundadas, 

causando sérios prejuízos ambientais, sociais e culturais à região. Terras ocupadas 

por comunidades quilombolas e por pequenos agricultores serão cobertas por água. 

O importante patrimônio espeleológico encontrado no local (cavernas) e parte das 

Unidades de Conservação também se encontram ameaçadas pela inundação.  

Para lutar contra esses projetos de barragens, as comunidades quilombolas da 

região começaram a se organizar. Em conjunto com outras comunidades locais e com 

o apoio de diversas organizações não governamentais, criaram o Movimento dos 

Ameaçados por Barragens (MOAB), em abril de 1991. 

Os quilombolas do Vale do Ribeira foram os primeiros no estado de São Paulo 

a se organizar para reivindicar os seus direitos territoriais. No início da década de 

1990, começaram a exigir o título de suas terras. Contavam, então, com o apoio da 

Diocese de Registro, da Comissão Pró-Índio de São Paulo e do Fórum Estadual de 

Entidades Negras de São Paulo, dentre outras organizações.19 

Em 1994, a comunidade de Ivaporunduva procedeu à autodemarcação de suas 

terras, e, contando com a assessoria de um topógrafo contratado pela Diocese de 

Registro, elaborou um mapa com os seus limites. Ainda com o apoio da Diocese, foi 

realizada uma pesquisa por um etnólogo, demonstrando a origem da comunidade. 

                                                      
19 Dados do ITESP, 2016. 
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Com base nesses subsídios, a comunidade entrou com uma ação judicial, requerendo 

a titulação de seu território.  

Em 1996, a Procuradoria da República instaurou um Inquérito Civil Público, 

visando à adoção de todas as medidas cabíveis para titular as áreas quilombolas do 

Vale do Ribeira, com ênfase para aquelas que se encontram em áreas sobrepostas 

às Unidades de Conservação.  

A fim de instruir o processo, ainda em 1996, a Procuradoria enviou uma técnica 

pericial em Antropologia para proceder à pesquisa nas comunidades. Em seu 

relatório, a antropóloga concluiu pela necessidade de redefinição do traçado do 

Parque Intervales, visando à exclusão das terras ocupadas pelas comunidades 

quilombolas.  

Em 1998, os limites do referido Parque foram alterados, abrindo caminho para 

as primeiras titulações de terras quilombolas.  

Em janeiro de 2001, as comunidades de Maria Rosa, Pilões e São Pedro 

tiveram as suas terras tituladas. Em 2003, foram tituladas as terras das comunidades 

de Ivaporunduva e Pedro Cubas.  

Até abril de 2016, seis áreas quilombolas já haviam sido tituladas na região do 

Vale do Ribeira. Mas ainda restam muitas titulações a serem feitas. 

 

1.4. Comunidades quilombolas do Vale do Ribeira 
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Galvão, Ivaporunduva, Mandira e São Pedro, Abobral da Margem Esquerda, 

Bombas, Cangume, Maria Rosa, Morro Seco, Nhunguara, Pedro Cubas e Pedro 

Cubas de Cima, Pilões, Porto Velho, Praia Grande e Sapatu são as 15 comunidades 

escolhidas para o estudo no presente trabalho, tendo em vista que possuem, em seus 

territórios, Unidades de Conservação Ambiental, têm participação ativa em grupos 

organizados do Vale do Ribeira, fazem parte da Equipe de Articulação e Assessoria 

das Comunidades Negras do Vale do Ribeira (EAACONE)20 e do Movimento dos 

                                                      
20 EAACONE é uma entidade juridicamente constituída, sem fins lucrativos, que trabalha para que o 

artigo 68 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal cumpra os requisitos que dizem 
respeito ao direito à terra dos remanescentes de quilombo. A especificidade da EAACONE é 
assessorar as comunidades para que: se autoidentifiquem como quilombo; recuperem sua história e 
seus valores culturais; encaminhem a documentação aos órgãos públicos, pedindo o reconhecimento 
e a titulação coletiva de suas terras; formem a Associação que irá gerir o território quilombola; e lutem 
por políticas públicas que venham melhorar vida da comunidade. A EAACONE trabalha com as 
comunidades remanescentes de quilombos dos municípios de Barra do Turvo, Iporanga, Eldorado, 
Iguape, Cananéia, Miracatu, Registro e Itaóca (EQUIPE DE ARTICULAÇÃO E ASSESSORIA ÀS 
COMUNIDADES NEGRAS DO VALE DO RIBEIRA, 2016).  
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Ameaçados por Barragens (MOAB) do Vale do Ribeira/SP.21, além de parte destas 

comunidades fazerem parte do Circuito Quilombola de Turismo.22 

As associações das 15 comunidades envolvidas nesta pesquisa têm uma 

experiência importante no Vale do Ribeira, no estado de São Paulo. Tradicionalmente, 

é praticada na região a “coivara”, um sistema de agricultura itinerante, em que as 

áreas são queimadas, cultivadas e depois abandonadas.  É válido salientar que a roça 

itinerante é fundamental para a segurança alimentar dessas populações e para a 

manutenção da cultura quilombola, mas tem rendido problemas com os órgãos 

ambientais.  

 

Fotografia 1 - Coivara praticada na roça do Sr. Gaspar Furchim, no Quilombo de Ivaporunduva. 

                                                      
21 O MOAB é uma organização que se formou há 25 anos, diante da ameaça de construção de um 

conjunto de barragens no rio Ribeira de Iguape, as quais, se construídas, irão desalojar milhares de 
pessoas, inundar áreas agrícolas e de preservação ambiental e alterar significativamente o rio, com 
impactos negativos para todas as comunidades da região, principalmente para as comunidades de 
remanescentes de quilombos. O objetivo do MOAB é conscientizar, capacitar, organizar e informar a 
população do Vale do Ribeira sobre os projetos de barragens, mostrando que os projetos de 
construção das barragens no rio Ribeira de Iguape não priorizam a questão social e ambiental, não 
conterão as enchentes e que há outras alternativas de geração de energia e desenvolvimento para a 
região. Hoje, o MOAB congrega centenas de comunidades quilombolas, caiçaras, indígenas e rurais, 
movimentos populares, igrejas, sindicatos, entidades ambientalistas, entidades jurídicas, políticos 
etc. (EQUIPE DE ARTICULAÇÃO E ASSESSORIA ÀS COMUNIDADES NEGRAS DO VALE DO 
RIBEIRA, 2016). 

22 As comunidades de São Pedro, Ivaporunduva, André Lopes, Sapatu, Mandira, Pedro Cubas e Pedro 
Cubas de Cima compõem o chamado Circuito Quilombola de Turismo do Vale do Ribeira. É uma 
proposta que oferece Turismo de Base Comunitária aos visitantes da região e, ao mesmo tempo, traz 
a oportunidade de conhecer a cultura afro-brasileira, participando de seu cotidiano, observando seus 
conhecimentos tradicionais, visitando as belezas naturais e, principalmente, ouvindo as histórias de 
luta e resistência das comunidades, que contribuem, até hoje, para preservar as riquezas da 
sociobiodiversidade da região. São cachoeiras; rios, como o Ribeira de Iguape e Pedro Cubas; 
cavernas, como a do Diabo, com suas lagoas internas e milhares de estalactites e estalagmites, 
formando verdadeiras esculturas; as casas do Artesão e de Pedra; as trilhas do ouro; os sambaquis, 
de grande interesse arqueológico; os portos de Fora e Abrão; e muitos outros atrativos que encantam 
os visitantes. A gastronomia quilombola é um item à parte, que ajuda a contar a história dos quilombos 
do Ribeira. O visitante poderá saborear um legítimo café da roça e um almoço e jantar tradicionais, 
elaborados com produtos das roças quilombolas. Apresentações culturais, como a Tutuca no Pilão, 
as danças de Nhamaruca, do Trabalhador, da Mão-Esquerda, da Roda de Capoeira e da Bandeira 
do Divino do Espírito Santo, são um dos pontos altos do Circuito. Também são oferecidas aos 
visitantes as festas tradicionais do calendário quilombola, como a da Ostra, a de Santo Antônio, a de 
Santa Catarina, a de São Pedro, a da Nossa Senhora de Aparecida e a do Rosário dos Homens 
Pretos. Os turistas também poderão conhecer os bananais orgânicos, as roças de mandioca, as 
plantas e as ervas medicinais usadas por essas populações tradicionais. Há vários tipos de circuitos 
montados para grupos e voltados a públicos específicos (CIRCUITO QUILOMBOLA, 2015). 
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Fonte: Acervo pessoal da autora. 

 

Constituiu-se, nesse contexto, o GT da Roça, um grupo de trabalho que envolve 

órgãos governamentais e organizações da sociedade civil, e que tem trabalhado no 

desenvolvimento de critérios para o desmatamento e a formação de roças.  

A partir do surgimento do GT da Roça, começaram a ser organizadas feiras de 

sementes e mudas na região, inicialmente com o objetivo de resgatar variedades de 

sementes perdidas, além de valorizar as sementes crioulas e a própria roça. As feiras 

acabaram também se revelando espaços importantes para festejar e discutir a 

questão quilombola.  

Atualmente, acontece um processo de identificação etnobotânica de 

variedades locais, com o apoio da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” 

(ESALQ), da Universidade de São Paulo (USP), visando a evitar a perda dos materiais 

genéticos cultivados pelas populações locais e alimentando o banco de sementes, 

intitulado pelos quilombolas de “paiol”.23 

 

Fotografia 2 - Feira de Sementes realizada em Eldorado/SP, em 13 de agosto de 2016. 

                                                      
23 De acordo com uma representante do Instituto Socioambiental (ISA), em entrevista realizada em 22 

de fevereiro de 2016, na sede do Instituto, na cidade de Eldorado/SP, as comunidades quilombolas 
envolvidas na pesquisa rejeitaram o termo comumente usado para a guarda de sementes, o “banco 
de sementes”. Segundo ela, os membros das comunidades disseram não gostar do nome, porque 
“banco”, para eles, tinha uma conotação negativa, capitalista e de usurpação. Ademais, pessoas que 
vivem da roça costumam guardar os seus produtos no paiol, por isso a decisão pela expressão.  
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Fonte: Acervo pessoal da autora. 

 

 

Fotografia 3 - Escritório da Agência Circuito Quilombola, na cidade de Eldorado/SP. 

 

Fonte: Acervo pessoal da autora. 

 

O envolvimento dessas comunidades em associações e outras entidades que 

promovem a sua articulação e o estímulo à sua organização e luta por seus direitos 

proporciona um empoderamento significativo para as mesmas em uma região do 

estado que concentra a quase totalidade das comunidades, sendo considerada a mais 

pobre do território paulista. 



 
 

41 

 

Além da movimentação política, também foi possível observar o 

reconhecimento de sua cultura, por meio do trabalho realizado por essas 15 

comunidades, com o apoio do Instituto Socioambiental (ISA), intitulado “Inventário de 

Referências Culturais Quilombolas do Vale do Rio Ribeira de Iguape”,24 Processo 

01400.009022/2007-70 - PRONAC 07-8440.25 Tal processo foi fundamental para 

encerrar os elementos que justificassem a escolha das 15 comunidades quilombolas 

da região e os estudos utilizados por elas para a eficiência ou não na maneira de gerir 

a conservação da biodiversidade dentro de seus territórios. 

Cumpre acrescentar que, somados à falta de avanço no processo de 

reconhecimento das comunidades quilombolas e de seus territórios, ainda há outros 

problemas e dificuldades que vêm preocupando as comunidades. Um exemplo é a 

ausência de políticas públicas que promovam alternativas econômicas compatíveis 

com a diversidade cultural e ambiental, capazes de proporcionar o desenvolvimento 

sustentável das comunidades e de seus territórios, sem contar as ameaças 

permanentes de retrocesso no marco legal que garante os seus direitos 

constitucionais. Porém, Silvio Luiz Almeida nos lembra outras questões que geram 

outras dificuldades às comunidades quilombolas: 

(...) não surpreende que seja por meio dos poderes do Estado que o 
capital venha articulando o desmonte das poucas garantias que a 
comunidades quilombolas conseguiram, graças à sua luta, erigir ao 
patamar legal. No âmbito do poder legislativo, isso se verifica pela 
tradicional omissão em regular questões relativas a direitos 
fundamentais e pelas tentativas de parlamentares que representam os 
interesses do capital em revogar os poucos instrumentos 
regulamentares existentes. Já no poder executivo, além da lentidão na 
regularização das terras quilombolas, tem-se o descaso na prestação 
de serviços públicos essenciais e o uso frequente dos aparatos 
policiais e militares contra os quilombolas. (2013) 

                                                      
24 O trabalho é resultado de um processo participativo que incluiu 20 agentes locais e realizou 590 

entrevistas com 213 quilombolas, identificando os bens culturais de 16 comunidades quilombolas da 
região (WIENS, 2013). 

25 O projeto teve por objetivo a realização de um inventário, pelo ISA, das referências culturais das 
comunidades quilombolas do Vale do Ribeira, por meio da aplicação da metodologia do Inventário 
Nacional de Referências Culturais (INRC), elaborada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN). O projeto do inventário teve início em 2009 e término em 2012, com a capacitação 
de agentes culturais quilombolas para aplicar a metodologia do INRC. As atividades do projeto 
incluíram: (i) oficina de capacitação da equipe técnica pelo IPHAN para aplicação da metodologia 
INRC; (ii) levantamento preliminar de informações visando a identificar o universo a ser inventariado; 
(iii) identificação, descrição e tipificação de referências culturais relevantes em 16 comunidades, com 
ênfase no papel do rio Ribeira de Iguape para o modo de vida quilombola; (iv) documentação 
audiovisual das referências culturais descritas; (v) formação e capacitação de agentes culturais 
quilombolas responsáveis pelo levantamento juntamente com a equipe técnica do ISA; e (vi) 
seminário final com recomendações de salvaguarda. 
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Um dos pontos de ameaça mais importantes para as comunidades 

quilombolas é o julgamento que ocorrerá no dia 16 de agosto de 2017 que Supremo 

Tribunal Federal (STF) retomará o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 

(Adin) n° 3239/04, que julga o Decreto Federal n° 4887/03. A norma questionada na 

Corte regulamenta os procedimentos administrativos para titulação dos territórios 

quilombolas. As comunidades defendem que o decreto continue válido. Caso contrário 

a política de titulação e, consequentemente, o acesso à terra por parte dos 

quilombolas estará em risco.  

Até a data da entrega do presente trabalho, o julgamento da Adin 3239/04 

estava empatado, com um voto pela constitucionalidade do decreto, da Ministra Rosa 

Weber, e outro voto pela inconstitucionalidade, do Ministro Cezar Peluso. A posição 

defendida pelo movimento das comunidades quilombolas, portanto, necessita de 

cinco votos para garantir a constitucionalidade do decreto.  

Os sucessivos cortes no orçamento ameaçam a política de regularização de 

terras quilombolas. Em sete anos, o orçamento do Incra apresentou uma queda de 

94%. Para 2017, o órgão dispõe de apenas R$ 4 milhões para encaminhar mais de 

1.600 processos de titulação. Em 2010, eram 64 milhões. Este é o menor orçamento 

para a titulação de terras quilombolas desde 2003, ano em que o órgão reassumiu a 

responsabilidade por encaminhar a regularização das áreas. (COMISSÃO PRÓ-

INDIO 2017) 

Dados obtidos pela Comissão Pró-Índio junto ao Incra indicam que 09 das 30 

Superintendências Regionais do órgão têm verba inferior a R$ 10 mil para a 

regularização de terras quilombolas esse ano. A Secretaria Regional do Mato Grosso, 

por exemplo, conta com R$ 6.844,00 para conduzir 73 processos. O menor orçamento 

é da Secretaria de Alagoas de apenas R$ 3.948,00 para encaminhar 17 processos. 

As Superintendências Regionais são responsáveis pela condução dos 

processos de identificação dos limites do território que resultam nos Relatórios 

Técnicos de Identificação e Delimitação (RTID). São processos de longa duração que 

exigem recursos humanos (técnicos de diferentes áreas do órgão, como antropólogos 

e agrônomos) e financeiros. Há necessidade de diversas viagens às comunidades 

para o levantamento de dados.  Os custos e tempo gasto variam conforme a região 

do país, comunidades de difícil acesso no interior da Amazônia demandam custos 

mais elevados, por exemplo. 
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A Comissão Pró-Índio apurou que a Superintendências Regionais do Incra de 

São Paulo gasta em média 60 mil reais para a elaboração de um relatório (RTID) e 2 

anos para finalizá-lo. Nesta SR, há 50 processos abertos e o orçamento disponível 

para 2017 é de 30 mil reais. As limitações orçamentárias das Superintendências 

representam um sério gargalo para a continuidade da maior parte dos processos, já 

que 87% dos 1.675 processos não tiveram o Relatório Técnico de Identificação e 

Delimitação (RTID) publicado. 

Entretanto, muitas políticas sociais estão sendo inviabilizadas em razão do 

corte orçamentário além da regularização de terras quilombolas. No final de março, o 

governo Temer anunciou um corte de R$ 42,1 bilhões no orçamento público federal, 

afetando gravemente o Ministério do Meio Ambiente e a Fundação Nacional do Índio 

(Funai). O recurso disponível para os dois órgãos em 2017 foi cortado pela metade. 

(ISA, 2017) 

Até o momento, apenas uma terra foi titulada em 2017: Invernada dos Negros 

recebeu 15 títulos parciais de propriedade do Incra em janeiro. Não é diferente a 

situação na Região do Vale do Ribeira quanto à velocidade no processo de titulação 

das terras das comunidades quilombolas, como é possível observar a descrição sobre 

a fase que se encontra os processos de titulação das comunidades aqui estudadas. 

Nas palavras de Santille: 

Os ataques à agenda socioambiental não são recentes, mas o 
enfraquecimento dos sistemas de proteção do meio ambiente e dos 
direitos humanos cresce exponencialmente desde que Temer26 
assumiu a cadeira da presidência e, consequentemente, a bancada 
ruralista passou a integrar o centro do poder. Para o movimento, 
Temer representa hoje a maior ameaça que o meio ambiente e a 

agenda de direitos têm de enfrentar.27 

                                                      
26 As principais medidas que deverão ser promovidas pelo governo Temer: 
O enfraquecimento do licenciamento ambiental (PL 3.729/2004 - Lei Geral de Licenciamento) 
A anulação dos direitos indígenas e de seus territórios (PEC 215/2000 - Acaba com demarcação de 
Terras Indígenas (TIs) e PEC 132/2015 - Indenização a ocupantes de TIs) 
A venda de terras para estrangeiros (PL 2289/2007 - PL 4059/2012) 
A redução das áreas protegidas e Unidades de Conservação (UCs) (MP 756/2016 e MP 758/2016 - 
Redução de UCs da Amazônia no Pará) 
A liberação de agrotóxicos (PL 6299/2002 - PL do Veneno e PL 34/2015 - Rotulagem de Transgênicos) 
A facilitação da grilagem de terras, ocupação de terras públicas de alto valor ambiental e fim do conceito 
de função social da terra (MP 759/2016) 
O ataque a direitos trabalhistas de trabalhadores do campo (PL 6422/2016 - Regula normas do trabalho 
rural, PEC 287/2016 - Reforma previdenciária e PLS 432/2013 - Altera o conceito de trabalho escravo) 
O ataque a direitos de populações ribeirinhas e quilombolas. (MP 759/2016 e PL 3.729/2004) 
A flexibilização das regras de Mineração (PL 37/2011 - Código de Mineração) 
27 Artigo “A degeneração da democracia numa agenda contra o povo ” publicado no Jornal El Pais, 
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Quadro 1 - Terras quilombolas tituladas no estado de São Paulo. 

Terras tituladas por UF: São Paulo 

Nome da terra Ano Órgão expedidor 

Galvão 2007 ITESP 

Ivaporunduva 2010, 2003 INCRA, ITESP 

Maria Rosa 2001 ITESP 

Pedro Cubas 2003 ITESP 

Pilões 2001 ITESP 

São Pedro (SP) 2001 ITESP 

Fonte: Adaptado da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (2017, sem paginação). 

 

  

                                                      
em 31.07.2017 autoria de Márcio Santille. 
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Quadro 4 - Fase atual dos processos de titulação das terras quilombolas do Vale do Ribeira. 

Processos de titulação por UF: São Paulo 

Nome da terra Etapa do processo 

Abobral da Margem 
Esquerda 

Certidão Fundação Cultural Palmares 
Processo nº 54190.001645/2007-83 INCRA 

Bombas  RTID publicado no DOE em novembro/2014 

Cangume 
RTID publicado no DOE em 26/06/2015 

Processo nº 54190.001485/2005-19 INCRA 

Galvão Portaria do presidente do INCRA publicada no DOE em 2000 

Ivaporunduva Titulada em 200328 

Mandira Portaria do presidente do INCRA publicada no DOE em 08/10/2015 

Maria Rosa Titulada - Certidão Fundação Cultural Palmares 

Morro Seco Portaria do presidente do INCRA publicada no DOE em 21/12/2010 

Nhunguara Certidão Fundação Cultural Palmares 

Pedro Cubas 
RTID em elaboração pelo INCRA (sentença da Justiça Federal em 

fevereiro de 2016)29 

Pedro Cubas de Cima Titulada - Certidão Fundação Cultural Palmares 

Pilões Titulada - Certidão Fundação Cultural Palmares 

Porto Velho (SP) RTID publicado no DOE em 2003 

Praia Grande Certidão Fundação Cultural Palmares 

São Pedro (SP) Portaria do presidente do INCRA publicada no DOE em 14/01/2016 

Sapatu RTID publicado em  

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da Comissão Pró-Índio de São Paulo (2016, sem 
paginação). 

 

 

  

                                                      
28 Segundo a Comissão Pró-Índio de São Paulo (2016), a área do território tradicional de Ivaporunduva 

soma 2.754,36 hectares. Em 2003, a Associação do Quilombo de Ivaporunduva recebeu do ITESP o 
título de 672,28 hectares. Em 2010, o INCRA complementou a titulação, registrando mais 2.053,12 
hectares em nome da Associação. 

29 Dados da Comissão Pró-Índio de São Paulo (2016) indicam que parte do território de Pedro Cubas 

(2.443,721 hectares) foi titulada, em 2003, pelo Governo do Estado de São Paulo. Em 2005, o INCRA 

instaurou processo para titular o restante das terras da comunidade. 

http://www.cpisp.org.br/terras/asp/ficha_territorio.aspx?terra=i&TerraID=1850
http://www.cpisp.org.br/terras/asp/ficha_territorio.aspx?terra=i&TerraID=1984
http://www.cpisp.org.br/terras/asp/ficha_territorio.aspx?terra=i&TerraID=2048
http://www.cpisp.org.br/terras/asp/ficha_territorio.aspx?terra=i&TerraID=2228
http://www.cpisp.org.br/terras/asp/ficha_territorio.aspx?terra=i&TerraID=2228
http://www.cpisp.org.br/terras/asp/ficha_territorio.aspx?terra=i&TerraID=2344
http://www.cpisp.org.br/terras/asp/ficha_territorio.aspx?terra=i&TerraID=2357
http://www.cpisp.org.br/terras/asp/ficha_territorio.aspx?terra=i&TerraID=2357
http://www.cpisp.org.br/terras/asp/ficha_territorio.aspx?terra=i&TerraID=2434
http://www.cpisp.org.br/terras/asp/ficha_territorio.aspx?terra=i&TerraID=2918
http://www.cpisp.org.br/terras/asp/ficha_territorio.aspx?terra=i&TerraID=3119
http://www.cpisp.org.br/terras/asp/ficha_territorio.aspx?terra=i&TerraID=2920
http://www.cpisp.org.br/terras/asp/ficha_territorio.aspx?terra=i&TerraID=2527
http://www.cpisp.org.br/terras/asp/ficha_territorio.aspx?terra=i&TerraID=2535
http://www.cpisp.org.br/terras/asp/ficha_territorio.aspx?terra=i&TerraID=2940
http://www.cpisp.org.br/terras/asp/ficha_territorio.aspx?terra=i&TerraID=2712
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1.4.1 Abobral da Margem Esquerda30 

 

Mapa 1 - Abobral da Margem Esquerda. 

 

Fonte: Inventário Cultural (ANDRADE; TATTO, 2013, sem paginação). 

                                                      
30 Esta subseção foi elaborada com base nas informações constantes do Relatório Técnico-Científico 

da Fundação ITESP para a comunidade (CARVALHO, 2014), bem como nos dados do Inventário 
Cultural (ANDRADE; TATTO, 2013). 
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Segundo a Associação dos Remanescentes do Quilombo de Abobral da 

Margem Esquerda, a comunidade é composta por cerca de 100 pessoas e se estende 

sobre uma área de 2.570 alqueires, na margem esquerda do rio Ribeira de Iguape, no 

município de Eldorado. As terras são formadas por mata nativa, pequenas roças de 

quilombolas, plantações de banana e pastagens de terceiros. 

A comunidade foi formada por ex-escravos que trabalhavam na Fazenda 

Caiacanga. A propriedade pertencia a Miguel Antônio Jorge, produtor de farinha e 

açúcar e um dos mais importantes mercadores de escravos da região de Xiririca 

(nome original de Eldorado). Os escravos fugidos se fixaram em locais refugiados na 

mata, mas, hoje, os seus descendentes  estão em lugares próximos ao rio Ribeira de 

Iguape. 

No final da década de 1980, a comunidade se articulou com o Movimento dos 

Atingidos por Barragens (MOAB), para reivindicar os seus direitos como 

remanescentes de quilombo. 

A partir da organização de um grupo de mulheres quilombolas, composto pela 

Equipe de Articulação e Assessoria de Comunidades Negras do Vale do Ribeira 

(EAACONE) e pelo MOAB, para discutir e agir a partir das demandas quilombolas, a 

comunidade fundou, em 2005, a Associação dos Remanescentes do Quilombo de 

Abobral da Margem Esquerda, e, no ano seguinte, entrou com um pedido na 

Fundação ITESP para obter o reconhecimento de suas terras. Em 2013, a Fundação 

ITESP produziu o Relatório Técnico-Científico (RTC) sobre a comunidade quilombola 

de Abobral da Margem Esquerda, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) em 

2014.  

Além do rio Ribeira de Iguape, a comunidade é banhada por inúmeros córregos 

e pelos rios Abobral de Cima e Abobral de Baixo. No primeiro, há um salto, que é um 

lugar relevante para a comunidade. Outros lugares de importância são o morro, onde 

se localiza a Pedra da Serpente, e algumas capuavas (áreas de roça) antigas. 

Em Abobral, existem 33 bens culturais, dos quais 10 estão íntegros, 13 são 

memória e 10 são ruína. Esse grande índice de bens culturais classificados nas 

categorias ruína e memória devem ter relação com o fato de a comunidade ainda não 

ter obtido o reconhecimento oficial como quilombo. Sem regularização fundiária, a 

comunidade não tem mais acesso a diversas áreas que tradicionalmente ocupava, em 

virtude da presença de terceiros (fazendeiros de fora). A especulação imobiliária 

instalada no Vale do Ribeira, principalmente a partir da década de 1960, associada à 
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desarticulação da policultura e à introdução da monocultura de banana, propiciou a 

entrada de fazendeiros na área e a redução do território tradicionalmente ocupado 

pelos antigos moradores do Abobral. Por esse fato, encontra-se em risco a própria 

continuidade dessa comunidade quilombola. 

 

Fotografia 4 - Recebimento do RTC por Virgínia da Costa e Leonila Priscila da Costa Pontes, 
lideranças do Quilombo de Abobral da Margem Esquerda.31  

 

Fonte: Acervo pessoal da autora.32. 

 

1.4.2  Bombas33 

 

A comunidade de Bombas está localizada no município de Iporanga e tem as 

comunidades de Praia Grande, Porto Velho, Cangume e João Surá como suas 

vizinhas distantes.  

                                                      
31 A entrega do RTC e a assinatura do reconhecimento da comunidade remanescente do quilombo de 

Abobral da Margem Esquerda aconteceram durante a Feira Paulista de Assentamentos e Quilombos 
(FEPAP), no Parque da Água Branca, em 16 de novembro de 2014, em São Paulo. O RTC foi 
entregue pela secretária de Justiça e Defesa da Cidadania, Eloisa de Sousa Arruda, e pelo diretor 
executivo da Fundação ITESP, Marco Pilla. 

32 Créditos da fotografia: Frederico Viegas, do ISA. 
33 Esta subseção foi elaborada com base nas informações constantes do Relatório Técnico-Científico 

da Fundação ITESP para a comunidade (SANTOS, 2002a), bem como nos dados do Inventário 
Cultural (ANDRADE; TATTO, 2013). 
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Mapa 2 - Bombas. 

 

Fonte: Inventário Cultural (ANDRADE; TATTO, 2013, sem paginação). 

 

O acesso principal à comunidade fica na altura do km 6 da Rodovia Antônio 

Honório da Silva, mais conhecida por estrada Iporanga-Apiaí, na margem direita do 

rio Betari. 
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Após atravessar uma ponte sobre o rio Betari e andar a pé, ou sobre o lombo 

de animais, durante uma hora e meia, por um caminho sinuoso, chega-se ao primeiro 

agrupamento de casas, chamado de Bombas de Baixo. Seguindo a caminhada por 

mais uma hora, chega-se ao outro agrupamento, conhecido como Cotia, ou Bombas 

de Cima. Há outro acesso possível por trilha, mas pouco utilizado pelos moradores, 

que se inicia no bairro da Serra, ainda na estrada Iporanga-Apiaí, passando pelo 

Lageado e seguindo para a região do Roncador. 

A população, em 2008, era de 68 pessoas, composta aproximadamente de 

46% do sexo feminino e 54% do sexo masculino. É uma comunidade formada por 

pessoas jovens,  pois apenas cerca de 26% da população têm idade acima de 30 

anos. 

O território de Bombas está definido pela Fundação ITESP com uma área de 

aproximadamente 1.200 hectares, no entanto, os limites reconhecidos pela 

comunidade abrangem mais de 3.000 hectares. Como o processo de reconhecimento 

ainda não foi oficializado, a comunidade ainda se encontra dentro do Parque Estadual 

Turístico do Alto Ribeira (PETAR). Essa sobreposição impede muitas das atividades 

agrícolas que eram praticadas antes da criação do parque, em 1958. A maioria 

absoluta do território (97,37%) está formado pela Mata Atlântica (mata primária e 

capoeiras em diversos estágios) e apenas 1,69% do solo é dedicado às roças de 

coivara. 

A comunidade de Bombas está assentada sobre um terreno cuja formação 

geológica é rica em rocha calcária, constituindo-se em uma região com um importante 

patrimônio espeleológico: são encontradas várias cavernas, como as do João Fortes, 

do Jeremias, do Paredão, da Casa do Pedro, Boca da Bomba, Areias, Bagre Cego e 

das Pacas. 

A área da comunidade teve a sua formação iniciada no século XIX, por volta de 

1910 e 1920, devido à fixação de escravos fugidos, de descendentes de escravos e 

de portugueses que viviam numa área próxima, conhecida como Fazenda Furquim. 

Também vieram pessoas de outras localidades de Iporanga, oriundas das famílias 

Mota e Ursolino; descendentes de famílias da comunidade de Nhunguara; pessoas 

da região de Minas Gerais, como foi o caso do senhor Celestino Muniz, que, antes de 

chegar à localidade de Bombas, passou por Itaóca; e também moradores de Porto 

Velho, João Surá (Paraná) e Três Águas (próximo à comunidade de Porto Velho). 
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Entre os anos de 1920 e 1935, chegaram pessoas de outras famílias, 

provenientes de Itapeva e dos quilombos João Surá e Praia Grande. A rede de 

parentesco existente em Bombas é formada pelas famílias Dias Peniche, Peniche de 

Matos, Dias Marinho, Ursolino e Muniz. 

Em 1958, foi criado o PETAR. Os limites do PETAR se sobrepuseram às áreas 

utilizadas pela comunidade de Bombas, que então se viu impedida de realizar as suas 

atividades agrícolas, incluindo o corte de matas e de vegetação em estágios mais 

avançados de recuperação (capoeira grossa). As famílias de Bombas, além de 

assistirem à diminuição das áreas passíveis  de cultivo, sofreram restrição nas 

atividades de criações de animais e ficaram proibidas de realizar qualquer atividade 

extrativista. 

No ano de 2002, a Associação dos Remanescentes do Quilombo de Bombas 

solicitou à Fundação ITESP o seu reconhecimento como quilombo (Processo 

administrativo da Fundação ITESP nº 1.186/2002). Mas, por falta de estudos 

ambientais por parte da Fundação Florestal do Estado de São Paulo, o processo ficou 

parado.  

Em 2010, a Secretaria do Meio Ambiente (SMA) de São Paulo exigiu estudos 

técnicos do meio físico, do meio biótico, da situação fundiária e da sustentabilidade 

ambiental, conforme previsto na Resolução SMA nº 29/2010, para solucionar a 

incidência do Parque Estadual do Alto Ribeira sobre o território quilombola. Em 

setembro do mesmo ano, a Fundação Florestal assumiu a responsabilidade de 

apresentar um plano de trabalho, e, em dezembro, foram firmados o Protocolo de 

Intenção e o Plano de Trabalho entre a Associação, a Fundação Florestal e a 

Fundação ITESP. Uma equipe da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” foi 

contratada pela Fundação Florestal/SMA para fazer os estudos. 

Em março de 2012, a pesquisa foi finalizada e o relatório foi entregue à 

Fundação Florestal. Em junho do mesmo ano, a Fundação Florestal apresentou a 

Proposta de Limite Territorial e deu andamento ao processo de reconhecimento da 

comunidade quilombola de Bombas. A Associação não aceitou, pois, a proposta 

reduziria o território da comunidade, excluindo a área conhecida como Sistema Areias. 

A comunidade enviou um documento à Fundação Florestal, explicando as suas razões 

para manter o Córrego Grande, nome pelo qual a região é chamada pelos 

quilombolas. E se comprometeu a fazer um plano de uso futuro dessa área, para 

manter conservadas as suas condições ambientais, conforme sempre fez. 
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Em julho, em reunião, a Associação apresentou contraproposta e nova data 

para prosseguir a negociação: 30 de julho. A diretoria da Fundação Florestal afirmou 

que reconheceria o território inteiro, cujos limites constam do laudo antropológico da 

Fundação ITESP, em duas etapas e com algumas condições. A primeira etapa seria 

a Fundação Florestal manifestar-se favoravelmente ao reconhecimento da 

comunidade quilombola. A segunda etapa ensejaria a alteração dos limites do PETAR, 

para desafetá-lo do território quilombola, sob algumas condições. 

A comunidade aceitou a proposta e as condições apresentadas. A Fundação 

ITESP e a Fundação Florestal sugeriram envolver as Secretarias de Justiça e do Meio 

Ambiente, para encaminhar o processo para o Grupo Gestor de Quilombos, visando 

ao reconhecimento administrativo de Bombas, e a Fundação Florestal se 

comprometeu a prosseguir com o processo, buscando a mudança nos limites do 

PETAR. 

Em 2013, a comunidade encaminhou uma carta ao governador de São Paulo, 

com cópia para os secretários do Meio Ambiente e da Justiça, solicitando 

esclarecimentos sobre o andamento do processo de reconhecimento após o acordo 

firmado entre as partes em julho de 2012.  

A Fundação Florestal iniciou o processo de reestruturação e demitiu parte dos 

seus funcionários. Dentre os demitidos, estavam os diretores que conduziram o 

processo de negociação e o acordo com a comunidade e com a Fundação ITESP, e, 

assim, o processo parou novamente. No final de fevereiro, a Fundação Florestal e a 

Fundação ITESP em reunião com a comunidade comunicaram que a atual gestão não 

poderia assumir os compromissos assumidos pela diretoria anterior. Como justificativa 

informaram que os estudos realizados eram incompletos, e, após reuniões com 

pesquisadores, a Fundação Florestal propôs uma redução do território de Bombas, 

excluindo a área conhecida como Córrego Grande ou Sistema Areias.  

Após o ocorrido, a comunidade de Bombas se reuniu e decidiu aceitar a 

proposta de território formulada pela Fundação Florestal. Assim, encaminhou carta 

aos diretores da Fundação Florestal e da Fundação ITESP, aceitando a proposta e 

solicitando um Termo de Ajustamento de Conduta, que incluísse: (i) a ida a campo 

para demarcar os pontos da nova divisa; (ii) a emissão de parecer favorável ao 

processo de reconhecimento do território por parte da Fundação Florestal; (iii) o 

compromisso do governo estadual em viabilizar o acesso para a comunidade; (iv) a 

autorização para a instalação de postes de energia elétrica no território; e (v) a 
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inclusão da desafetação do território quilombola no Projeto de Lei de criação do 

Mosaico de Paranapiacaba.  

Em abril, em carta endereçada à comunidade, a Fundação ITESP e a Fundação 

Florestal informaram os próximos passos e declararam que iriam a campo junto com 

a comunidade para delimitar o novo território. Em junho, a direção do PETAR visitou 

a comunidade para definir os limites do território e desenhar o novo mapa. Depois 

disso, segundo o coordenador da Associação, Edmilson Furquim de Andrade, a 

comunidade não teve mais resposta e a área do Córrego Grande passou a ser 

invadida por palmiteiros e caçadores, porque se espalhou, na região, a notícia de que 

tais terras não seriam mais do quilombo. 

No início do ano de 2014, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo entrou 

com uma ação judicial, pedindo o reconhecimento imediato do território, a desafetação 

do parque, a melhoria de acesso e outras benfeitorias. A Procuradoria do Estado 

promoveu uma reunião com a comunidade, a Fundação ITESP, a Fundação Florestal, 

a Defensoria Pública, o ISA e a EAACONE para propor um acordo sobre a delimitação 

do território a ser reconhecido.  

Posteriormente, a Fundação ITESP e a Fundação Florestal enviaram um 

documento à Associação quilombola a respeito da necessidade das melhorias e do 

atendimento das demandas como estrada e energia, mas sem a assinatura dos 

órgãos responsáveis. A comunidade não aceitou a versão do documento e devolveu 

uma carta-resposta, aceitando o reconhecimento e abrindo mão da parte do território 

denominada Córrego Grande (Sistema Areias), afirmando que ia continuar a ação em 

prol das outras demandas.  

Em novembro de 2014, a Fundação ITESP realizou um evento de entrega dos 

RTCs, e publicou no Diário Oficial o reconhecimento do território de Bombas. 
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1.4.3 Cangume34 

 

Mapa 3 - Cangume. 

 

Fonte: Inventário Cultural (ANDRADE; TATTO, 2013, sem paginação). 

                                                      
34 Esta subseção foi elaborada com base nas informações constantes do Relatório Técnico-Científico 

da Fundação ITESP para a comunidade (CARVALHO, 2013), bem como nos dados do Inventário 
Cultural (ANDRADE; TATTO, 2013). 
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Cangume localiza-se no município de Itaóca, a aproximadamente 11 km do 

centro da cidade.  

Embora o território reconhecido pela Fundação ITESP seja de 724,604 

hectares, em 2008, as famílias da comunidade ocupavam apenas uma área de 

aproximadamente 37 hectares.  

Em 2010, a Associação dos Remanescentes do Quilombo de Cangume 

conseguiu reintegração de posse de duas áreas, assim o total de terras efetivamente 

nas mãos da comunidade passou a ser de 166,9 hectares. O resto de seu território 

continua sob o poder de fazendeiros das redondezas. 

Em 2008, a população estimada era de 200 pessoas, em 39 famílias, sendo 

aproximadamente 44% do sexo feminino e 56% do sexo masculino, e a maior parte, 

61,7%, com menos de 30 anos de idade.  

De acordo com os levantamentos realizados para elaborar a Agenda 

Socioambiental de Cangume, as áreas de pastagem abertas por terceiros cobrem 

61,47% da área reconhecida de Cangume. As roças de coivara somam 4,23%, e as 

de mata e capoeira em diversos estágios representam 32,37% do território. 

Do Relatório Técnico-Científico produzido pela Fundação ITESP consta que, 

na década de 1980, os limites da área ocupada pela comunidade eram cobertos por 

uma alta capoeira, que foi suprimida pelo avanço das áreas de pastagem dos 

fazendeiros vizinhos. 

Os recursos hídricos e as espécies madeireiras são considerados os recursos 

naturais mais importantes da comunidade. Os recursos florestais comumente 

coletados são madeiras, taquara e cipós, utilizados nas construções de casas, em 

jiraus, em andaimes, nas cercas, nos cochos e na confecção de algumas peças 

utilitárias, como pilão, peneiras, cestos e gamelas. 

Os marcos naturais mais importantes identificados pela comunidade são os 

seus córregos, as suas capuavas antigas ou que estão sob o poder de terceiros, e a 

Toca da Onça. 

Cangume foi constituída por negros que fugiram do recrutamento forçado para 

a Guerra do Paraguai, por volta de 1870. João Cangume foi um dos primeiros negros 

que chegaram à localidade, chamada Pinheiro Alto, posteriormente denominada 

Cangume. No final do século XX, alguns membros da comunidade tiveram 

conhecimento de outras comunidades negras rurais que se organizavam para obter o 

reconhecimento de suas terras como quilombola, destacando-se o papel da 
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EAACONE como disseminadora de informações a respeito dos direitos das 

comunidades remanescentes de quilombo. 

Em 2004, a comunidade obteve o reconhecimento como remanescente de 

quilombo e o Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID) foi publicado no 

Diário Oficial, em 26 de junho de 2015. Mas, até o momento, a situação fundiária não 

foi resolvida, deixando as famílias inseguras e impossibilitadas de exercer as suas 

atividades de produção. 

Cangume levantou 32 bens culturais, dos quais 20 estão íntegros, seis são 

memória e seis estão em ruína.  

A religião praticada na comunidade é o espiritismo, o que difere Cangume dos 

demais quilombos que participaram do inventário cultural. Inicialmente de tradição 

católica, os moradores de Cangume, algum tempo depois, tornaram-se espíritas. 

Contam os mais velhos que, em uma festa, vários participantes foram tomados por 

espíritos. Um dos presentes na festa, uma pessoa do município de Apiaí, doutrinou 

esses espíritos, normalizando a situação naquele momento. Desde então, todos se 

tornaram adeptos dessa religião. 

Os ritos espíritas evocam e atualizam a memória dos mortos, e, com isso, 

estimulam a memória genealógica das pessoas e se conectam com gerações 

ascendentes.  

Mesmo com as dificuldades impostas pela restrição de áreas para o plantio (em 

virtude de ocupantes de fora), a comunidade se mantem firme na atividade agrícola 

com o hábito de realizar, coletivamente (em puxirões e reunidas), essa tarefa. Dos 

ofícios e modos de fazer, vale notar o declínio do processamento de cana e milho. 

Dentre as edificações, o Centro Comunitário tem papel de destaque, assumindo 

importância para a realização de diversas atividades da comunidade. Quanto aos 

lugares, aqueles que estão ocupados com pastagens de terceiros são classificados 

como ruína. Desde a sua origem até os dias atuais, Cangume conseguiu manter 

preservados vários de seus costumes tradicionais. 

A distância de Cangume dos municípios mais próximos não desanimou as 

autoridades municipal e estadual, que levaram até a comunidade blocos de concreto 

para a construção de casas de alvenaria e de um salão comunitário. 
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1.4.4 Galvão35 

 

Mapa 4 - Galvão. 

 

                                                      
35 Esta subseção foi elaborada com base nas informações constantes do Relatório Técnico-Científico 

da Fundação ITESP para a comunidade (CARVALHO, 2001), bem como nos dados do Inventário 
Cultural (ANDRADE; TATTO, 2013). 
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Fonte: Inventário Cultural (ANDRADE; TATTO, 2013, sem paginação). 

A história do bairro Galvão está intimamente ligada à história do bairro São 

Pedro. Ambos formavam um único grupo de parentesco, ocupando um território 

inicialmente contínuo. 

O início do povoamento foi em 1833, com a chegada de Bernardo Machado 

dos Santos, juntamente com oito mulheres e quatro homens, os primeiros habitantes 

da comunidade de São Pedro eram escravos fugidos de uma fazenda. Por causa das 

perseguições que sofria, Bernardo trocou seu nome para Bernardo Furquim de 

França. 

Para a sua subsistência, desde o início, faziam roça de arroz, feijão, milho, cará, 

batata, mandioca, cana, banana etc., e criavam porcos, galinhas e cavalos para 

serviço e transporte. Pescavam, caçavam e coletavam cipó, taquara e palhas para 

construções e artesanato. Vendiam arroz, milho e feijão em Iguape, para onde 

desciam de canoa, e compravam sal e tecido para costurar roupas à mão. 

Aconteciam os mutirões (chamados, na época, de “puxirões”) para derrubada 

e roçada, bem como para colheita de arroz, milho e feijão. Neles, o dono da roça 

convidava outros moradores, em número que dependia do tamanho da área. Como 

“pagamento do serviço”, oferecia comida e bebida. Havia também a troca de dia, na 

qual alguém que recebia ajuda de trabalho de um vizinho trabalhava para ele a mesma 

quantidade de dias quando ele precisasse. 

No início do século passado, alguns moradores venderam parte de suas terras 

para fazendeiros. Alguns desses fazendeiros foram tomando mais terras do que 

haviam comprado, gerando conflitos com os moradores tradicionais, fazendo 

ameaças e ocasionando mortes. 

Em 1999, resolveram separar as duas comunidades, fundando Associações 

distintas, para lutar pela terra. Em 2000, foi feito o RTC, e no mesmo ano, foi dado o 

reconhecimento como comunidade de remanescentes de quilombo. 

Com a maior parte de seu território no município de Eldorado e outra parte em 

Iporanga, o acesso à comunidade está na altura do km 41 da estrada 

Eldorado/Iporanga, a SP-165. Após atravessar de balsa o rio Ribeira de Iguape, 

percorre-se 2,5 km em uma estrada de terra para chegar à comunidade, situada na 

margem esquerda do rio Pilões. 

A comunidade está composta por 33 famílias, em um total de 143 pessoas. 

Parte das famílias mantém a roça como atividade básica para a subsistência: feijão, 
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arroz, milho e mandioca. Fazem também horta, cultivando alface, couve e almeirão. 

Muitas famílias têm uma pequena criação de porcos e galinhas para consumo próprio. 

Boa parte trabalha para a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado, além de 

trabalhos diários em fazendas próximas. 

Entre metade e dois terços do território, 2.234,34 hectares, é coberto de Mata 

Atlântica, completamente preservada. Com grande diversidade de espécies, abriga 

também muitas espécies de animais e aves: paca, tatu, macaco, veado, porco do 

mato, catetu, jacutinga, jacu-guaçu, lagarto, jaó, azulão, curió, saíra sete cores, bonito 

real, coleirinha, tucano, papagaios etc. É cortado por rios e córregos, como Pilões, 

São Pedro, Tiatã, São Paulinho, Pimenteira, Carvão e Baitaca, que formam algumas 

cachoeiras devido ao relevo montanhoso. Principalmente os rios Pilões e São Pedro 

são ricos em peixes, fonte de alimento para os moradores da comunidade. 

 

1.4.5 Ivaporunduva36 

 

Situada no município de Eldorado, Ivaporunduva é a mais antiga das 

comunidades do Vale do Ribeira e o ponto de partida dos fundadores dos demais 

bairros negros da região.  

Registros documentais afirmam que o povoado de Ivaporunduva surgiu no 

século XVII, a partir da chegada à região de dois irmãos mineradores e seus 10 

escravos. A partir de 1720, diversos mineradores, acompanhados de seus escravos, 

chegaram ao povoado.  

A comunidade está composta por 70 famílias, que vivem em uma vila localizada 

na beira do rio Ribeira de Iguape, e em casas espalhadas sertão adentro, até cinco 

km de distância da vila. A maioria das casas da vila é de alvenaria e coberta com 

telhas, mas, no interior da comunidade, as casas ainda são de sapé e pau-a-pique, 

com chão de barro socado.  

 

 

 

                                                      
36 Esta subseção foi elaborada com base nas informações constantes do Relatório Técnico-Científico 

da Fundação ITESP para a comunidade (AMORIM, 1998a), bem como nos dados do Inventário 
Cultural (ANDRADE; TATTO, 2013). 
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Mapa 5 - Ivaporunduva. 

 

Fonte: Inventário Cultural (ANDRADE; TATTO, 2013, sem paginação). 
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Fotografia 5 - Balsa de acesso para as comunidades de Iporanga, Galvão e São Pedro. 

 

Fonte: Acervo pessoal da autora. 

 

Ivaporunduva foi a primeira comunidade a se organizar para lutar por suas 

terras. Em 2003, o Governo do Estado de São Paulo titulou 672,28 hectares em nome 

da comunidade de Ivaporunduva, o que corresponde apenas a 24,4% do total do 

território. A maior parte das terras da comunidade incide em uma área da Companhia 

Alagoinha de Empreendimentos Gerais e ainda não foi titulada.  

No ano de 2005, o INCRA abriu processo para a regularização dessa porção 

do território. Em julho de 2006, o INCRA publicou no Diário Oficial o RTID do território 

de Ivaporunduva, reconhecendo a ocupação pela comunidade de 2.715,650 hectares.  

Já em abril de 2007, o INCRA entrou com uma ação de usucapião na Justiça 

Federal. O objetivo dessa iniciativa foi regularizar a parcela do território de 

Ivaporunduva incidente nas terras da Companhia Alagoinha de Empreendimentos 

Gerais. Optou-se por esse tipo de ação por tratar-se de posse mansa e pacífica. A 

empresa supostamente proprietária da área jamais ocupou as terras nem foi 

localizada para contestar o processo de titulação. A decisão final veio em 2008, e, em 

2010, houve o registro das terras em nome da Associação dos Remanescentes do 

Quilombo no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Eldorado. 
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Atualmente, a comunidade de Ivaporunduva desenvolve uma série de projetos 

visando a criar alternativas de manejo de seus recursos naturais e de geração de 

renda. São desenvolvidos projetos de plantio de banana orgânica, produção de 

artesanatos com palha de bananeira, repovoamento da palmeira juçara e coleta 

seletiva de lixo. Em maio de 2003, a comunidade conseguiu o certificado de banana 

orgânica, concedido pelo Instituto Biodinâmico de Botucatu. 

 

1.4.6 Mandira37 

 

A comunidade de Mandira está localizada no município de Cananéia. O acesso 

à comunidade se dá pela estrada do Itapitangui/Ariri, que sai da estrada Jacupiranga-

Cananéia, antes da balsa. Depois, percorre-se pela estrada do Mandira, até a altura 

do km 11. 

Em uma área de 2.880 hectares, são encontrados dois ambientes: um de terra 

firme, com 1.705 hectares, cobertos, em sua maior parte, com Mata Atlântica, que se 

encontra bastante preservada, e outro de mangue, com 1.175 hectares, área em que 

foi oficialmente reconhecida a Reserva Extrativista (Resex) do Mandira, em 2002, para 

regulamentar a extração e a engorda de ostras, além de caranguejos e peixes. 

Com vários rios em uma área montanhosa, há cachoeiras como a do Mandira, 

um dos atrativos turísticos da comunidade. Com a mata bem preservada cobrindo a 

maior parte do território, a diversidade da fauna é bastante grande: macaco, tatu, 

bugio, quati, tamanduá, jacu, jacutinga, jacupema, jacucaca, veado, paca, cotia, 

cateto, cachorro do mato, jaguacini, lontra, onça, macuco, tucano, periquito, tuim, 

curió, sanhaço da serra e sanhaço azul, saíra, pica-pau, coruja, gralha, maritaca, 

papagaio, perdiz e uru. 

A população em 2008 era de 108 pessoas, 54% do sexo feminino e 46% do 

sexo masculino. Menos da metade desse total tem idade acima de 30 anos. 

 

  

                                                      
37 Esta subseção foi elaborada com base nas informações constantes do Relatório Técnico-Científico 

da Fundação ITESP para a comunidade (TURATTI, 2002), bem como nos dados do Inventário 
Cultural (ANDRADE; TATTO, 2013). 
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Mapa 6 - Mandira. 

 

Fonte: Inventário Cultural (ANDRADE; TATTO, 2013, sem paginação). 

 

A formação da comunidade ocorreu no século XIX, em 1868, quando Francisco 

Mandira recebeu cerca de 2.880 hectares em doação de sua meia-irmã, Celestina 

Benícia de Andrade. O patriarca de Mandira era filho de uma escrava com o fazendeiro 

Antônio Florêncio de Andrade, dono da fazenda que existia no local. Ainda hoje, é 
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possível ver, em pé, as ruínas das grossas paredes de pedra de um provável armazém 

da antiga fazenda, que foi construído pelos escravos que ali viveram. 

Em 1974, a comunidade foi pressionada a vender boa parte de seu território. 

Os herdeiros que se recusaram a vender precisaram ceder metade de suas terras 

como pagamento pela regularização fundiária e foram realocados em outra parte do 

antigo território. 

A partir de 1993, apoiados pelo Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre Populações 

Humanas e Áreas Úmidas Brasileiras (NUPUAB), da USP, as famílias de Mandira 

passaram a trabalhar para implementar uma reserva extrativista em seu território. Em 

1994, foi fundada a Associação dos Moradores da Reserva Extrativista do Bairro 

Mandira e, em 1998, a Cooperativa dos Produtores de Ostra de Cananéia 

(Cooperostra), uma cooperativa para comercializar as ostras coletadas na Resex. 

Esse processo de organização culminou com a oficialização da Resex, em 2002, 

mesmo ano em que a Fundação ITESP reconheceu Mandira como uma comunidade 

remanescente de quilombo.  

Em 2010, oito anos depois da criação da Resex, Mandira aprovou o seu plano 

de manejo e ganhou a concessão do direito real de uso da área, renovável após 20 

anos. 

Em Mandira, foram identificados 40 bens culturais, sendo 22 íntegros, 15 em 

ruína e três como memória. Dentre as formas de expressão, destaca-se a importância 

do Terço Cantado, presente até hoje na celebração do padroeiro, Santo Antônio. Por 

outro lado, nota-se o enfraquecimento da dança de São Gonçalo, que até 

recentemente possuía vigor na comunidade. 

Em relação a ofícios e modos de fazer, o manejo de ostras e o artesanato são 

as principais atividades produtivas. Em contrapartida, alguns ofícios tradicionais 

desapareceram, como o plantio e o processamento do arroz. Estão em declínio os 

ofícios de parteiras e de benzedores, bem como a técnica construtiva do pau-a-pique. 

Alguns espaços territoriais significativos de Mandira estão sendo aproveitados 

pela comunidade para a atividade de turismo e pesquisa, como os manguezais, onde 

se situam os viveiros de ostras, o sambaquis, as ruínas da Casa de Pedra, além de 

edificações íntegras, como o salão de corte e costura e o Centro Comunitário. Os 

lugares classificados na condição de ruína situam-se em áreas que ainda não foram 

desintrusadas e às quais os mandiranos têm mais ou menos acesso para uso. Das 

seis celebrações apontadas, quatro estão íntegras. 
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O projeto da Reserva Extrativista, financiado pelo Projeto Demonstrativo Tipo 

A, do Ministério do Meio Ambiente (MMA), tem como objetivo estruturar a Reserva 

Extrativista do Mandira, com: elaboração e implementação do Plano de Utilização 

(extração de ostra, marisco, mexilhão e caranguejo); cursos de capacitação em gestão 

para jovens da comunidade; e formação e fortalecimento de grupos de trabalho em 

ecoturismo, costura, artesanato, ostra e apicultura. Está em execução, há mais de um 

ano, em parceria com a Fundação Florestal, a Fundação ITESP e o Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). 

São envolvidos e beneficiados pelo projeto todos os moradores da comunidade 

e também de sítios próximos. Após os três anos de duração do projeto, é esperado 

que a comunidade consiga dar continuidade às atividades com os seus próprios 

recursos, visando à geração de renda e conservação da natureza. 

A Cooperativa dos Produtores de Ostra de Cananéia foi formada por pessoas 

da comunidade Mandira e de outras comunidades de Cananéia e Itapitangui. 

Comercializa as ostras produzidas na Resex, por meio de um plano de manejo 

estabelecido pelo Conselho Deliberativo da Reserva, gerando renda e garantindo a 

sustentabilidade ambiental. As ostras produzidas pelos cooperados são depuradas e 

embaladas para serem comercializadas em Cananéia, Santos e São Paulo. 

Na comunidade, existe um grupo de 15 mulheres que fazem bijuterias (brincos, 

pulseiras, colares) com sementes nativas. Também são feitos cestos, vassouras, 

aparadores de panelas e enfeites para geladeira com cipó timbopeva e imbé. Os 

produtos são vendidos na própria comunidade e em feiras de artesanato. 
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Fotografia  – Casa da Farinha no Quilombo do Mandira. 

 

Fonte: Acervo pessoal da autora. 

 

Outro grupo de quatro mulheres confecciona bolsas, camisetas, almofadas, 

bonecas de pano, chaveiros e macacões de apicultura, bem como estampa camisetas 

com serigrafia. Seus produtos são comercializados na própria comunidade e em 

feiras, além de aceitarem encomendas de encontros, congressos etc. 

A comunidade tem muitos atrativos turísticos, como a área de engorda de 

ostras no mangue, a Cachoeira do Mandira, a Casa de Pedra (ruína de um antigo 

moinho de arroz), a Igreja de Santo Antonio, o Tráfico de Farinha (casa de preparação 

de farinha de mandioca com equipamento tradicional), a comida caseira com produtos 

locais, além da narração da história da comunidade. Conta com um grupo de três 

monitores ambientais e outros estão sendo preparados. Recebe grupos de estudantes 

e turistas em geral. 

A partir da elaboração do Relatório Técnico-Científico, a comunidade foi 

reconhecida como quilombola, sendo que a Portaria do Presidente do INCRA com a 

titulação de suas terras foi publicada no Diário Oficial em 8 de outubro de 2015. 
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1.4.7 Maria Rosa38 

 

O acesso à comunidade Maria Rosa é feito pela Rodovia SP-165, no km 14, 

em Iporanga. É preciso atravessar o rio Ribeira de Iguape pela balsa do Poço Grande 

e depois seguir 18 km por uma estrada de terra que corta a Serra de Pilões e está 

frequentemente intransitável. 

A população de Maria Rosa é de cerca de 20 famílias. Com um território de 

3.375,66 hectares, a comunidade de Maria Rosa faz divisa com os parques estaduais 

Intervales e PETAR, e com a comunidade quilombola de Pilões. Estima-se que cerca 

de 90% do território das comunidades de Pilões e Maria Rosa são recobertos de Mata 

Atlântica ainda preservada, sendo o restante usado para roça e pastagens. A grande 

área de floresta preservada abriga uma enorme diversidade de flora e fauna, inclusive 

grandes predadores, como onças pardas e pintadas. 

Maria Rosa possui uma igreja, um Centro Comunitário, uma escola e um campo 

de futebol, os quais estão situados na localidade conhecida como Vila. Após a 

titulação das terras, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) 

construiu 21 casas de alvenaria para as famílias. 

 

  

                                                      
38 Esta subseção foi elaborada com base nas informações constantes do Relatório Técnico-Científico 

da Fundação ITESP para a comunidade (AMORIM, 1998b), bem como nos dados do Inventário 
Cultural (ANDRADE; TATTO, 2013). 
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Mapa 7 - Maria Rosa. 

 

Fonte: Inventário Cultural (ANDRADE; TATTO, 2013, sem paginação). 

 

A memória dos moradores de Maria Rosa, assim como a de seus vizinhos de 

Pilões, não consegue precisar o início da ocupação do seu território. 

Os registros históricos dizem que a Serra de Pilões, também conhecida como 

Serra do Quilombo, foi local de violentas disputas entre mineradores brancos e, 
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também, de resistência e motins de escravos contra os seus senhores. Por outro lado, 

segundo a memória dos mais velhos e a história oral da comunidade, Maria Rosa e 

Pilões sempre foram bairros de negros.  

Escravos que fugiam da Fazenda Santana e iam aportar em Pilões e Maria 

Rosa já acharam os povoados estabelecidos há muito tempo. Terminada a exploração 

do ouro, Pilões e Maria Rosa integraram-se ao novo ciclo econômico do Vale do 

Ribeira: o arroz. Pequenos proprietários vendiam o seu excedente de produção a uma 

rede de comerciantes que mandavam o arroz para o país todo. 

Em 1995, a criação do Parque Estadual Intervales se sobrepôs ao território 

historicamente ocupado por cinco comunidades quilombolas, dentre elas Pilões e 

Maria Rosa. O reconhecimento pela Fundação ITESP da ocupação histórica e da 

condição de remanescentes de quilombos das famílias das duas comunidades veio 

três anos depois e foi fundamental para que as comunidades tivessem o seu território 

excluído do Parque Intervales, garantindo maior autonomia sobre as suas terras. 

Em Maria Rosa, foram identificados 32 bens culturais, dos quais 23 são 

íntegros, seis estão em ruína e três são memória. Das sete celebrações, apenas a 

Recomendação das Almas não está íntegra. As atividades ligadas à produção agrícola 

se mantêm, com exceção apenas para o processamento do milho e da cana.  

Ofícios raros ainda podem ser encontrados, caso da sabedoria das parteiras e 

dos benzedores. Os lugares identificados estão, em sua maioria, íntegros, com 

destaque para a importância do rio Pilões, que corta todo o território, para as capuavas 

antigas e para a Serra do Montenegro. O caminho histórico que leva à Guapiara está 

em desuso, indicando o declínio das rotas de tropeiros, consequência da abertura de 

estradas. Preocupam os moradores de Maria Rosa a situação das formas de 

expressão e a extinção da Romaria de São Gonçalo. 

Situada praticamente em frente a Pilões, na região do Alto Ribeira, a 

comunidade de Maria Rosa também teve seu início em um local distante e de difícil 

visibilidade. Escravos fugiam para o local, onde se instalaram, desenvolvendo 

atividade agrícola para sobreviver. 

De acordo com os relatos e os documentos disponíveis, acredita-se que houve 

uma ocupação territorial negra em Maria Rosa e em Pilões, na mesma época em que 

algumas fazendas da região ainda contavam com o trabalho escravo.  

Em um documento de 1863, o subdelegado de polícia de Iporanga informou à 

Presidência da Província a existência de negros em quilombos nas proximidades da 
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região pedindo providências para destruí-los. A partir de 1844, os registros de batismo 

começam a indicar a presença de negros livres nos arredores da região.  

As terras de Maria Rosa foram tituladas em 2001 pelo Governo do Estado de 

São Paulo, com 3.375,66 hectares. A área estava ocupada por cinco posseiros e 

fazendeiros, mas o processo de desintrusão foi concluído, e, hoje, a comunidade tem 

as suas terras livres de não quilombolas. 

 

1.4.8 Morro Seco39 

 

Estando localizada no município de Iguape, o acesso à comunidade de Morro 

Seco é feito pela rodovia BR-116, na altura do km 419, sentido Curitiba/São Paulo. 

Nesse ponto, segue-se por uma estrada de terra localizada no município de Juquiá, 

percorrendo-se 5 km, até alcançar as primeiras casas da comunidade.  

A área onde hoje é a terra quilombola de Morro Seco era de propriedade da 

família Modesto Pereira. 

Ainda que parte dela tenha sido vendida, restou aos herdeiros, lideranças 

atuantes da comunidade, uma área de 164,68 hectares. 

A população levantada em 2008 era de 75 pessoas composta de 50,6% do 

sexo feminino e 49,4% do sexo masculino. Quase metade da população (40%) tem 

idade acima de 30 anos, enquanto 12% dos moradores declaram ter entre 21 e 25 

anos. 

Uma parcela significativa do território é recoberta por Mata Atlântica. Dos 

164,68 hectares de terra reconhecidos, 60,83% são cobertos com mata e capoeira em 

diversos estágios, segundo dados de 2007. A segunda maior classe de uso e 

ocupação do solo é a formada pelos bananais, no entanto, a maior parte dessa área 

não é cultivada por quilombolas. 

As nascentes de água existentes na área da comunidade são consideradas 

como o recurso natural de maior relevância para a comunidade. Os moradores 

relataram que as margens do ribeirão da Bezerra e do ribeirão Prancha precisam ser 

reflorestadas. 

 

                                                      
39 Esta subseção foi elaborada com base nas informações constantes do Relatório Técnico-Científico 

da Fundação ITESP para a comunidade (TURATTI, 2006), bem como nos dados do Inventário 
Cultural (ANDRADE; TATTO, 2013). 
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Mapa 8 - Morro Seco. 

 

Fonte: Inventário Cultural (ANDRADE; TATTO, 2013, sem paginação). 

 

O conceito de comunidade chegou ao Morro Seco trazido por um representante 

da Igreja Católica, em meados do século XIX, quando os moradores do local 

começaram a se organizar como um grupo único. 
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Foram escolhidos representantes do grupo para dialogar, quando necessário, 

com as pessoas de fora da comunidade. Em 1999, realizaram-se discussões internas 

sobre a criação de uma Associação local, se autorreconhecendo como comunidade 

remanescente de quilombo. No ano seguinte, solicitaram à Fundação ITESP o 

reconhecimento oficial, o que ocorreu em 2006. 

Em Morro Seco, foram identificados 28 bens culturais, dos quais 19 são 

íntegros, quatro estão em ruína e cinco são memória. A comunidade é uma das que 

possui mais formas de expressão íntegras, com destaque para o fandango batido, 

extinto em quase todos os quilombos do Vale do Ribeira. 

Algumas celebrações deixaram de ser comemoradas, como o Dia de São 

Benedito. Em compensação, em Morro Seco existe a prática de festejar o Dia de Reis, 

tradição que está em declínio em muitas comunidades, além de festas como a 

Coroação de Nossa Senhora e a Festa de São Miguel. 

Continuam íntegras as atividades agrícolas, com destaque para as formas 

coletivas de execução das tarefas. As edificações são importantes espaços de 

sociabilidade: o Centro Comunitário, o galpão multiuso, a igreja e a casa de farinha 

movimentam a vida comunitária. 

 

1.4.9 Nhunguara40 

 

Uma parte das terras da comunidade de Nhunguara pertence ao município de 

Eldorado, e a outra parte encontra-se no município de Iporanga. Faz limite com a 

comunidade de André Lopes e com o Mosaico de Jacupiranga. O acesso se dá pela 

estrada SP-165, que liga Eldorado à Iporanga.  

Nhunguara está localizada a aproximadamente 40 km do centro da cidade de 

Eldorado e a 30 km do centro de Iporanga. 

A população estimada da comunidade, em 2008, era de 439 pessoas. Menos 

da metade da população tem idade acima de 30 anos. 

Mapa 9 - Nhunguara. 

                                                      
40 Esta subseção foi elaborada com base nas informações constantes do Relatório Técnico-Científico 

da Fundação ITESP para a comunidade (CARVALHO; SCHIMITT, 2000), bem como nos dados do 
Inventário Cultural (ANDRADE; TATTO, 2013). 
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Fonte: Inventário Cultural (ANDRADE; TATTO, 2013, sem paginação). 

 

A comunidade de Nhunguara possui um vasto território, sendo 8.100,98 

hectares reconhecidos pela Fundação ITESP. Desse total, quase 90% encontram-se 

preservados e cobertos por Mata Atlântica, embora terceiros tenham aberto algumas 

grandes propriedades com pastagens (7,44% do território). 
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O território é cortado pelo rio Nhunguara e seu curso marca a divisa entre os 

municípios de Eldorado e Iporanga, e deságua no rio Ribeira de Iguape. As nascentes 

de água foram o recurso natural destacado por sua abundância na área da 

comunidade. No entanto existe a necessidade de reflorestamento de certos trechos 

de rios, principalmente nas áreas onde terceiros mantêm o sistema de pastagem 

extensiva. 

Os recursos naturais comumente coletados são as madeiras e os cipós 

utilizados na construção e na confecção de utensílios domésticos e artesanais. 

Além do palmito, as plantas medicinais nativas e a taquara são recursos 

disponíveis e utilizados pelos moradores em seu cotidiano. 

Segundo o Relatório Técnico-Científico produzido pela Fundação ITESP, a 

formação de Nhunguara se deve à expansão territorial dos bairros de Ivaporunduva e 

São Pedro. A comunidade atribui a João Faustino Vieira o papel de pioneiro nesse 

processo de ocupação. Ele tinha a posse de uma área na localidade, conhecida como 

Salto, em 1830. A ocupação de Nhunguara sempre esteve fortemente relacionada, 

por conta de laços de parentesco e proximidade física, ao bairro de André Lopes. 

Nhunguara foi a comunidade negra que liderou, na região, a produção de arroz, 

farinha de mandioca e aguardente de cana, bem como a criação de porcos, 

aproximadamente até a década de 1950. Em 1963, com a criação do Parque Estadual 

Jacupiranga, as famílias foram proibidas de desmatar áreas para praticar a agricultura.  

Em 1984, ocorreu a primeira venda de terra dentro da área. A maioria da 

comunidade reagiu negativamente, porém, muitos repetiram o feito, pressionados 

economicamente pela proibição da prática agrícola. 

Em 1997, a comunidade se organizou em torno de uma Associação de 

moradores e conseguiu alguns avanços, como licenças ambientais para fazer roça.  

Em 2001, a comunidade foi reconhecida oficialmente como remanescente de 

quilombos, embora, até o momento, a situação fundiária da área não tenha sido 

resolvida. Essa situação gerou constantes conflitos entre os quilombolas e os 

fazendeiros que exerciam atividades agropecuárias na área. 

Em Nhunguara, foram identificados 37 bens culturais, dos quais 21 estão 

íntegros, oito são memória e oito estão em ruína. A maior parte dos bens íntegros são 

aqueles ligados às atividades agrícolas e ao processamento dos alimentos, inclusive 

à produção artesanal da farinha de mandioca. 
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Algumas celebrações ainda ocorrem, como a de Nossa Senhora Aparecida e a 

Via Sacra. Outros bens íntegros são o ofício de artesão e lugares como o rio 

Nhunguara e o Caminho do Turvo. As formas de expressão estão em declínio, sendo 

que apenas três dos nove bens encontram-se ativos, dentre eles, a literatura oral – na 

qual se incluem diversos gêneros narrativos e duas danças: a mão-esquerda e o xote 

balanceado.  

A comunidade ainda não recuperou o controle sobre todo o seu território e 

aguarda a desintrusão de algumas áreas. Por isso, foram identificados dois lugares 

não íntegros: o Caminho do Turvo e o Guardamó. As edificações íntegras são da 

Igreja Católica, embora pouco frequentada atualmente devido à construção de Igrejas 

Evangélicas no território, e a casa de farinha. 

 

1.4.10 Pedro Cubas e Pedro Cubas de Cima41 

 

As comunidades quilombolas de Pedro Cubas e Pedro Cubas de Cima ocupam 

territórios contíguos, reconhecidos em momentos diferentes pela Fundação ITESP.  

Pedro Cubas localiza-se a aproximadamente 34 km da cidade de Eldorado. O 

início da estrada que conduz à comunidade está na altura do km 96 da rodovia que 

liga as cidades de Eldorado e Iporanga (SP-165). Para chegar até Pedro Cubas, é 

preciso atravessar o rio Ribeira de Iguape, utilizando a balsa que fica na altura do 

bairro Batatal, e percorrer 10 km por estrada não pavimentada. A 2 km adiante está a 

divisa com o território de Pedro Cubas de Cima.  

A população levantada em Pedro Cubas é de 143 pessoas: 53% sexo feminino 

e 47% do sexo masculino. Do total da população, aproximadamente 66% têm idade 

inferior a 30 anos. Em Pedro Cubas de Cima, a população, em 2008, era de 79 

pessoas, sendo 55% com menos de 30 anos. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
41 Esta subseção foi elaborada com base nas informações constantes do Relatório Técnico-Científico 

da Fundação ITESP para a comunidade (ARRUDA, 2013), bem como nos dados do Inventário 
Cultural (ANDRADE; TATTO, 2013). 
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Mapa 10 - Pedro Cubas e Pedro Cubas de Cima. 

 

Fonte: Inventário Cultural (ANDRADE; TATTO, 2013, sem paginação). 

 

O território de Pedro Cubas tem 3.806,23 hectares e é quase totalmente 

coberto por mata primária ou capoeirão (92,8%). Fora isso, as áreas de pastagem e 

de repovoamento da palmeira juçara são as maiores classes de uso do território, 
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somando 3,64% da área. Pedro Cubas de Cima possui 6.875,22 hectares, dos quais 

87,6% são recobertos por mata primária ou capoeirão. 

A maior parte das áreas de Pedro Cubas de Cima que não estão cobertas por 

algum tipo de vegetação natural (vegetação rasteira, capoeiras em diversos estágios 

e matas) vem sendo atualmente utilizada para pastagens e para o cultivo de arroz em 

propriedades de terceiros.  

Os recursos de origem florestal coletados em ambos os territórios são cipós, 

taquara, taboa, vários tipos de madeira, palmito-juçara, plantas medicinais nativas e 

sementes. Alguns desses recursos são utilizados na construção de casas, cercas e 

abrigos das criações, e também para a confecção de artefatos de uso tradicional 

quilombola. Outros são utilizados para venda e uso alimentar. Dentre os recursos não 

florestais existentes no território foram destacadas as nascentes de água e algumas 

espécies de peixes e animais de caça. 

A preservação das cabeceiras do rio Pedro Cubas, que perpassa os dois 

territórios, é uma prioridade para a conservação ambiental das terras desses 

quilombos, assegurando às comunidades o controle sobre a qualidade das águas do 

rio. Atualmente, o rio já se encontra ameaçado por causa da irrigação (alagamento) 

de plantio de arroz com uso de agrotóxicos em fazenda vizinha, poluindo a água e 

matando peixes, além de trazer prejuízo à saúde das pessoas. Além disso, a 

derrubada de matas ciliares nessas áreas tem causado o assoreamento do rio. 

A ocupação das terras banhadas pelo rio Pedro Cubas teve início com escravos 

fugidos que trabalhavam em fazendas de mineração do ouro em outras localidades 

da região no século XVIII. Gregório Marinho é considerado o fundador da comunidade. 

Ele seria um escravo fugido da fazenda Caiacanga, conhecida pela violência praticada 

contra os negros. Alguns moradores relatam que Gregório Marinho veio da região de 

Ivaporunduva, entre 1849 e 1856. O tronco Marinho é uma das famílias fundadoras 

dos povoados de Pedro Cubas e Pedro Cubas de Cima. 

Ainda no século XIX, todo o Vale do Ribeira sofreu pressões de grileiros de 

terras e latifundiários, o mesmo ocorrendo com a área de Pedro Cubas e Pedro Cubas 

de Cima. Por conta disso, muitas famílias venderam suas terras a fazendeiros, os 

quais introduziram, nas terras férteis banhadas pelo rio Pedro Cubas, áreas cultivadas 

com arroz e banana, além do gado. 

As famílias de Pedro Cubas e Pedro Cubas de Cima que conseguiram se 

manter na terra trabalhavam nas fazendas de arroz e gado e praticavam a agricultura 
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de pousio. Em meados de 1990, familiares que haviam saído da localidade iniciaram 

regresso às suas terras. 

A comunidade de Pedro Cubas obteve o reconhecimento oficial como 

comunidade quilombola pela Fundação ITESP em 1998, e cinco anos depois foi a vez 

de Pedro Cubas de Cima, em 2003. A área de Pedro Cubas foi titulada, mas ainda 

não foi desintrusada. Já a situação fundiária de Pedro Cubas de Cima é ainda mais 

complicada, porque existem muitos fazendeiros de fora ameaçando as famílias 

quilombolas e as terras não foram tituladas. Até começo de 2013, essa questão não 

estava solucionada. 

Nas comunidades de Pedro Cubas e Pedro Cubas de Cima, foram identificados 

47 bens culturais, dos quais 24 são íntegros, 15 são memória e oito são ruína. Muitas 

celebrações são íntegras, com destaque para a Bandeira do Divino, com a sua 

tripulação de cantadores, e a Recomendação das Almas, uma importante celebração 

noturna cada vez mais rara nos quilombos do Vale do Ribeira. Os ofícios ligados à 

atividade agrícola estão íntegros também. Destaca-se o processamento de produtos 

incomuns em outros levantamentos, como o fumo e o barro. Ainda está íntegro o ofício 

de benzedor, também cada vez mais raro. Os bens culturais em memória são 

principalmente as formas de expressão, incluindo danças como o fandango, a mão-

esquerda e a Romaria de São Gonçalo.  

Quanto aos lugares, alguns estão nas mãos de fazendeiros de fora da 

comunidade, como o Morro do Cruzeiro, impedindo o acesso da comunidade a um 

lugar central de sua memória histórica. As edificações das comunidades de Pedro 

Cubas e Pedro Cubas de Cima inventariadas por sua relevância cultural são a Igreja 

de Santa Catarina, um barracão de palha da associação e uma casa de farinha. 

A relação de Pedro Cubas com outras comunidades do Vale do Ribeira é 

bastante forte. Sabe-se, por exemplo, que famílias de Pedro Cubas e de Ivaporunduva 

têm origem comum. O próprio Gregório Marinho, que é considerado o primeiro 

habitante de Pedro Cubas, aparece em documentos das duas comunidades.  

O acesso à estrada para a comunidade de Pedro Cubas fica no km 96 da 

Rodovia Eldorado/Iporanga (SP-163), depois de atravessar de balsa o rio Ribeira de 

Iguape, no município de Eldorado. A comunidade é formada por dois núcleos, Pedro 

Cubas de Cima, localizada no km 13, e Pedro Cubas de Baixo, no km 10. 

Pedro Cubas é formada por 59 famílias, totalizando 222 pessoas. Quase 

metade dessa população tem até 15 anos. Por volta de 10% têm mais de 60 anos. A 
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grande maioria cursou as primeiras séries do Ensino Fundamental, disponível na 

escola da comunidade e na vizinha Batatal. O acesso ao Ensino Médio é dificultado 

pela distância e pela ausência de transporte. Apenas uma pessoa tem Ensino Superior 

completo e outra está cursando. O analfabetismo atinge, sobretudo, as pessoas com 

mais de  50 anos, que tiveram ainda menos acesso à educação do que a atual geração 

de jovens. 

A roça, realizada de modo tradicional, é a principal atividade de subsistência 

dessas famílias. Nela, são plantados, de modo consorciado, macaxeira (mandioca 

mansa) em suas variedades mata-fome (amarela, roxa, branca e de fritura), feijão, 

milho, abóbora, pepino, taioba, banana, batata roxa, cará, cará de espinho, inhame, 

mangarito e cana-de-açúcar. 

O artesanato, sobretudo bijuterias de sementes, é uma atividade complementar 

de renda. Também é feito o artesanato tradicional de apás e peneiras de taquara de 

lixa e taquaruçu, esteiras de taboa, principalmente para uso próprio e, em alguns 

casos, para comércio. 

A comunidade conta atualmente com 40 famílias. As terras de Pedro Cubas 

foram parcialmente tituladas em 2003 pelo Governo do Estado de São Paulo. A área 

regularizada (3.806,23 hectares) corresponde a 64% do território total. Apesar da 

titulação, ocupantes não quilombolas ainda permanecem na área.  

No ano de 2004, o INCRA instaurou um processo visando a regularizar esse 

território. Até a presente data, o RTID da área estava em elaboração pelo INCRA, 

sendo que, em fevereiro de 2016, foi publicada uma sentença pela juíza federal da 1ª 

Vara de Registro, determinando que o INCRA finalize o processo de titulação do 

quilombo Pedro Cubas em prazo razoável.42 

A comunidade de Pedro Cubas já tem o título de suas terras, em um total de 

3.806,23 hectares. Pedro Cubas de Cima já foi reconhecida como remanescente de 

quilombo e titulada em 2014.  

Boa parte do território foi desmatada para cultivo de arroz e para pasto. Por 

volta de um terço é de mata preservada. Nessas terras, existem hoje bananais e áreas 

cobertas de capoeira, além de locais de roças antigas, onde é possível o uso agrícola 

tradicional. Com as restrições das leis ambientais, algumas áreas de mata já não 

podem ser derrubadas. 

                                                      
42 Íntegra da sentença disponível em: <http://cpisp.org.br/acoes/upload/arquivos/Senten%C3%A7aAC 

P0006478-69.2013.403.6104.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2016. 
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A área preservada tornou-se muito importante, porque se constituiu em um 

reservatório para uso de materiais de coleta que são necessários para a confecção 

de artesanato, como pulseiras e colares, bem como para outros artefatos de uso diário 

pelas famílias, tais como pilões, cestas etc. 

A crescente auto-organização das outras comunidades negras do Vale do 

Ribeira e o sucesso na luta pelo reconhecimento de suas terras tiveram o mérito de 

fazer renascer a esperança na comunidade Pedro Cubas. Havendo uma fazenda 

entre os dois núcleos, foram criadas Associações distintas e o processo de 

reconhecimento feito separadamente. 

Em 1998, foram fundadas as Associações de Remanescentes dos Quilombos 

de Pedro Cubas e de Pedro Cubas de Cima, para organizar as famílias e negociar a 

titulação de suas terras junto aos órgãos competentes. 

 

1.4.11 Pilões43 

 

A comunidade de Pilões está localizada no município de Iporanga. O acesso é 

feito pela Rodovia SP-165, no km 14. É preciso atravessar o rio Ribeira pela balsa do 

Poço Grande e depois seguir 15 km por uma estrada de terra que corta a Serra de 

Pilões, a qual, muitas vezes, está intransitável. 

Segundo o cadastro da Fundação ITESP, atualizado em 2006/2007, a 

população de Pilões é de 178 pessoas. O quilombo possui um território de 6.222 

hectares, que faz divisa com o Parque Estadual Intervales e o Quilombo Maria Rosa, 

e é vizinho do Quilombo Galvão. As duas comunidades são ligadas por uma estrada 

de terra de 6 km de extensão. 

 

  

                                                      
43 Esta subseção foi elaborada com base nas informações constantes do Relatório Técnico-Científico 

da Fundação ITESP para a comunidade (AMORIM, 1998c), bem como nos dados do Inventário 
Cultural (ANDRADE; TATTO, 2013). 
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Mapa 11 - Pilões. 

 

Fonte: Inventário Cultural (ANDRADE; TATTO, 2013, sem paginação). 

 

A memória dos moradores de Pilões, assim como a de seus vizinhos de Maria 

Rosa, não consegue precisar o início da ocupação do seu território. 

Os registros históricos dizem que a Serra de Pilões, também conhecida como 

Serra do Quilombo, foi palco de violentas disputas entre mineradores brancos, e, 
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também, de resistência e motins de escravos contra seus senhores. Por outro lado, 

até onde a memória dos mais velhos e o registro oral da comunidade alcançam, Maria 

Rosa e Pilões sempre foram bairros de negros. Escravos que fugiam da Fazenda 

Santana e iam aportar em Pilões e Maria Rosa já acharam o povoado estabelecido há 

muito tempo. 

Após a exploração do ouro, Pilões se associou ao novo ciclo econômico do 

Vale do Ribeira: o arroz. Pequenos proprietários vendiam o seu excedente de 

produção a uma rede de comerciantes que mandavam o arroz para o país todo. 

Em 1995, a criação do Parque Estadual Intervales se sobrepôs ao território 

historicamente ocupado por cinco comunidades quilombolas, dentre elas, Pilões. O 

reconhecimento pela Fundação ITESP da ocupação histórica e da condição de 

remanescentes de quilombos das famílias das duas comunidades veio três anos 

depois e foi fundamental para que as comunidades tivessem a sua área excluída do 

Parque Intervales, garantindo uma maior autonomia sobre os seus territórios. 

Foram identificados 33 bens culturais, dos quais 22 estão íntegros, cinco são 

ruína e seis são memória. Os bens culturais ligados ao trabalho agrícola estão 

íntegros, com exceção dos puxirões. Há um número significativo de celebrações 

íntegras, como a festa do padroeiro São José, a celebração de Santa Cruz e a 

celebração de Finados. A mudança é que a duração das celebrações tem diminuído. 

Destaca-se a integridade dos lugares, revelando uma relação forte da comunidade 

com os espaços que são referências no território, caso do rio Itacolomi, que corta todo 

o território e deságua no rio Pilões, do Caminho do Tropeiro e do cemitério. Assim 

como na maior parte dos quilombos do inventário, formas de expressão estão em 

declínio também em Pilões. Diversas danças deixaram de ser praticadas, como o 

fandango, a mão-esquerda, a cobrinha e a Romaria de São Gonçalo. 

A comunidade de Pilões, composta por 51 famílias, fica no município de 

Iporanga, na região do Alto Ribeira, em um local distante da cidade e de difícil acesso. 

Para chegar até a comunidade, deve-se atravessar o rio Ribeira de Iguape e andar 

por 10 km em uma estrada não pavimentada, que atravessa a Serra de Pilões e segue 

margeando o rio Pilões e seus afluentes. 

No Livro de Tombo da Paróquia de Xiririca, Pilões aparece como o último dos 

54 bairros da Paróquia, e a origem de seu nome é assim explicada: “Pilloens, Ribeirão. 

Bairro e Demarcação superior. O nome desse caudaloso rio, cheio de cachoeiras, 
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provem, ao que dizem, de achar-se n’aquelles tampos antigos hú pilão de madeira ou 

no mato, ou no mesmo rio”.  

Os moradores contam, porém, que o nome Pilões foi dado porque existiam 

muitos buracos nas pedras do rio iguais a um pilão.  

O bairro era conhecido como Porto de Pilões, pois era onde as embarcações 

descarregavam mercadorias para a sede das fazendas que utilizavam mão de obra 

escrava.  

Os relatos dos moradores contam que, no século XVII, moravam na região 

senhores brancos com os seus escravos. Em um primeiro momento, concomitante ao 

tempo da mineração, a ocupação dessa região foi marcada pela presença da 

escravidão. Os escravos resistiam, se rebelavam, fugiam e formavam quilombos.  

As terras de Pilões foram parcialmente tituladas em 2001 pelo Governo do 

Estado de São Paulo, com 5.925,99 hectares, o que corresponde a 95% do território 

total.  

O INCRA abriu processo para regularizar as terras de Pilões. No entanto, até 

maio de 2007, nenhuma providência tinha sido implementada. 

 

1.4.12 Porto Velho44 

 

A comunidade de Porto Velho localiza-se no município de Iporanga, no entanto, 

o acesso é feito pelo município de Itaóca, por uma estreita estrada de terra, que sai 

da estrada principal, ligando o bairro Pavão ao centro da cidade de Itaóca, na altura 

do bairro Fazenda. A comunidade fica na margem esquerda do rio Ribeira, na divisa 

dos estados do Paraná e de São Paulo, a 8 km do centro de Itaóca. 

A população em 2008 era de cerca de 70 pessoas sendo  51% do sexo feminino 

e 49% do masculino. Menos da metade da população tem idade acima de 30 anos. 

Hoje, a Associação dos Remanescentes do Quilombo de Porto Velho estima que haja 

em torno de 100 habitantes. 

O território reconhecido de Porto Velho é de 941 hectares. Embora a cobertura 

vegetal natural (vegetação rasteira, capoeiras em diversos estágios e mata) seja 

56,82% do total das áreas mapeadas, as pastagens abertas por terceiros têm grande 

                                                      
44 Esta subseção foi elaborada com base nas informações constantes do Relatório Técnico-Científico 

da Fundação ITESP para a comunidade (SANTOS, 2003), bem como nos dados do Inventário 
Cultural (ANDRADE; TATTO, 2013). 
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expressão espacial em Porto Velho, ocupando 36,77% dessas áreas. Em seguida, a 

silvicultura de pinus (praticada por terceiros), a área de repovoamento da palmeira 

juçara e as roças de coivara ocupam, respectivamente, as maiores porcentagens.  

 

Mapa 12 - Porto Velho. 

 

Fonte: Inventário Cultural (ANDRADE; TATTO, 2013, sem paginação). 
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O quilombo é banhado pelo rio Ribeira, e outro curso de água lembrado por sua 

importância é o ribeirão Anta Gorda, formado pela junção de três águas. O morro 

Chafariz é o ponto mais alto do território. 

No século XIX, a área da comunidade de Porto Velho era uma fazenda que 

utilizava mão de obra escrava. Mais tarde, o fazendeiro saiu da propriedade, 

deixando-a para os seus escravos. Um deles, Basílio da Rosa, estabeleceu-se com a 

sua família ali, dando origem ao povoamento. Em meados do século XX, chegou ao 

lugar Benedito Barbosa de Andrade, um paranaense que alegava ser o dono legítimo 

da área. Com isso, os negros que ali viviam foram obrigados a trabalhar como 

agregados para garantir a sua permanência na terra. Contudo, na prática, a 

exploração promovida pelo fazendeiro era análoga à escravidão. 

Constantes conflitos ocorriam por conta do uso da terra, forçando muitas 

famílias a abandonar o local, migrar para localidades vizinhas e até mesmo para 

outras cidades. As famílias que resistiram viveram sob ameaças e conflitos até os 

anos de 1980. Nessa época, moradores da comunidade tiveram conhecimento de 

outras comunidades negras rurais que estavam se organizando para obter o 

reconhecimento como quilombola, e resolveram criar uma Associação para solicitá-lo.  

Em 2001, a Fundação ITESP iniciou os trabalhos de identificação da 

comunidade e, no final de 2002, com a conclusão do RTC, foi concedido o 

reconhecimento como comunidade de remanescente de quilombo, sendo publicado 

em 2003, no Diário Oficial do Estado de São Paulo. 

Em 2003, um dos fazendeiros da área mandou demolir a igreja frequentada 

pela comunidade. A atitude causou revolta e o caso foi levado à Justiça. A comunidade 

de Porto Velho reconstruiu a igreja, como ato de resistência ao ataque sofrido. De 

acordo com os moradores, esse ato de violência contra a comunidade os motivou a 

buscar o fortalecimento e a melhoria de sua organização.  

Até o início de 2013, a questão fundiária e de desintrusão do território ainda 

não havia sido solucionada em Porto Velho. 

Em Porto Velho, foram identificados 33 bens culturais, dos quais 25 estão 

íntegros, seis são ruína e dois são memória. Destaca-se a integridade das 

celebrações e da Romaria de São Gonçalo, uma dança em declínio na maioria dos 

quilombos do Vale do Ribeira. Dentre os ofícios, estão íntegros aqueles ligados às 

atividades agrícolas, ao processamento dos alimentos e às formas coletivas de 
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organização do trabalho. Em declínio, estão os ofícios de parteira, benzedor e 

canoeiro, assim como a técnica construtiva do pau-a-pique.  

Na categoria de lugares, destaca-se o cemitério antigo, que guarda a memória 

dos ancestrais da comunidade e encontra-se em área ocupada por pessoas de fora, 

limitando o acesso da comunidade a esse local significativo em seu sistema ritual e 

para a memória genealógica. 

A igreja em ruínas, ao lado da igreja íntegra, é um símbolo dos conflitos 

fundiários e foi incluída no inventário como forma de preservar a história. 

A comunidade conta com um posto de saúde, no qual duas vezes por mês é 

feito o atendimento por um médico e dois enfermeiros. Há também um agente de 

saúde da própria comunidade. 

 A principal fonte de renda é a agricultura familiar: roça de arroz, feijão, milho, 

mandioca, batata doce, cana e amendoim, pomares com mamão, laranja, limão, 

banana e maracujá, e cultivo de hortaliças. Algumas pessoas trabalham para a 

Prefeitura e outras recebem diárias por trabalhos realizados para outras famílias. 

O nome da comunidade surgiu por ser ali o último porto do rio Ribeira de Iguape 

no sentido contrário de seu curso. Segundo os registros, no século XIX, o território era 

uma fazenda que utilizava mão de obra de escravos. Em crise financeira, o dono 

deixou as terras para as famílias de escravos que ali trabalhavam. Uma dessas 

famílias era a de Basílio da Rosa, que deu origem à comunidade. Faziam roça para a 

subsistência, cultivando feijão, milho, arroz, cana e mandioca, e também faziam 

pequenas criações familiares de galinhas e porcos. Parte dessa produção era 

transportada de canoa até Eldorado e Iguape, onde era comercializada. Nessas 

cidades eram comprados sal, trigo, querosene, tecidos e outros produtos 

industrializados. Essa viagem de ida e volta levava 20 dias. 

No dia 31 de agosto de 2001, foi criada a Associação dos Remanescentes do 

Quilombo do Bairro Porto Velho. Registrada em 2002, tinha como principal papel a 

representação da comunidade na luta pela terra. Em represália, no dia 22 de junho de 

2002, familiares do fazendeiro, a mando deste, demoliram a igreja da comunidade. 

Essa atitude causou grande revolta nos moradores e trouxe para Porto Velho a 

solidariedade das comunidades vizinhas. A Associação acionou a polícia local e a 

Polícia Federal. Esse fato agilizou uma ação contra o fazendeiro que já corria na 

Justiça, conseguindo uma liminar destinando 30 alqueires (72 hectares) para o uso 

das famílias quilombolas. A conclusão do RTC se deu um mês depois, reconhecendo 
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Porto Velho como uma comunidade remanescente de quilombo. Com essa garantia 

mínima da terra, as famílias começaram a retornar, chegando às 21 que atualmente 

moram e trabalham na terra. 

A comunidade reivindica uma área de 963 hectares. Pouco mais de dois terços 

foram desmatados para formação de pasto pelas fazendas. O restante é coberto de 

capoeira e mata recuperada. Por causa disso, poucos animais são encontrados. 

Na hidrografia, merece destaque o ribeirão Anta Gorda. Vários córregos cortam 

o território, mas, devido ao desmatamento nas margens e cabeceiras, esses rios estão 

com uma mínima quantidade de água. Alguns até secam fora da temporada das 

chuvas. Em todo esse território existe apenas uma cachoeira. 

Depois da publicação do RTC e da liminar concedida pela Justiça, que o 

fazendeiro tem tentado cassar, muito pouco se fez para a titulação do território. Como 

não se trata de terra devoluta, o órgão encarregado da indenização de terceiros e 

titulação da terra é o INCRA, que não tem agilizado esse processo. 

 

1.4.13 Praia Grande45 

 

A comunidade quilombola de Praia Grande localiza-se a sudoeste do município 

de Iporanga. Faz divisa com o bairro Descalvado, ao norte; ao sul, com o rio Pardo e 

o estado do Paraná; a leste, com o bairro Merrecas, no Paraná; e a oeste, com o bairro 

Barra do Rio Pardo.  

Atualmente, o acesso à comunidade é feito somente por barco, que pode sair 

de Iporanga e percorrer 35 km no rio Ribeira, ou fazer a travessia próximo ao bairro 

Descalvado.  

A comunidade, em 2002, era composta por 26 famílias. O território de Praia 

Grande abrange 1.584,83 hectares às margens do rio Ribeira e do rio Pardo. Um dos 

principais problemas citado pelos moradores do bairro é a contaminação por chumbo 

do rio Ribeira e, consequentemente, dos peixes retirados dele. Também, com a 

entrada de terceiros no território, acirrou-se o desmatamento para a pastagem. Com 

isso, os recursos hídricos da comunidade estão ameaçados.  

Mapa 13 - Praia Grande. 

                                                      
45 Esta subseção foi elaborada com base nas informações constantes do Relatório Técnico-Científico 

da Fundação ITESP para a comunidade (SANTOS, 2002b), bem como nos dados do Inventário 
Cultural (ANDRADE; TATTO, 2013). 
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Fonte: Inventário Cultural (ANDRADE; TATTO, 2013, sem paginação). 

 

Existe uma área que a comunidade denomina Reserva Florestal, que é 

preservada a pedido de um já falecido morador. A comunidade considera essa área 

um importante reservatório de recursos naturais, como cipó timbopeva e taquara. 

Contudo, ela se encontra atualmente ocupada por fazendeiros e ameaçada de virar 

pasto. 
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O bairro possui um agrupamento central, chamado Praia Grande, onde se 

encontra a capela de Nossa Senhora de Aparecida, o posto de saúde, a escola, o 

Centro Comunitário e casas de algumas famílias. Nas demais localidades do território, 

encontram-se distribuídas em torno de 26 casas e áreas de trabalho do quilombo. 

As primeiras famílias que ocuparam Praia Grande foram os Corimbas e os 

Mouras. Os Mouras eram escravos no garimpo do Capitão José de Moura Rolim, um 

dos fundadores de Iporanga. Os Corimbas vieram do norte da província de São Paulo, 

passando por Iguape até chegar à Iporanga. A ocupação do território baseou-se na 

exploração das roças de subsistência e na comercialização dos excedentes em 

Iporanga. A família Corimba instalou uma olaria que comercializava telhas em 

Iporanga.  

O período de 1920 a 1940 é apontado pelos moradores como sendo de 

prosperidade e expansão demográfica em Praia Grande. 

Em 1969, algumas famílias de Praia Grande receberam títulos de propriedade, 

mas foram mal orientadas pelos profissionais responsáveis pela demarcação das 

terras, tendo sido enganadas por outras famílias e fazendeiros de fora. A terra, que 

antes era explorada comunalmente passou a ser de propriedade individual, facilitando 

a entrada de fazendas de gado nas décadas seguintes. 

Nos anos de 1990, a maior ameaça à comunidade passou a ser o projeto de 

construção de uma usina hidrelétrica da Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), que 

inundaria até 97% de seu território. As famílias se organizaram em uma Associação e 

solicitaram à Fundação ITESP o reconhecimento como comunidade quilombola, o que 

aconteceu em 2002. No entanto, ainda existem muitos terceiros dentro do território da 

comunidade e as terras não estão tituladas. 

Em Praia Grande, foram identificados 37 bens culturais, dos quais 28 estão 

íntegros, cinco são memória e quatro são ruína. Nota-se que, no geral, a comunidade 

possui um patrimônio cultural bastante íntegro: das 11 celebrações apontadas, 

apenas duas não são mais realizadas e uma deixou de ocorrer recentemente devido 

à ausência do morador que organizava a festa. 

Dentre as celebrações, destaca-se a Corrida da Bandeira do Divino, com o 

acompanhamento musical de cantadores e tocadores locais. Dentre as formas de 

expressão, a Romaria de São Gonçalo e os bailes realizados após os puxirões são 

bens culturais importantes, sobretudo diante do declínio dessas práticas em outras 

comunidades. Os bens culturais ligados à atividade agrícola estão íntegros, inclusive 
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os processamentos de farinha de mandioca, rapadura e doce de laranja. Nota-se, 

ainda, dentre os ofícios e modos de fazer, a integridade dos ofícios de canoeiro e de 

carpinteiro na fabricação de moendas e canoas. Por outro lado, há o declínio do ofício 

de benzedor.  

Os lugares indicados pela comunidade, quase todos associados aos rios 

Ribeira e Pardo, evidenciam a importância de ambos no cotidiano dos moradores, e 

despontam como as principais referências do território. Algumas famílias possuem 

casas de farinha que são apontadas como edificações de grande valor cultural para a 

comunidade. 

 

1.4.14 São Pedro46 

 

A comunidade de São Pedro está localizada no município de Eldorado, 

aproximadamente a 60 km do centro da cidade. O acesso se dá por uma travessia de 

balsa, na altura do km 41 da estrada Eldorado/Iporanga (SP-165), à margem direita 

do rio Ribeira de Iguape. Para chegar ao agrupamento central, a chamada Vila da 

comunidade, percorre-se 8 km em estrada de terra. 

São Pedro limita-se com as comunidades de Ivaporunduva, Galvão, Pedro 

Cubas e Pedro Cubas de Cima, e com o Parque Estadual Intervales. A população 

levantada em 2007 era de 135 pessoas, com aproximadamente 47% do sexo feminino 

e 53% do sexo masculino. Menos da metade da população tem idade acima de 30 

anos, sendo uma comunidade majoritariamente composta por jovens. 

 

  

                                                      
46 Esta subseção foi elaborada com base nas informações constantes do Relatório Técnico-Científico 

da Fundação ITESP para a comunidade (AMORIM, 1998d), bem como nos dados do Inventário 
Cultural (ANDRADE; TATTO, 2013). 
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Mapa 14 - São Pedro. 

 

Fonte: Inventário Cultural (ANDRADE; TATTO, 2013, sem paginação). 

 

A comunidade de São Pedro está localizada às margens do rio São Pedro, 

afluente do rio Ribeira. Os recursos hídricos e os locais de beleza cênica são os 

recursos naturais considerados mais importantes pela comunidade. 
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Fotografia 6 - Acesso ao Quilombo São Pedro. 

 

Fonte: Acervo pessoal da autora. 

 

Com território reconhecido pela Fundação ITESP de 4.688,26 hectares, mais 

de 70% desse montante é ocupado por mata. Se forem consideradas as áreas de 

capoeira em diversos estágios, essa porcentagem passa para mais de 90%. 

As culturas agrícolas praticadas na comunidade, com exceção da pastagem, 

não chegam a ocupar 1% da área do território. As casas são, na grande maioria, de 

alvenaria, e algumas ainda mantêm a cozinha de pau-a-pique. Com as construções 

realizadas pela CDHU, São Pedro contava, em 2007, com 75 casas. 

A ocupação de São Pedro está intimamente ligada à expansão territorial das 

demais comunidades negras rurais do Vale do Ribeira. Apesar de a área já ser 

previamente ocupada por homens livres e escravos libertos ou fugidos, a comunidade 

atribui o início do povoado de São Pedro à chegada de Bernardo Furquim, escravo 

liberto vindo da região de Pedro Cubas e Ivaporunduva. Ele se estabeleceu na região 

e seus muitos descendentes foram ampliando a área ocupada por meio do trabalho 

na terra. 

No ano de 1998, a comunidade foi reconhecida como quilombola pela 

Fundação ITESP. Em 2001, foram tituladas em nome da Associação dos 

Remanescentes do Quilombo São Pedro as áreas da comunidade consideradas como 
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terras devolutas. Já em 2006, por ordem judicial, a Associação também ganhou o 

direito sobre as terras particulares, áreas essas ainda não tituladas até 2013. 

A comunidade identificou 38 bens culturais, dos quais 27 são íntegros, sete são 

memória e quatro estão em ruína. Destaca-se a integridade das celebrações, com 

destaque para a Festa de São Pedro, uma grande celebração que mobiliza toda a 

comunidade e recebe convidados de toda a região. Os bens culturais relativos aos 

trabalhos agrícolas também estão íntegros, embora os puxirões sejam cada vez mais 

raros. Dentre os bens culturais que são memória, estão as formas de expressão, como 

a dança do fandango, os bailes após os puxirões, a cobrinha e a Romaria de São 

Gonçalo.  

A maioria dos lugares apontados está íntegra, mesmo as áreas antigas de 

cultivo. Merecem destaque os locais cuja importância para os moradores despontou 

também em virtude de seu potencial turístico, como cachoeiras, trilhas e formações 

rochosas. Lugares classificados como ruína são aqueles cujos usos se alteraram 

significativamente. A casa de farinha e a igreja são as edificações identificadas como 

bens culturais. 

Todo ano, acontece na comunidade a tradicional Festa do Dia de São Pedro 

(29 de junho). Muita gente de fora comparece ao evento. É uma grande quermesse, 

com música, dança, jogos e rifas. Durante a festa, há a apresentação da dança da 

mão-esquerda, uma dança de origem africana que é praticada e cultivada pela 

população da comunidade. A música que tradicionalmente a acompanha é tocada ao 

vivo com viola, atabaque e pandeiro. 

Em 1996, a Fundação ITESP fez o Relatório Técnico-Científico, dando início 

ao processo de reconhecimento da comunidade como remanescente de quilombo, o 

que aconteceu em 1998. Em 2004, a Associação recebeu o título de 4.558,20 

hectares, que eram terras devolutas. Outros 130,07 hectares de terras particulares 

foram recebidos em 2006, por decisão judicial. Porém, em 14 de janeiro de 2016, foi 

publicada uma Portaria do presidente do INCRA no Diário Oficial, reconhecendo 

4.686,980 hectares como terra quilombolas. 

Mais de dois terços do território são cobertos de Mata Atlântica bem 

preservada. O restante é coberto de capoeira, áreas de roça e pasto. Pela 

preservação da mata, de grande diversidade de espécies, a fauna também é muito 

rica: macaco, paca, veado, periquito, papagaio, sanhaço, saíra sete cores, azulão, 

bendito remardo, pardal, macuco, jacu, etc. Vários rios cortam o território: São Pedro, 



 
 

94 

 

Passagem, São Paulinho, Santana, Ivaporunduva. Devido ao relevo montanhoso, são 

formadas várias cachoeiras. Principalmente o rio Ivaporunduva e o rio São Paulinho 

têm muitos peixes.  

 

1.4.15 Sapatu47 

 

A comunidade de Sapatu está localizada no município de Eldorado, a 

aproximadamente 33 km do centro da cidade. Limita-se com as comunidades 

quilombolas de Ivaporunduva, André Lopes e Pedro Cubas. É cortada pela estrada 

que liga as cidades de Eldorado a Iporanga (SP-165) e pelo rio Ribeira de Iguape.  

O território reconhecido pela Fundação ITESP tem 3.711 hectares e comporta 

três núcleos de moradores: Indaiatuba, Sapatu e Cordas. Os três são ligados pelas 

redes de parentesco e organização interna quanto às relações de uso e ocupação das 

terras. 

A população estimada, entre 2006 e 2008, era de 277 pessoas, 52,2% do sexo 

masculino e 47,8% do sexo feminino. Quase metade da população tem idade acima 

de 30 anos. 

A cobertura vegetal de matas e capoeiras em diversos estágios é de 86,13%. 

As principais atividades que caracterizam o uso do solo na comunidade são o plantio 

da banana e as áreas de pastagem, que ocorrem principalmente em áreas de 

terceiros. 

As plantas nativas de uso medicinal, a fauna, as cavernas e as cachoeiras são 

importantes recursos naturais disponíveis na área da comunidade. 

Em Sapatu, está localizada a Gruta dos Pedrões, a primeira a ser cadastrada 

no país. Os recursos naturais comumente coletados são os cipós imbé e timbopeva, 

a taquara e alguns tipos de madeira. Os moradores mencionam a existência de alguns 

rios, que, em certos trechos, precisam ser reflorestados. 

A maioria das casas é de alvenaria, sendo que, em algumas delas, a área da 

cozinha ainda é mantida originalmente, ou seja, de pau-a-pique. 

 

 

                                                      
47 Esta subseção foi elaborada com base nas informações constantes do Relatório Técnico-Científico 

da Fundação ITESP para a comunidade (TURATTI, 2000), bem como nos dados do Inventário 
Cultural (ANDRADE; TATTO, 2013). 
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Mapa 15 - Sapatu. 

 

Fonte: Inventário Cultural (ANDRADE; TATTO, 2013, sem paginação). 

 

A comunidade foi formada por negros que fugiram do recrutamento forçado 

para combater na Guerra do Paraguai, por volta de 1870, e também pelo 
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estabelecimento de famílias vindas de outras comunidades da região em busca de 

terras para uso e moradia. 

É o caso de Julio Furquim, um dos netos de Bernardo Furquim, que veio da 

comunidade de São Pedro e fixou-se em Sapatu, no núcleo Indaiatuba, em terras que 

adquiriu de um negro comerciante de Barra de São Pedro. Outros troncos familiares 

da comunidade, além dos Furquim, são: Machado, Pereira, Santos, Rosa, Costa e 

Pedroso. 

Anteriormente à criação da Associação dos Remanescentes de Quilombo do 

Sapatu, em 1997, já havia na comunidade uma organização formal instituída, a 

Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Sapatu, criada em 1985, e que 

funcionou por cerca de 10 anos. Essa Associação foi criada por uma iniciativa 

especialmente das mulheres, organizadas em torno de uma horta comunitária. 

Posteriormente, com o estímulo da Igreja Católica na luta pelo território quilombola, 

ela mudou o seu caráter, passando a representar os interesses quilombolas. Por 

ocasião da mudança de objetivos da Associação, houve uma revisão do seu estatuto 

em 1998, visando a adequá-lo à Constituição Federal de 1988. 

Em Sapatu, foram levantados 40 bens culturais, dos quais 29 são íntegros, três 

são memória e oito são ruína. Destaca-se a integridade da maioria das celebrações, 

como a Bandeira do Divino, a festa de Nossa Senhora Aparecida e festa de Santa 

Luzia. Dentre as formas de expressão, cabe citar a retomada que a comunidade fez 

da dança Nhá Maruca, uma variação do fandango batido que tinha deixado de ser 

praticado. Estão íntegras, embora praticadas por um número menor de famílias, as 

atividades agrícolas. Há pessoas que plantam e processam arroz e mandioca, mas 

muito raramente processam milho e cana. Dentre os ofícios, merece destaque o de 

artesão e o modo de fazer canoa, embora a pesca esteja cada vez mais rara no rio 

Ribeira de Iguape.  

Na relação com espaços do território, nota-se que a comunidade “atualizou” os 

usos de certos espaços, como é o caso da Capova da Morte e da Queda do Meu 

Deus, locais usados como atrativo turístico, e não mais como área de plantio e 

moradia. O rio Ribeira de Iguape é um bem cultural fundamental do espaço territorial 

de Sapatu. 

Dentre as edificações, existem duas Igrejas Católicas (a de Nossa Senhora e a 

de Santa Luzia), uma casa de farinha ativa e um centro de comercialização de 

artesanato. 
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2 QUILOMBOLAS 

 

Neste capítulo, trataremos, em um primeiro momento, do conceito de quilombo, 

destacando sua história e ressemantização. Na sequência, abordaremos as 

comunidades quilombolas do Vale do Ribeira, explanando sua territorialidade e 

resistência, e, por derradeiro, traremos histórias sobre a ocupação negra no Vale do 

Ribeira, destacando as questões sociais e jurídicas, bem como a organização política 

dessas comunidades. 

 

 

2.1 Quilombo conceitual: história e ressemantização 

 

Foi após a promulgação da Constituição Federal de 1988, com o artigo 68 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o qual determina que “Aos 

remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras 

é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os respectivos 

títulos”, que a questão quilombola entrou mais intensamente em debate nas esferas 

política e acadêmica.  

Até a abolição da escravatura a existência de quilombos era considerada 

afronta à ordem, no período posterior a ela até o processo constituinte (1987-1988), 

essas realidades ficaram inviabilizadas, fazendo parecer que essa era uma questão 

extinta juntamente com a escravidão (ALMEIDA, 1996).  Para Gomes,  

A atuação dos movimentos sociais negros foi fundamental para a 
visibilização dessa luta e para a denúncia de que a questão quilombola 
está vinculada a dois grandes desafios ao processo de 
aprofundamento democrático no Brasil: a superação do racismo e o 
modo como as terras foram distribuídas no País, gerando grandes 
desigualdades no modo de acesso a elas. Isso nos remete à 
necessidade de compreensão de como raça e terra estão articuladas 
ao modo de estruturação do Brasil, o que causou um déficit de 
extensão da cidadania ao conjunto da população brasileira e ao 
desenvolvimento de formas perversas de racismo. (2008, p. 216) 

 

Desde então, de um determinado seguimento social, desencadeou um 

processo de florescimento de um novo sujeito político: os quilombolas. Grupos negros 

tomaram conhecimento dos novos direitos adquiridos pelo referido artigo 68 e 

passaram a se organizar politicamente e a cobrar do Estado que a norma 

constitucional fosse cumprida.  
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Entretanto, não foi a partir da promulgação da CF/88 que as comunidades 

quilombolas passaram, de maneira abrupta, a existir conceitualmente, mas foi desde 

então que essas comunidades passaram a ter visibilidade, algo que não ocorria em 

comunidades negras rurais. 

As comunidades quilombolas começaram a se organizar para garantir o direito 

à propriedade das terras que ocupam e reivindicam, lutando contra a especulação 

imobiliária e a pressão dos fazendeiros, ou contra o remanejamento de suas 

comunidades em função de grandes empreendimentos, como as polêmicas barragens 

do rio Ribeira de Iguape, no Vale do Ribeira, em São Paulo. A partir daí essas pessoas 

passaram a se assumir como remanescentes de quilombos, exigindo o respeito e os 

direitos que lhes foram historicamente negados.  

No entanto, vale notar que a identificação e a contextualização acerca de tais 

grupos negros já aconteciam, mesmo que de maneira equivocada.  

O primeiro registro histórico sobre quilombo data de 1740. Reportando-se ao 

rei de Portugal, o Conselho Ultramarino valeu-se da seguinte definição de quilombo: 

“Toda habitação de negros fugidos, que passem de cinco, em parte despovoada, 

ainda que não tenham ranchos levantados e nem se achem pilões nele” (REIS; 

GOMES, 2008, p. 347).  

Essa caracterização descritiva se manteve como a definição clássica do 

conceito em questão e influenciou uma geração de estudiosos da temática quilombola 

até meados dos anos de 1970, como Artur Ramos (1953), Edson Carneiro (1958) e 

Clóvis Moura (1959), sendo que, em todos esses autores, o ponto convergente era 

atribuir aos quilombos um tempo histórico passado, cristalizando a sua existência no 

período em que vigorou a escravidão no Brasil, além de caracterizarem-nos, 

exclusivamente, como expressão da negação do sistema, circulando na nossa 

sociedade a partir de narrativas, lendas, textos, memórias, iconografias e conversas 

do cotidiano. (TURATTI, 2000, p. 23) 

Contudo, cabe observar que foi a produção científica ainda atada a exegeses 

restritivas e pouco plásticas que subsidiou a luta política em torno das reivindicações 

da população rural negra, a qual, sofrendo expropriações incessantes, se colocava 

como um segmento específico no palco dos movimentos sociais. Dessa forma, a 

denominação quilombo se impôs no contexto da elaboração da Constituição Federal 

de 1988.  



 
 

99 

 

Tal visão reduzida que se tinha das comunidades rurais negras refletia, na 

verdade, a “invisibilidade” produzida pela história oficial, cuja ideologia, 

propositadamente, ignora os efeitos da escravidão na sociedade brasileira e, 

especialmente, as consequências da inexistência de uma política governamental que 

regularizasse as posses de terras de grupos e/ou famílias negras após a Abolição.   

Essa exclusão dos negros da pauta política nacional foi estudada por Alfredo 

Wagner de Almeida (1999), ao fazer uma crítica ao conceito de quilombo estabelecido 

pelo Conselho Ultramarino, mostrando que aquela definição constitui-se basicamente 

de cinco elementos: (1) a fuga; (2) uma quantidade mínima de fugidos; (3) o 

isolamento geográfico, em locais de difícil acesso e mais próximos de uma “natureza 

selvagem” do que da chamada civilização; (4) a moradia habitual, referida no termo 

“rancho”; e (5) o autoconsumo e a capacidade de reprodução, simbolizados na 

imagem do pilão de arroz. O autor exemplifica situações que contrariam esses cinco 

elementos da definição, como o caso do quilombo Frechal, no Maranhão, localizado 

a 100 metros da casa grande, ou casos onde o quilombo esteve na própria senzala, 

representado por formas de produção autônoma dos escravos que poderiam ocorrer 

– e de fato ocorriam –, sobretudo em épocas de decadência de ciclos econômicos, 

fossem agrícolas ou de mineração (SCHMITT; TURATTI; CARVALHO, 2002).  

É importante mencionar que diversos trabalhos mais recentes a respeito de 

comunidades negras com origem mais diretamente relacionada à escravidão têm 

demonstrado que a economia interna desses grupos está longe de representar um 

aspecto isolado em relação às economias regionais da Colônia, do Império e da 

República.  

Não obstante essa integração das formas mais ou menos autônomas de 

atividades produtivas empreendidas pelos escravos à economia geral, é preciso 

ressaltar que o trabalho livre sobre a terra não garantiu, de forma alguma, o acesso 

dos ex-cativos a ela no momento posterior à Abolição. Ao contrário, a exclusão do 

segmento populacional negro em relação à propriedade da terra foi peremptoriamente 

estabelecida por meio de uma série de atos do Poder Legislativo ao longo do tempo. 

Ainda durante a escravidão, a Lei de Terras, de 1850, veio substituir o direito à terra 

calcado na posse por um direito auferido via registros cartoriais que comprovassem o 

domínio de uma dada porção de terra.  

Convém destacar que o direito legítimo adquirido por meio da posse efetiva é 

uma noção do “Direito Costumeiro”, que, até hoje, regeu a relação do campesinato 
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tradicional com a terra, incluindo os grupos camponeses negros. Os grupos que hoje 

são considerados remanescentes de comunidades de quilombos se compuseram por 

meio de uma profusão de processos, os quais incluem não só as fugas com a 

ocupação de terras livres e geralmente isoladas, mas também as heranças, as 

doações, o recebimento de terras como pagamento de serviços prestados ao Estado, 

a simples permanência nas terras que ocupavam e cultivavam no interior das grandes 

propriedades, bem como a compra de terras, tanto durante a vigência do sistema 

escravocrata quanto após a sua extinção. (SCHMITT; TURATTI; CARVALHO, 2002). 

Dentro de uma visão ampliada, que considera as diversas origens e histórias 

desses grupos, uma denominação também possível para tais agrupamentos 

identificados como remanescentes de quilombos seria a de “terras de preto”, ou 

“território negro, que enfatizam a sua condição de coletividades camponesas, definida 

pelo compartilhamento de um território e de uma identidade.  (QUEIROZ, 1989, p.37) 

Renato da Silva Queiroz (2006, p. 27), em trabalho realizado na década de 

1970 no Vale do Ribeira, destaca a maneira como eram tratadas essas comunidades, 

refletindo, não raro, o modo como são tratadas, em geral, as populações negras 

brasileiras: “Caipiras e negros, duplo estigma, certeza de difícil e dolorosa integração 

na sociedade urbano-industrial brasileira que tanto se empenha em explorar e 

discriminar pobres, campônios e ‘homens de cor’”. 

Cumpre observar que a promulgação da Constituição Federal de 1988 e a 

necessidade de regulamentação do mencionado artigo 68 do ADCT provocaram 

discussões de cunho técnico e acadêmico, as quais levaram à revisão dos conceitos 

clássicos que dominavam a historiografia sobre a escravidão, instaurando a 

relativização e a adequação dos critérios para se conceituar quilombo, de modo que 

a maioria dos grupos que, hoje, efetivamente, reivindicam a titulação de suas terras, 

pudesse ser contemplada por essa categoria, uma vez demonstrada, por meio de 

estudos científicos, a existência de uma identidade social e étnica por eles 

compartilhada, bem como a antiguidade da ocupação de suas terras e, ainda, suas 

“[...] práticas de resistência na manutenção e reprodução de seus modos de vida 

característicos num determinado lugar” (O’DWYER, 2002, p. 94). 

Assim, segundo a Associação Brasileira de Antropologia (ABA), o conceito de 

quilombo é o seguinte: “Toda a comunidade negra rural que agrupe descendentes de 

escravos vivendo da cultura de subsistência e onde as manifestações culturais têm 

forte vínculo com o passado” (O’DWYER, 2002, p. 56). 
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Urge esclarecer que 

O termo não se refere a resíduos ou resquícios arqueológicos de 
ocupação temporal ou de comprovação biológica. Também não se 
trata de grupos isolados ou de uma população estritamente 
homogênea. Da mesma forma nem sempre foram constituídos a partir 
de movimentos insurrecionais ou rebelados, mas, sobretudo, 
consistem em grupos que desenvolveram práticas de resistência na 
manutenção e reprodução de seus modos de vida característicos num 
determinado lugar (O’DWYER, 2002, p. 94). 

A partir do texto do artigo 68 da CF/88, já transcrito linhas atrás, o termo 

quilombo assumiu um novo significado, não mais atrelado ao conceito de grupos 

formados por escravos fugidos. Hoje em dia, a palavra é usada para designar a 

situação dos segmentos negros em diferentes regiões e contextos do Brasil, fazendo 

referência a terras que resultaram da compra por negros libertos; da posse pacífica 

por ex-escravizados; do abandono pelos proprietários em épocas de crise econômica; 

da ocupação e administração das terras doadas aos santos padroeiros; ou de terras 

entregues ou adquiridas por antigos escravizados organizados em quilombos.  

Nesse contexto, os quilombos foram apenas um dos eventos que contribuíram 

para a constituição das “terras de uso comum”, categoria mais ampla e 

sociologicamente mais relevante para descrever as comunidades que fazem uso do 

artigo constitucional em apreço. 

A partir do Decreto federal nº 4.887, de 20 de novembro de 2003, do ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi concedido a essas populações o direito à 

autoatribuição como único critério para identificação das comunidades quilombolas, 

tendo como fundamentação a Convenção 169 da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), que prevê o direito de autodeterminação dos povos indígenas e tribais. 

Entretanto, um dos pontos questionados na ADI 3239/04, que julga o Decreto 

Federal n° 4887/03 é a adoção do critério de autoatribuição para definir as 

comunidades quilombolas. A Ministra do STF, Rosa Weber, em voto proferido no dia 

25 de março de 2015 rejeitou o argumento, entendendo que:  

 
A eleição do critério de autoatribuição não é arbitrária, tampouco 
desfundamentada ou viciada. Além de consistir em método autorizado 
pela antropologia contemporânea, estampa uma opção de política 
pública legitimada pela Carta da República, na medida em que visa a 
interrupção do processo de negação sistemática da própria identidade 
aos grupos marginalizados.  
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A ministra enfatizou no mesmo voto que a Convenção 169 da Organização 

Internacional do Trabalho, da qual o Brasil é signatário, dispõe que nenhum Estado 

tem o direito de negar a identidade de um povo indígena ou tribal que se reconheça 

como tal.48 

Desse modo, em consonância com o moderno conceito antropológico aqui 

disposto, a condição de remanescente de quilombo é também definida de forma ampla 

e enfatiza os elementos identidade e território. Com efeito, o termo em questão indica 

a situação presente dos segmentos negros em diferentes regiões e contextos, e é 

utilizado para designar um legado, uma herança cultural e material que lhe confere 

uma referência presencial no sentimento de ser e pertencer a um lugar específico.  

Esse sentimento de pertença a um grupo e a uma terra é uma forma de 

expressão da identidade étnica e da territorialidade, construídas sempre em relação 

aos outros grupos com os quais se confrontam e se relacionam. Esses dois conceitos 

são fundamentais e estão sempre inter-relacionados no caso das comunidades 

negras rurais, pois  

“[...] a presença e o interesse de brancos e negros sobre um mesmo 
espaço físico e social revelam aspectos encobertos das relações 
raciais” (GUSMÃO, 1995, p. 14). 

 

2.2 Comunidades de remanescentes de quilombos do Vale do Ribeira: 

territorialidade e resistência 

 

Esses aspectos encobertos, aos quais Gusmão (1995) se refere, são a 

submissão e a dependência dos grupos negros em relação à sociedade inclusiva, 

grupos esses que, um dia, foram escravos.  

A identidade étnica é um processo de identificação de grupos em situações de 

oposição a outros grupos. Frente a essa constatação, Roberto Cardoso de Oliveira 

(1976) elaborou a noção de identidade para embasar as análises que têm como centro 

interpretativo a identidade étnica de um grupo social.  

As situações de oposição levam os grupos a criar os seus critérios de 

pertencimento e de exclusão. Quando o confronto se estabelece entre um grupo 

minoritário e os brancos, temos uma situação de submissão e dominação, de 

                                                      
48 Informações obtidas no site do Supremo Tribunal Federal 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI3239RW.pdf> 
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hierarquia de status, denominada pelo autor de “fricção interétnica” (OLIVEIRA, 1976, 

p. 56). São justamente essas relações interétnicas que se estabelecem no 

convívio/confronto das comunidades negras com a sociedade abrangente.  

Ademais, essa submissão é sustentada por representações sociais que 

justificam a inferioridade estrutural do grupo minoritário, as quais podemos identificar 

como sendo racistas. Trata-se de um racismo recalcado, escondido atrás de “[...] um 

sistema de valores que [...] tanto inibe manifestações negativas na avaliação ‘do outro’ 

racial como estimula a apologia da igualdade e da harmonia racial entre nós” 

(BORGES PEREIRA, 1996, p. 76).  E, nesse sentido Adilson José Moreira, trata da 

questão: 

A discriminação tem um papel central em um processo social mais 
complexo que é a estratificação social: a persistência de práticas 
discriminatórias ao longo do tempo faz com que grupos sejam 
transformados em sujeitos subalternos. Os efeitos sistêmicos da 
discriminação impedem que minorias possam ter as mesmas 
oportunidades de integração social, efeitos que não são apenas 
consequência de práticas materiais excludentes, mas também dos 
valores sociais que os sustentam. Isso significa que a discriminação 
também é produto de uma forma de epistemologia social que tem 
como objetivo específicos: justificar as disparidades entre classes de 
pessoas de forma que seu caráter arbitrário seja mascarado. (2017, 
p.195) 

 
Cabe salientar que a ocultação do racismo na sociedade brasileira foi 

estimulada pelo discurso da democracia racial, da qual Gilberto Freyre é um grande 

expoente, na década de 1930, e que só começou a ser contestada na década de 1950, 

por Florestan Fernandes e Oracy Nogueira. Em tal situação de desigualdade, os 

grupos minoritários reforçam as suas particularidades culturais e as suas relações 

coletivas como forma de ajustarem-se às pressões sofridas, e é nesse contexto social 

que constroem a sua relação com a terra, tornando-a um território impregnado de 

significações relacionadas à resistência cultural. Não é qualquer terra, mas a terra na 

qual mantiveram alguma autonomia cultural, social, e, consequentemente, a 

autoestima.  
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Fotografia 7 - Residência do Sr. Gaspar Furquim e sua esposa, “Dona” Maura, no Quilombo de 
Ivaporunduva. 

 

Fonte: Acervo pessoal da autora. 

 

Síglia Zambrotti Dória (1995) sustenta que a identidade de grupos rurais negros 

se constrói sempre em uma correlação profunda com o seu território, e é precisamente 

essa relação que cria e informa o seu direito à terra e um dos elementos da 

territorialidade, caracterização conceitual de comunidade de remanescente de 

quilombos. A maior parte desses grupos que hoje vem reivindicar o seu direito 

constitucional o faz como um último recurso na longa batalha para manter-se em suas 

terras, as quais são alvo de interesse de membros da sociedade envolvente, em geral 

grandes proprietários e grileiros, cuja característica essencial é tratar a terra apenas 

como mercadoria.  

Nessa linha, José de Souza Martins (1989) explicita as características dessa 

relação dos homens com a terra, mediada pelo capital, afirmando que ela passa a ser 

“terra de negócio”, em oposição à “terra de trabalho”.  

Em consequência da cobiça que esta lógica de mercado despertou, 
os camponeses foram pressionados com expedientes espúrios, tais 
como o auxílio do aparato judicial e violência física direta, que agiram 
no sentido de negar-lhes o direito de obter o registro legal de suas 
posses, invariavelmente muito mais antigas do que o tempo mínimo 
requerido pela legislação para a sua transformação em propriedades. 
Portanto, não se deve imaginar que estes grupos camponeses negros 
tenham resistido em suas terras até os dias de hoje porque ficaram 
isolados, à margem da sociedade. Pelo contrário, sempre se 
relacionaram intensa e assimetricamente com a sociedade brasileira, 
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resistindo a várias formas de violência para permanecer em seus 
territórios ou, ao menos, em parte deles (SANTOS, 2003, p. 11). 

O texto acima marca uma fase dos trabalhos de identificação, reconhecimento 

e titulação de áreas quilombolas pelo Governo do Estado de São Paulo, levada a cabo 

pela Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (ITESP). 

 

Fotografia 8 - Quilombo de Abobral da Margem Esquerda, no município de Eldorado/SP. 

 

Fonte: Acervo pessoal da autora. 

 

Não obstante trazerem algumas discussões sobre o tema, as quais continuam 

pertinentes nos últimos anos, as diferentes situações encontradas por nós em relação 

aos grupos de quilombolas, somadas à aprovação do Decreto federal nº 4.887/2003,49 

provocaram um processo de ressemantização do termo, gerando uma definição mais 

                                                      
49 O Supremo Tribunal Federal (STF) deverá retomar, em 16 de agosto de 2017, o julgamento da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 3.239, apresentada pelo partido Democratas (DEM), que tem 
por finalidade julgar o Decreto federal nº 4.887/2003, que regulamenta os procedimentos 
administrativos para a titulação dos territórios quilombolas, para assim cumprir com a determinação 
constitucional contida no artigo 68 do ADCT. A ação foi apresentada em 2004. Em 2012, iniciou-se o 
julgamento no STF. O primeiro voto, do ministro César Pelluzzo, foi pela inconstitucionalidade do 
Decreto. A ministra Rosa Weber pediu vistas e o julgamento foi interrompido. Em 2015, foi retomado, 
e Weber votou pela constitucionalidade, mas o ministro Dias Toffoli pediu vistas e o julgamento foi 
novamente interrompido. E será retomado agora, no mês de agosto, o com o voto de Toffoli. Por 
enquanto, portanto, o placar está empatado em 1 a 1. 
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abrangente, que possibilitasse o entendimento das mais diversas situações em que 

essas populações se encontram. Assim determina o artigo 2º do referido Decreto: 

Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para 
fins deste Decreto, os grupos étnicos raciais, segundo critérios de 
auto-atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações 
territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra 
relacionada com a resistência à pressão histórica sofrida.  

As discussões iniciais sobre o conceito de quilombo giravam em torno da 

necessidade de ultrapassar a definição do período imperial sem cair em uma busca 

por vestígios arqueológicos, ou ainda perdendo-se nas várias definições existentes no 

campo das Ciências Sociais para o conceito de “comunidade”.  

Desse modo, nesta tese, utilizaremos uma definição de quilombo elaborada por 

nós, tendo como referência a definição dada pela ABA e a presente no texto do 

Decreto federal nº 4.887/2003. Ressaltamos que essa definição tem por objetivo 

apenas facilitar a operacionalização de nosso trabalho, pois o processo de 

ressemantização do termo quilombo ainda está em curso.  

Assim sendo, definimos os quilombos como sendo grupos étnicos 

predominantemente constituídos pela população negra rural ou urbana, e que se 

autodefinem como tal a partir das relações com a terra, o parentesco, a cultura e o 

território, por se apresentarem como uma comunidade ou por se considerarem como 

fazendo parte de uma. 

É relevante ressaltar que o debate em torno da questão quilombola em São 

Paulo e no Brasil continua. Estamos presenciando a produção de uma nova realidade 

criada pela captura da lei pelo movimento social. Dessa forma, se faz necessário um 

diálogo entre Estado, juristas, acadêmicos e quilombolas, a fim de que possamos 

aprimorar um instrumental necessário para tratar dessa temática. 

 

2.3 Histórias sobre a ocupação negra no Vale do Ribeira 

 

Estudos  indicam que o Vale do Ribeira configurava uma área de passagem 

dos ameríndios. Desse modo, estima-se que a ocupação humana nessa região 

remonta ao período pré-colombiano e aos primeiros negros trazidos para o Brasil, no 

século XVII, os quais vinham da Costa Ocidental da África. Mais tarde, vieram também 

da Costa Oriental e de outras regiões da África, onde habitavam grupos étnicos com 

línguas e sistemas culturais distintos, capturados e enviados ao tráfico negreiro. Esses 
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africanos realizaram intensamente trocas culturais e estabeleceram alianças entre si. 

(QUEIROZ  

Desde o início, muitos negros se refugiavam na mata, onde se agrupavam, 

formando os quilombos (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2015). Em terras 

abandonadas de várias regiões do país, tornaram-se pequenos produtores rurais 

autônomos, em um processo de ocupação e uso produtivo das regiões florestadas 

mais distantes dos rios, em áreas interioranas do Brasil. Após a Abolição, muitos ex-

escravos continuaram as suas atividades agrícolas, enquanto outros foram obrigados 

a trabalhar para latifundiários para sobreviver. 

No Vale do Ribeira, após o declínio da mineração de ouro na região e, mais 

tarde, das lavouras de arroz, muitos trabalhadores ex-escravos fixaram-se em terras 

abandonadas pelos fazendeiros, formando comunidades negras existentes até hoje. 

Boa parte dessas comunidades espraiaram-se ao longo das duas margens do rio 

Ribeira de Iguape, entre os municípios de Iporanga e Eldorado. 

Com essa forma de apropriação dos espaços, as populações descendentes de 

escravos mantiveram os seus laços históricos e de parentesco. As comunidades 

quilombolas do Vale do Ribeira sempre estabeleceram relações sociais e econômicas 

com os pequenos núcleos urbanos regionais, com os grandes proprietários rurais e 

com as autoridades locais. Mesmo estando em lugares com certo isolamento 

geográfico, nunca viveram descontextualizadas da produção agrícola regional, como 

já tratamos anteriormente, ora atuando como fornecedores de bens alimentícios, ora 

na qualidade de meeiros, de pequenos produtores e de empregados de fazendeiros. 

Estudos antropológicos realizados pela Fundação ITESP afirmam a existência 

de comunidades quilombolas que possuem tradição de 300 anos de ocupação no Vale 

do Ribeira, caso da comunidade de Ivaporunduva. Permanecendo sempre em contato 

direto com a natureza, e dela extraindo os meios para a sua subsistência e reprodução 

cultural, essas comunidades acumularam, ao longo das várias gerações, 

conhecimentos tradicionais e profundos sobre os ecossistemas da região (AMORIM, 

1998a). O depoimento de um morador da comunidade quilombola do Mandira, o Sr. 

Chico Mandira, mais conhecido como “Seu” Chico, ilustra bem essa relação: 

Nosso povo não veio pra cá em 60, quando o governo descobriu a 
gente. Veio há 100 anos antes de 68. Por exemplo, a queima, a 
coivara, agora deram uma melhoradinha. Essa prática faz parte da 
nossa cultura e também da região, porque que nem... essa nossa 
região que chove muito. Aonde que vai pegar fogo no mato? É falta de 
conhecimento da história, do lugar, do clima. A questão da caça, eles 
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não respeitaram e não respeitam até hoje. Caça é proibido até hoje, 
mas é prática dos quilombola, dos caiçara....caçar para a 
sobrevivência, pra comê. Eu me criei com carne de caça... eu, meu 
avô, meu bisavô. Todo mundo foi desse jeito e tinha, tinha, tinha. 
Antigamente, o pessoal matava e tinha, porque o pessoal respeitava 
o ciclo de reprodução do bicho. O nosso povo mais velho, quando o 
bicho não tava criado, eles não matavam. Eles caçavam outros 
bicho...o cateto, porco do mato. Do mês de agosto em diante, não 
cacava paca, tatu essas coisas. Que nem, matar o porco pra alimentar 
a família, porque o porco não tem tempo. Agora, hoje, não pode caçar. 
Mas quem caça hoje não caça para comer e caça 12 meses por ano. 
Então, mata a mãe, mata o filhote, vai acabando.50 

Em função das restrições de uso e ocupação do solo advindas da legislação 

ambiental, principalmente a partir das décadas de 1950 e 1960, até o início da década 

de 1990, as comunidades quilombolas tiveram de incorporar outras formas de acesso 

aos recursos ambientais locais e à subsistência. Com isso, surgiram novos padrões 

de ações de sobrevivência, restringindo práticas centenárias, como a extração de 

produtos na mata e o sistema tradicional de agricultura de corte e queima. 

Mais uma vez, convém transcrever as palavras do “Seu” Chico Mandira: 

O que a gente precisa é essa autorização pra roçá. Isso é complicado, 
que é uma coisa que como tradicional nós temo direito, nós precisamo 
de comida. Direito de fazer roça é o nosso maior sacrifício. Quando 
eles consegue, já passou a época de plantá. Nós faz a roça escondido, 
no meio do mato ou fora do alcance da Polícia Ambiental. Então, essa 
é a nossa situação. Isso faz que o nosso jovem vá se desligando 
totalmente da roça de subsistência. Plantá, eu acredito que faz parte 
da cultura nossa, o jeito de fazê roça, o jeito de plantá, o jeito de colhê 
o arroz é diferente dos outros. O governo tirô toda a nossa autoridade 
de fazê alguma coisa no sítio. Hoje, se você pega um jovem, não sabe 
fazê. E isso não é culpa do jovem,é culpa do governo. 

 

Fotografia 9 - “Seu” Chico Mandira e seu sobrinho Adriano, na pesca de ostras. 

                                                      
50 É importante esclarecer que a linguagem utilizada pelos entrevistados foi respeitada em todas as 

transcrições deste trabalho, para dar ênfase ao seu modo de falar. Assim, por exemplo, não foram 
acrescidos os plurais por eles esquecidos, além de terem sido acentuadas as terminações de alguns 
verbos e preposições, bem como certas sílabas dos substantivos e adjetivos, a fim de indicar a sua 
tonicidade, buscando destacar a maneira como se expressam os moradores das comunidades 
quilombolas em estudo. 
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Fonte: Acervo pessoal da autora. 

 

A organização político-social dessas comunidades teve início em meados da 

década de 1980, com o trabalho de base realizado pela Comissão da Pastoral da Terra 

(CPT). Nos anos de 1990, foi criada a Equipe de Articulação e Assessoria às 

Comunidades Negras do Vale do Ribeira (EAACONE), formada por lideranças das 

comunidades quilombolas do Vale e por apoiadores. Iniciava-se, assim, o processo de 

discussão e organização dos quilombolas do Vale do Ribeira. 

Também nessa mesma década foi criado o Movimento dos Ameaçados por 

Barragens (MOAB), composto por integrantes da Igreja Católica, ambientalistas, 

sindicatos urbanos e rurais, lideranças das comunidades rurais e, sobretudo, 

representantes das comunidades quilombolas. O movimento faz parte, até hoje, do 

cenário político-social das comunidades quilombolas, indígenas e caiçaras locais no 

enfrentamento dos projetos que ameaçam o Vale do Ribeira, como mineração e 

pequenas centrais hidrelétricas. A mais premente ameaça aos quilombolas são os 

interesses minerários incidentes em seus territórios.  

O Quadro 5, a seguir, aponta os principais minérios procurados no Vale, 

segundo números cruzados pelo Instituto Socioambiental, em 2013. 
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Quadro 5 - Principais minérios procurados no Vale do Ribeira. 

Tipo de minério Quantidade de pedidos 
Tamanho de área a ser 
explorada, em hectares 

Calcário 119 59.962,17 

Argila 67 28.781,98 

Caulim 43 19.933,69 

Turfa 43 31.007,21 

Fosfato 40 36.044,3 

Minério de ouro 22 23.659,93 

Minério de cobre 20 26.621,7 

Fonte: Adaptado de Equipe de Articulação e Assessoria às Comunidades Negras do Vale do Ribeira 
(2013, sem paginação). 

 

Outros dados apresentados apontam que, só no ano de 2012, foram abertos 

113 processos de pedido de lavra, e, em 2013, foram mais 27 pedidos registrados no 

Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPN) (EQUIPE DE ARTICULAÇÃO 

E ASSESSORIA ÀS COMUNIDADES NEGRAS DO VALE DO RIBEIRA, 2013).  

Os pedidos de mineração em terras quilombolas tornam-se ainda mais graves, 

porque, além de todas as ameaças, o mais preocupante é que a Constituição Federal 

não dá a proteção necessária para garantir a integridade delas. Prova disso ocorre na 

comunidade quilombola de Porto Velho, onde a mineradora denominada “Oeste” 

entrou em terras na divisa da comunidade e está criando conflito com a mesma, tendo 

sido, por causa dessa situação, ajuizada uma Ação Civil Pública.51 

Enquanto as titulações não são concluídas, os quilombolas vivenciam um 

cotidiano de restrições decorrentes também da sobreposição com as Unidades de 

Conservação (tema a ser tratado mais detalhadamente no capítulo 3 deste trabalho). 

Os quilombolas relatam dificuldades para realizar atividades que garantem a sua 

subsistência, como a agricultura. Além disso, denunciam sucessivos casos de abuso 

de autoridade e violência por parte dos fiscais do Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio), como falado em entrevista pelo “Seu” Chico 

Mandira: 

                                                      
51 Processo nº 0002855-94.2013.4.03.6104, em trâmite perante a 4ª Vara Federal de Santos. 
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Os cara da Ambiental andaram fazendo sujeira aí pra cima.52 Entraram 
na casa, bagunçaram a casa, comeram bolo, jogaram bolo no chão, 
viraram todo o milho do cara no meio da casa. Eu sei que deu um rebu. 

Os territórios quilombolas já titulados nessa região apresentam-se como opção 

bastante atraente para as empresas madeireiras, uma vez que são constituídos por 

extensas áreas de floresta e têm a sua situação fundiária regularizada. A 

comprovação da regularidade fundiária é uma das exigências da legislação ambiental 

brasileira para aprovar planos de manejo florestal. Tendo em vista a grande 

indefinição de direitos de propriedade na região do Vale do Ribeira, tal exigência tem 

representado um entrave para a exploração florestal. Diante dessa situação, o setor 

madeireiro tem buscado áreas florestais com definição fundiária, como territórios 

quilombolas titulados, terras indígenas e assentamentos de reforma agrária. 

É importante observar que a organização das comunidades quilombolas 

resultou na consciência de seus direitos. Mas, ainda hoje, os remanescentes de 

quilombos vivem em constantes batalhas por seus direitos fundamentais. As primeiras 

comunidades rurais negras já pré-identificadas no estado de São Paulo mantêm uma 

pequena parcela de seus territórios, estando o restante ocupado por fazendeiros ou 

posseiros, alguns desses últimos com o consentimento dos próprios grupos 

quilombolas; os primeiros, entretanto, invariavelmente chegaram às terras em questão 

valendo-se da ingenuidade das comunidades ou mesmo da coerção física para 

apoderar-se dos territórios negros.  

Historicamente, a quase totalidade das populações rurais que habitam o Vale 

do Ribeira detém somente a “posse da terra”, em muitos casos, sem a documentação 

que comprove os seus direitos possessórios. Atualmente, cabe destacar que a maior 

parte das áreas ocupadas e manejadas por essas populações ou é de domínio do 

Poder Público ou de particulares (pessoas físicas e jurídicas) que não residem na 

região (ADAMS, 2000). Nesse contexto fundiário, estão inseridas as populações 

tradicionais – caiçaras, índios, ribeirinhos e quilombolas. 

Não obstante ter sido uma das regiões mais intensamente exploradas nos 

períodos colonial e imperial, o Vale do Ribeira chegou ao século XXI com um 

significativo patrimônio socioambiental, como será visto mais adiante. 

 

  

                                                      
52 Referindo-se ao trecho da comunidade que fica próximo à cachoeira Rio das Minas. 
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3 O TERRITÓRIO QUILOMBOLA E A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE  

 

Para comunidades tradicionais, a terra possui um significado diferente da que 

apresenta para a cultura ocidental hegemônica. Nas palavras de Daniel Sarmento 

(2008, p. 8), 

Não se trata apenas da moradia, que pode ser trocada pelo indivíduo 
sem maiores traumas se for por livre e espontânea vontade, mas sim 
do elo que mantém a união do grupo, o que permite a sua continuidade 
no tempo através de sucessivas gerações, possibilitando a 
preservação da cultura, dos valores e do modo peculiar de vida da 
comunidade étnica.  

Portanto, a ideia de território quilombola está sendo utilizada como um lócus 

que articula 

[...] padrões de povoamento, usos do espaço e práticas de significado 
– uso de recursos que se relacionam à idéia de um [...] espaço vivido 
de amplas significações para a existência e sustentabilidade de um 
grupo. Desse modo, o território quilombola se constitui em um espaço 
físico no qual esses grupos desenvolvem formas próprias de 
produção, relação com o meio ambiente e relações de parentesco que 
expressam modos de criar, fazer e viver (Constituição Federal, art. 
216, II). A luta política fundamental desses grupos é a luta pela 
garantia do acesso ao território, pois, sem ele, se dilui a capacidade 
de manterem suas especificidades como grupo étnico, sendo, 
portanto, a terra o recurso fundamental para a garantia da sua 
reprodução física e cultural (ALMEIDA, 2005, p. 44).  

Cumpre destacar que o papel das roças em uma região como o Vale do Ribeira 

é importante para a biodiversidade, pois alia produção e conservação. Os territórios 

quilombolas têm, em média, 80% de cobertura florestal, servindo como uma zona de 

amortecimento para as dezenas de Unidades de Conservação existentes, unindo a 

manutenção dos recursos naturais e a produção tradicional nas roças. (ISA, 2015) 

Os estudos mais recentes do Núcleo de Estudos sobre Identidade e Relações 

Interétnicas (NUER) reforçaram a hipótese de que o método de plantio adotado pelos 

quilombolas – à primeira vista aparentemente agressivo, por implicar o corte e a 

queima de áreas de vegetação nativa – tem baixo impacto sobre a floresta e os 

animais que a ocupam, como os próprios agricultores diziam há tempos.53 

                                                      
53 Em tese apresentada pelo biólogo Alexandre Ribeiro Filho (2015), no Instituto de Energia e Ambiente 

(IEE) da USP, o autor conseguiu observar, por meio de sensores enterrados no solo, que o fogo 
usado para abrir uma área de plantio faz a temperatura do solo subir em média 10 graus Celsius. 
Suas análises indicaram que as chamas, apesar do espetáculo impressionante, em geral queimam 
principalmente as folhas e os galhos finos, de modo que 85% da vegetação resistem e os nutrientes 
permanecem no solo.  
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Assim, desenha-se um novo quadro, no qual outra concepção do Direito ganha 

espaço, não mais pautada no interesse individual, mas em uma outra gama de 

direitos, que articula, como já se ressaltou, elementos ligados a identidades, bens 

culturais imateriais e de direito ao território para coletividades, como, por exemplo, o 

direito quilombola em tela neste estudo.  

As roças, antes criticadas por supostamente prejudicarem a biodiversidade da 

floresta, podem até mesmo servir de fonte de alimento para animais. Em pesquisa 

recente, realizada pelo biólogo Herbert Medeiros Prado (2012), foram observadas, em 

60 áreas, por meio do uso de câmeras fotográficas noturnas, antas, jaguatiricas, 

catetos (porcos selvagens), tamanduás-mirins, pacas, veados mateiros, cachorros-

do-mato, gambás e um bicho raro, a irara-branca, mamífero de corpo comprido, 

pernas curtas e cauda peluda e longa. Os animais foram vistos tanto nas matas em 

regeneração ou secundárias, usadas para o plantio, quanto na floresta preservada. 

Inclusive, como lembrou a “Dona” Elvira, do Quilombo São Pedro, em entrevista dada 

em agosto de 2016:  

“Aqui antes era uma beleza. Nóis tinha tudo que é passarinho, 

porque eles tinha milho pra comê. Agora, acabô tudo. O saia azul 

andava de bando. Agora é difici acha um”. 

Conforme se indicou, o direito quilombola está legitimado pelo aparato 

constitucional e relaciona-se à luta tanto contra um status de subordinação quanto 

pela possibilidade de que a identidade quilombola ganhe capacidade de ter espaço 

para a garantia da manutenção de suas especificidades culturais e raciais, bem como 

do modo de relação com as terras as quais esses indivíduos habitam 

 

3.1 Região do Vale do Ribeira e o histórico exploratório versus conservacionista 

 

A costa sul do estado de São Paulo foi uma das primeiras regiões da América 

do Sul a ser ocupada pelos colonizadores europeus. Já nos primeiros anos do século 

XVI, os portugueses começaram a explorar o Vale do Ribeira, então ocupado por 

grupos indígenas tupi e guarani. Utilizando o rio Ribeira como vetor de expansão, 

foram organizadas expedições rumo ao interior, conhecidas como “bandeiras” 

(CALDARELLI, 2002).  
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A mineração de ouro de aluvião foi a primeira atividade econômica do Vale do 

Ribeira realizada com o emprego de mão de obra escrava. Com o término desse ciclo, 

muitos ex-escravos ocuparam algumas terras e desenvolveram uma agricultura 

também voltada ao mercado de alimentos, tanto para o consumo regional quanto para 

o comércio com outras regiões do país. Um exemplo é o arroz, cujo ciclo teve início 

no final do século XVII, tendo sido intensamente comercializado para outras províncias 

do Brasil Império até meados do século XIX. (AMORIN, 1998) 

Assim, os negros transformaram-se em pequenos agricultores, e muitos se 

fixaram mata adentro, dando origem às comunidades negras da região. Uma das 

primeiras cidades fundadas foi Iporanga, em 1576, pelos bandeirantes em busca de 

ouro. (CARDIAS, 2016) 

Nas primeiras décadas do século XX, cresceram as lavouras de chá e de 

banana, essa última passando a ser o principal produto econômico da região. Por ser 

o Vale do Ribeira a região onde se encontra a maior parte das comunidades 

quilombolas do estado de São Paulo e também onde se concentram um dos últimos 

remanescentes de Mata Atlântica do Brasil, é relevante destacar os conflitos de 

sobreposições de Unidades de Conservação sobre os territórios tradicionais dessas 

populações. (CRUZ, 2016) 

No início da década de 1970, houve uma tentativa de regularização fundiária 

das posses rurais por meio de um convênio entre a Superintendência para o 

Desenvolvimento do Litoral Paulista (SUDELPA) e a Procuradoria do Patrimônio 

Imobiliário. Com isso, iniciou-se a demarcação de terras e a distribuição de títulos de 

propriedade a pequenos posseiros no Vale do Ribeira. (SANTOS, TATTO, 2008) 

Contudo, essa forma de “demarcação” desconsiderava a existência das áreas 

de terras comum a todos, permitindo que fossem loteadas. Tal procedimento gerou 

sérios conflitos internos, porque algumas famílias quilombolas venderam os seus lotes 

a pessoas de fora da comunidade, agravando, assim, a questão fundiária. A Sra. 

Jovita, moradora do Quilombo Galvão, assim explica:  

“Aqui tinha muito possero de fora nas nossa terra. Eles num quiria saí, 
mas aí veio a irmã Sueli54 e entrou com processo contra eles. Aqui já 
teve muita morte por causa disso. Eles entraro e depois não quis saí 
mais”. 

                                                      
54 Maria Sueli Berlanga, ou irmã Sueli, como é conhecida, advogada da Equipe de Articulação e 

Assessoria às Comunidades Negras do Vale do Ribeira (EAACONE) e também fundadora do 
Movimento dos Ameaçados por Barragens (MOAB), acompanha, há 30 anos, as comunidades 
quilombolas em seus pleitos judiciais. 
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No início da década de 1980, o Governo do Estado de São Paulo investiu em 

melhorias nas estradas que dão acesso à região, a fim de integrá-la ao resto do 

estado. As terras se valorizaram e a especulação imobiliária se instalou, despertando 

o interesse de latifundiários e empresários de outras regiões, e agravando conflitos 

fundiários em diversas áreas do Vale.(ANDRADE E TATTO, 2013) 

Ainda na década de 1980, o Governo estadual começou a se apoiar nas 

organizações sociais existentes na região, visando a implementar as suas políticas de 

desenvolvimento rural. No mesmo período, setores da Igreja Católica incentivavam as 

organizações rurais existentes, para que permanecessem nas terras que já ocupavam 

há várias décadas. No caso das comunidades quilombolas, esse processo se deu com 

a motivação de seus integrantes a se organizarem em associações comunitárias, uma 

vez que essa era uma das exigências que o Governo impunha para que tivessem as 

suas terras tituladas. Nessa época, também foi criada a maioria das Unidades de 

Conservação da região. (SILVA, 2011). Assim opina o Sr. Chico Mandira:  

“Antigamente, morava gente por tudo aí que é mata, e o povo 
respeitava. Hoje, o governo criou o Parque, tirou todo mundo e quem 
vai tomar conta da mata? Ninguém”. 

 

Fotografia 10 - Placa na entrada da comunidade quilombola de São Pedro. 

 

Fonte: Acervo pessoal da autora. 

 

Nos anos de 1990, foram promulgadas leis ambientais restringindo as formas 

de uso dos recursos da Mata Atlântica. Os quilombolas tiveram de fazer concessões, 
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mudar hábitos e aprender a conviver com regras ambientais que proíbem a caça e o 

uso do fogo, com o propósito de preservar a fauna e a vegetação nativa. Outro sinal 

de transformação é a expansão do cultivo de pupunha, uma palmeira da qual se 

aproveita o miolo do alto do caule, como alternativa ao palmito-juçara, hoje raro, após 

décadas de intensa exploração. O cultivo de pupunha pode ser mais eficiente e 

lucrativo do que a roça. As roças são relevantes por causa da autonomia na produção 

de alimentos básicos e pelo valor simbólico, já que estão ligadas à tradição e às festas 

(FIORAVANTI, 2015). 

 

Fotografia 11 - Roça de arroz no Quilombo de Praia Grande. 

 

Fonte: Acervo do Instituto Socioambiental (2010). 

 

E é nessa região que a luta dos quilombolas pela terra avançou muito a partir 

da Constituição Federal de 1988, que, no já citado artigo 68 do ADCT, garante a 

propriedade da terra ocupada pelas comunidades quilombolas. No entanto, de 1988 

até hoje, poucas comunidades no Brasil receberam o título de propriedade de suas 

terras, como já vimos no Quadro 2, no primeiro capítulo. 
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Hoje, os quilombolas são exemplos de convívio entre populações humanas e a 

Mata Atlântica, além de constituírem atores importantes em projetos de 

desenvolvimento sustentável55. Mas essa sustentabilidade depende da terra; o título 

em si é significativo, contudo, o acesso e o usufruto do território são o mais importante, 

os quais, na maior parte dos casos, dependem da retirada, mediante desapropriação, 

dos ocupantes não quilombolas, o que exige vontade política e dinheiro para as 

desapropriações. 

 

3.2  Conservacionismo dos recursos naturais versus preservacionismo  

Historicamente, a conflito ambientalista é denominada com os termos de 

Preservacionismo e Conservacionismo (DIEGUES, 1994; BRITO, 2000), uma divisão 

surgida nos EUA, na virada do século XVIII para o século XIX (MCCORMICK, 1992). 

Porém, é de fundamental importância distinguir que existem cisões não deve 

levar à ideia de uma polaridade extremada, nem a se desconsiderar as mudanças 

sofridas pelo ambientalismo ao longo de sua história internacional, ou mesmo a se 

perder de vista que, em distintas situações de ação, as posições ambientalistas sejam 

mais ricas do que esses dois polos ideais – embora, como se defende aqui, esses 

dois polos estejam presentes dentro do documento legal especificamente analisado, 

o SNUC56. (DIEGUES, 2008) 

Os preservacionistas dominam as entidades de conservação mais antigas e 

clássicas, como a Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza (FBCN), 

criada em 1958, e muitas outras mais recentes, como a Fundação Biodiversitas, a 

Fundação Pró-Natureza (Funatura), a Pronatura etc., estas últimas mais ligadas a 

entidades internacionais de preservação. Eles têm ainda influência predominante em 

muitas instituições que tradicionalmente são responsáveis pela criação e 

                                                      
55 Esses projetos são desenvolvidos a partir de parcerias entre as associações das comunidades 
quilombolas, o Instituto Socioambiental e a EAACONE, sendo alguns deles: Diagnóstico 
Socioambiental do Vale do Ribeira; Projeto Ribeira Sustentável: Articulação e Mobilização Social para 
a Conservação e Recuperação das Matas Ciliares do Vale do Ribeira; Agenda Socioambiental 
Quilombola do Vale do Ribeira; Educação e Cultura; Artesanato; Conservação, recuperação e uso 
sustentável do palmito juçara nas comunidades quilombolas Vale do Ribeira; Desenvolvimento 
Sustentável do Quilombo de Ivaporunduva: Unidade de Processamento de Banana Passa, Ecoturismo 
, Produção de Banana Orgânica, Manejo de Sementes Florestais; Projeto sala de cinema em Eldorado 
em parceria com a Prefeitura de Eldorado (SP); Projeto Mosaico Juréia-Itatins. 
56 O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC - Lei 9.985/2000) – é a lei que regulamenta  
o conjunto de unidades de conservação (UC) federais, estaduais e municipais. 
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administração dos parques, como o IBAMA, a Fundação Florestal de São Paulo etc. 

(DIEGUES, 2008a)  

Esses grupos são constituídos, em geral, por profissionais oriundos da área de 

Ciências Naturais, para os quais qualquer interferência humana na natureza é 

negativa. Ideologicamente, foram e são influenciados pela visão preservacionista 

americana, tal como descrito páginas atrás. Eles consideram, portanto, que a natureza 

selvagem é intocada e intocável, entendendo ser impensável que uma Unidade de 

Conservação (parques nacionais e reservas ecológicas) possa proteger, além da 

diversidade biológica, a diversidade cultural. 

A partir do início da década de 1970, surgiu um ecologismo de denúncia no 

Brasil, representado pela Associação Gaúcha de Proteção ao Meio Ambiente Natural 

(AGAPAN), pela Resistência Ecológica, pela Associação Catarinense de Preservação 

da Natureza (ACAPRENA) e pela Associação Paulista de Proteção à Natureza 

(APPN). 

O fato de o Brasil, naquele momento, estar sob regime militar, repressor dos 

movimentos sociais de protesto, favorecia o surgimento de entidades e movimentos 

de crítica ao modelo econômico brasileiro, sem estarem, no entanto, vinculados 

necessariamente aos partidos e grupos de esquerda, os quais eram severamente 

combatidos pelo Governo. Os anos de 1970 apresentaram um crescimento rápido da 

economia brasileira, sobretudo mediante grandes projetos que geravam graves 

impactos sobre a natureza. Grande parte deles, como centros químicos e 

petroquímicos, foram implantados ou ampliados nas zonas litorâneas, as mais 

populosas do país, como os de Cubatão, Rio de Janeiro e Aratu (Bahia), trazendo 

consigo níveis de degradação nunca vistos no país. Ao mesmo tempo, houve um 

avanço considerável da agroindústria, que significou tanto um aumento espetacular 

de biocidas e inseticidas quanto uma gigantesca concentração de terra e renda na 

zona rural, com a expulsão de milhares de trabalhadores do campo para as cidades, 

o que, consequentemente, ocasionou o aumento das favelas e da miséria, tornando 

insuportáveis as condições de vida dessas pessoas (GALVÃO, 1985). 

Essa imensa degradação ambiental e pauperização social estava, no entanto, 

mascarada pela ideologia do chamado “milagre econômico”, expressada também na 

Conferência de Estocolmo, datada de 1972, na qual a posição do Governo brasileiro 

era a de atrair as indústrias dos países mais desenvolvidos, mesmo à custa da 

destruição ambiental. 
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Nesse contexto, surgiu o “Manifesto Ecológico Brasileiro: o fim do futuro”, 

encabeçado pelo ecologista José Luztenberger (1976), representando 10 

organizações ecologistas, algumas das quais citadas anteriormente. Escrito em pleno 

regime militar, o documento é, sem dúvida, corajoso. O conteúdo do Manifesto e a sua 

ideologia parecem com a dos movimentos ecologistas europeus e norte-americanos 

supra-analisados.  

Para Diegues, o Manifesto é bastante incompleto, omisso no que diz respeito 

às origens e causas da degradação ambiental e da pobreza, não apenas por avaliar 

o modelo de desenvolvimento dos países industrializados, mas também por atribuir a 

sua riqueza à exploração dos países subdesenvolvidos. Por outro lado, faz uma crítica 

profunda à agroindústria como causadora de problemas ambientais e sociais que 

abandonam a força de trabalho. Propõe-se uma inversão das tendências existentes 

na agricultura, que deveria tornar-se mais intensiva em mão de obra e mais 

independente do capital e das estruturas megatecnológicas. (2008ª, p.75) 

Quanto à proteção da natureza, o documento afirma que o Brasil apresenta 

grande variedade de ecossistemas naturais e que a imensidão do território ainda 

permite a conservação de muitos deles. Defende, de forma incondicional, a criação 

de áreas naturais protegidas, de tamanho e equilíbrio suficientes para que possam 

sobreviver todas as espécies que as compõem e para manter os bancos genéticos 

indispensáveis. (DIEGUES, 2008) 

É necessário salientar, como Diegues o fez, que o ambientalismo do Manifesto 

Ecológico teve função importante nas lutas ecológicas dos anos de 1970 e 1980, 

denunciando a degradação ambiental, a instalação das usinas nucleares e o 

militarismo. 

 

 

3.3 A proteção da natureza e os novos movimentos ecológicos brasileiros 

 

A preocupação com as “populações tradicionais” que vivem em Unidades de 

Conservação é relativamente recente no Brasil, e, até pouco tempo atrás, era 

considerada “caso de polícia”, pois tais comunidades deveriam ser expulsas da terra 

em que sempre viveram, para a criação de parques e reservas. 

Essa visão preservacionista “pura”, em oposição a uma outra visão de 

Unidades de Conservação integradas à sociedade, reflete a própria constituição e a 
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história do conservacionismo brasileiro, cuja ideia era dominante nas instituições 

privadas de conservação da natureza, como a “Sociedade de Amigos das Árvores”, 

criada em 1931, e a “Sociedade para a Defesa da Flora e Fauna do Estado de São 

Paulo”, fundada em 1927. 

 

 

3.3.1 Ecologismo dos movimentos sociais57 

 

No início dos anos de 1980, surge outro tipo de ambientalismo, mais ligado às 

questões sociais. Esse movimento apareceu no auge da redemocratização, após 

décadas de ditadura militar, e, caracteriza-se pela crítica ao modelo de 

desenvolvimento econômico altamente concentrador de renda e destruidor da 

natureza, que teve o seu apogeu durante aquele período. 

A grande destruição da Floresta Amazônica, seja pelo corte de seringais, seja 

pela construção de barragens, deu origem ao que foi denominado anteriormente de 

ecologismo social – “ambientalismo camponês”, segundo Eduardo Viola e Hector Leis 

(1991) –, movimento que luta por manter acesso aos recursos naturais de seus 

territórios e valoriza o extrativismo e os sistemas de produção baseados em 

tecnologias alternativas. Ele é representado pelo Conselho Nacional de Seringueiros, 

pelo Movimento dos Atingidos pelas Barragens, pelo Movimento dos Pescadores 

Artesanais, pelos Movimentos Indígenas etc. Um ponto alto desse novo movimento 

foi a realização do I Encontro dos Povos Indígenas do Xingu, em Altamira, em fevereiro 

de 1989 (WALDMAN, 1992). 

Para esses movimentos, de conotação social e ambientalista, há necessidade 

de se repensar a função dos parques nacionais e das reservas, incluindo os seus 

moradores tradicionais. A declaração final desse Encontro aconselha: “não destruir as 

florestas, os rios, que são nossos irmãos, pois esses territórios são sítios sagrados do 

nosso povo, morada do Criador, que não podem ser violados” (WALDMAN, 1992, p. 

90). 

 

                                                      
57 Relatório elaborado nos estudos desenvolvidos pelo NUPAUB — Núcleo de Pesquisa sobre 
Populações Humanas e Áreas Úmidas do Brasil coordenado pelo Professor Antonio Carlos Sant'Ana 
Diegues 
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3.4 As agressões aos modos de vida tradicional e as ameaças de 

desorganização ecológica e cultural 

 

A situação desses sistemas tradicionais de acesso a espaços e recursos de 

uso comum começou a ser ameaçada com o processo relativamente recente de 

incorporação desses territórios pela expansão urbano-industrial. 

No caso da região costeira, as pressões maiores ocorreram a partir dos anos 

de 1950 e 1960, por causa da expansão urbano-industrial, tornando-se mais 

acentuadas na década de 1970, com a implantação de grandes polos industriais, 

petroquímicos e metalúrgicos no litoral sudeste e sul (expansão desses polos na 

Baixada Santista e o sistema de lagunas no Sul do país). Por conta das políticas 

autoritárias e modernizantes (GALVÃO, 1985) durante o regime militar, novos polos 

foram implantados no litoral do Nordeste (Camaçari, na Bahia; Suape, em 

Pernambuco; polo cloroquímico, em Alagoas) e, finalmente, também no Norte do 

Brasil (Alcoa, no Maranhão; Alumar, no Pará etc). 

Ademais, no final da década de 1960, o Governo decidiu estabelecer uma 

indústria pesqueira moderna, considerando, na época, a grande participação da pesca 

artesanal como fonte de renda e emprego na região costeira (DIEGUES, 1983; 

MELLO, 1985; LOUREIRO, 1985). Essas empresas pesqueiras, voltadas para a 

exportação de alguns produtos nobres, como o camarão, a lagosta e a piramutaba, 

com os altos investimentos provenientes dos incentivos fiscais, necessitavam de 

retornos financeiros rápidos. Inicialmente, foram devastados os recursos naturais das 

regiões sudeste e sul, onde se concentrava a maior parte das empresas incentivadas; 

depois, algumas delas se deslocaram para os ricos pesqueiros do Norte do país, 

particularmente na foz do rio Amazonas. 

Para essas empresas, era importante que o mar estivesse livre das marcas dos 

sistemas de apropriação tradicional. Por consequência, os seus grandes barcos  

entraram em conflito com as embarcações da pesca artesanal e os seus sistemas de 

manejo tradicional, causando perda de equipamentos de pesca e mortes. Em muitos 

lugares, se desenvolveu uma pesca motorizada, intensamente ligada ao mercado 

criado pelas empresas e pela demanda crescente de pescados pelos centros urbanos 

em expansão. Frequentemente, eram pequenas frotas motorizadas que migravam de 

locais onde a captura dos produtos de luxo, como o camarão, havia baixado 

sensivelmente e não era mais produtiva. Isso ocorreu com as embarcações 
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motorizadas de Santa Catarina, em suas incursões no litoral paulista, paranaense e 

gaúcho, provocando também conflitos sociais. 

Aliada à pesca industrial predatória, ocorreu uma forte expansão turística e de 

especulação imobiliária, que resultou rapidamente na expropriação de muitos 

territórios de uso comum no contexto da cultura caiçara e de outras semelhantes (dos 

jangadeiros, açorianos etc.). Nesse processo, os pequenos produtores costeiros 

foram excluídos de seus territórios tradicionais, expulsos de suas praias, para dar 

lugar a complexos turísticos e hoteleiros. Um exemplo significativo foi o conflito gerado 

pela compra da praia de Trindade, no litoral sul do Rio de Janeiro, por uma empresa 

canadense, a Brascan, para a implantação de um complexo turístico. Nesse caso, 

houve reação dos “trindadeiros”, que encontraram aliados em outras forças sociais, 

até mesmo no nascente movimento ecologista do Sul do país. Hoje, essa comunidade 

caiçara se encontra espremida em uma pequena parte do que foi o seu território 

tradicional, cercada pelas terras dos grupos imobiliários. (DIEGUES, 1983, p. 23) 

Além disso, essas populações sofreram impacto da implantação de 

propriedade estatal, na forma de áreas naturais protegidas (parques nacionais, 

reservas ecológicas etc.), em seus territórios tradicionais. Esse fato se tornou grave, 

sobretudo a partir dos anos de 1960, quando o Governo começou a transformar em 

áreas ecologicamente protegidas os remanescentes da Mata Atlântica, devastados, 

de modo intenso, por interesses imobiliários, madeireiros, mineradores, dentre outros. 

Como, pelo modelo importado norte-americano, essas áreas naturais protegidas não 

podiam, de acordo com a legislação, ter moradores, os habitantes tradicionais que aí 

habitavam foram os mais atingidos em seu modo de vida. (DIEGUES, 1983) 

Na verdade, como já demosntraram os estudos desenvolvidos pelo NUPAUB 

— Núcleo de Pesquisa sobre Populações Humanas e Áreas Úmidas do Brasil 

coordenado pelo Professor Antonio Carlos Sant'Ana Diegues, em muitos casos, a 

criação dessas áreas protegeu os moradores tradicionais contra  especulação 

imobiliária galopante e a expropriação de suas terras, fenômeno que já ocorria antes 

do estabelecimento das Unidades de Conservação. Entretanto, eles foram 

severamente tolhidos de exercer, no interior dessas áreas, as suas atividades 

habituais, como a agricultura, o extrativismo e a pesca. Impossibilitados de continuar 

com o seu modo de vida tradicional, parte considerável deles foi obrigada a migrar, 

engrossando as favelas de inúmeras cidades costeiras – Bairro do Carijó, em 

Cananéia, e Estufa, em Ubatuba, ambas no estado de São Paulo; e Bairro dos Sapos, 
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em Parati, no estado do Rio de Janeiro (DIEGUES, 1983).  

Não obstante o seu grande conhecimento dos ecossistemas que contribuíram 

para a conservação de seus sistemas de manejo da flora e da fauna, essas 

populações foram duramente atingidas. Da mesma forma, os sistemas de apropriação 

comum dos recursos naturais foram, na maioria dos casos, ignorados, e, no processo 

de desapropriação, a sua qualidade de “posseiros”, sem títulos da terra, colocou-nos 

em desvantagem aos grandes proprietários e empresas que anteriormente já se 

haviam apossado de parte de seus territórios ancentrais. 

No Nordeste, com incentivos do Governo para a produção de álcool, a 

monocultura da cana-de-açúcar expandiu-se rapidamente pela zona costeira, 

apropriando-se das formações de tabuleiro, e, em muitas vezes, descendo até as 

proximidades das praias, das lagunas e dos mangues. As usinas foram, desse modo, 

cercando os territórios de uso comunitário, comprando parte deles e ameaçando o 

modo de vida das populações tradicionais. Isso ocorreu, por exemplo, na várzea da 

Marituba, na foz do rio São Francisco, a última grande várzea que ainda não havia 

sido atingida por projetos governamentais no início da década de 1980. Acossada, de 

um lado, por um projeto de irrigação da Companhia de Desenvolvimento do Vale do 

São Francisco (Codevasf), e, por outro, pela expansão da cana-de-açúcar, os 

“varzeiros” têm, hoje, dificuldades para sobreviver em seu modo de vida, que se 

mantinha com o uso comunitário dos lagos, com a pequena agricultura e com o 

extrativismo (SILVA, 1990; MARQUES, 1992). 

Na Amazônia, poucos anos mais tarde, o processo se repetiu com violência 

igual ou ainda maior. A ameaça sobre as formas de apropriação comunitária vem da 

expansão da grande propriedade rural voltada para a agropecuária, das grandes 

empresas mineradoras, de políticas públicas (áreas naturais protegidas) e dos 

grandes projetos. As populações extrativistas foram as que mais sofreram com esse 

processo. Com o aumento do preço da terra em áreas em que o Governo criou 

infraestrutura viária, cerca de 10.000 famílias de seringueiros foram obrigadas a 

migrar para as favelas, ou mesmo para a Bolívia, entre 1970 e 1975. A devastação 

florestal foi imensa, atingindo seringueiras, castanheiras e outras espécies das quais 

dependiam os extrativistas. Velhos castanhais, cujos antigos proprietários eram 

absenteístas, foram vendidos aos novos empresários do Sul do país, que expulsaram 

os extrativistas, usando, não raro, de violência para tal. Foi o que ocorreu, por 

exemplo, no Polígono dos Castanhais, no Sudeste do Pará (CASTRO, 1993). 
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A implantação de grandes projetos governamentais e semigovernamentais, 

como o Grande Carajás, que ocupa área igual à da França, teve impactos 

devastadores sobre os modos de vida tradicional indígena e não indígena do Sudeste 

do Pará (DIEGUES, 1983). Para contrabalançar os efeitos ecológicos das atividades 

de grandes programas governamentais, como as do Programa de Integração Nacional 

(PIN), que previu a implantação de 15 polos de desenvolvimento minerometalúrgico e 

de agroindústria, na década de 1970, em grande parte por exigência do Banco 

Mundial, o Governo previu igualmente uma série de Unidades de Conservação 

Ambiental (parques e reservas).  

Em ambos os projetos, não se levaram em conta as populações tradicionais e 

seus modos de vida, como o ocorrido com as populações negras antigas do rio 

Trombetas, no Pará. Remanescentes de antigos quilombos, com direitos garantidos 

pela Constituição Federal, esses habitantes e populações que utilizavam espaços e 

recursos de forma comunitária, foram expulsos de seus territórios ou tiveram as suas 

atividades tradicionais duramente restringidas. Em suas terras, foram implantadas 

mineradoras (Alcoa), a hidrelétrica de Trombetas, e, por fim, duas áreas protegidas: a 

Estação Ecológica de Trombetas, em 1979, e a Floresta Nacional de Saracá-Taquara, 

em 1989. (DIEGUES, 1983) 

Portanto, não é possível se pensar na criação unidades de proteção sem se 

levar em conta a existência da população de moradores. A postura autoritária e 

intransigente dos órgãos de conservação em relação às comunidades quilombolas do 

Vale do Ribeira engendra conflitos de diversas ordens, seja interferindo na 

subsistência dos moradores, seja alterando o modo tradicional de relação da natureza, 

tanto no plano material quanto no imaginário e simbólico. 
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Instrumentos de trabalho depositados no Fórum da cidade de Eldorado. 
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3.5 As Unidades de Conservação criadas no Vale do Ribeira 

 

Unidade de Conservação (UC) é a denominação dada pelo Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) (Lei nº 9.985, de 18 de julho de 

2000) às áreas naturais passíveis de proteção por suas características especiais. São 

"espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 

características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo Poder Público, com 

objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, 

ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção da lei" (art. 1º, I). 

As UCs têm a função de salvaguardar a representatividade de porções 

significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e 

ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, preservando o 

patrimônio biológico existente. Além disso, garantem às populações tradicionais o uso 

sustentável dos recursos naturais de forma racional e ainda propiciam às 

comunidades do entorno o desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis. 

A Constituição Federal, a fim de tornar efetivo o direito fundamental ao meio 

ambiente equilibrado, enunciado no caput do art. 225, prevê, como obrigação do 

Poder Público, dentre outras, a criação, em todas as unidades da federação, de 

espaços territoriais especialmente protegidos – ETEP, cuja alteração ou desafetação 

dependem da edição de lei formal. (LEUZINGER, 2009, p. 115).  

Mas apenas reconhecer o direito não é suficiente. É preciso que haja 

instrumento para que se possa concretizá-lo. Assim a Constituição impõe ao Poder 

Público o dever de "definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais 

e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a 

supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que 

comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção". Este comando 

foi atendido, enfim, com a promulgação da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000 e do 

Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002 que, respectivamente, cria e regula o 

SNUC. 

Sendo a proteção do meio ambiente uma competência que concorre a todas as 

esferas do Poder Público, à iniciativa privada e toda sociedade civil, coube ao SNUC 

disponibilizar a estes entes os mecanismos legais para a criação e a gestão de UCs 
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(no caso dos entes federados e da iniciativa privada) e para participação na 

administração e regulação do sistema (no caso da sociedade civil), possibilitando 

assim o desenvolvimento de estratégias conjuntas para as áreas naturais a serem 

preservadas e a potencialização da relação entre o Estado, os cidadãos e o meio 

ambiente. As unidades de conservação da esfera federal do governo são 

administradas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio). Nas esferas estadual e municipal, por meio dos Sistemas Estaduais e 

Municipais de Unidades de Conservação. 

O SNUC orienta as unidades de conservação em dois grupos, de acordo com 

seus objetivos de manejo e tipos de uso: Proteção Integral e Uso Sustentável. As 

Unidades de Proteção Integral têm como principal objetivo preservar a natureza, 

sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, ou seja, aquele que 

não envolve consumo, coleta ou dano aos recursos naturais: recreação em contato 

com a natureza, turismo ecológico, pesquisa científica, educação e interpretação 

ambiental, entre outras. As Unidades de Uso Sustentável, por sua vez, têm como 

objetivo compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável dos 

recursos, conciliando a presença humana nas áreas protegidas. Nesse grupo, 

atividades que envolvem coleta e uso dos recursos naturais são permitidas, desde 

que praticadas de uma forma a manter constantes os recursos ambientais renováveis 

e processos ecológicos. 

O SNUC também prevê doze categorias complementares que, de forma 

sistemática, assim podem ser entendidos: 

  



 
 

128 

 

 

Quadro: Unidades de Conservação (ISA, 2000) 
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A região do Vale do Ribeira abriga a maior quantidade de vegetação 

remanescente de Mata Atlântica do Brasil. Por isso, grande parte do seu território 

encontra-se protegida por diferentes tipos de Unidade de Conservação. (ANDRADE 

E TATTO, 2013) 

O processo de criação dessas Unidades de Conservação, porém, 

desconsiderou a existência e os direitos das comunidades quilombolas. Parte dessas 

Unidades foi criada em terras de quilombo, impondo restrições ao modo de vida 

tradicional dessas comunidades e limitando as possibilidades das práticas agrícolas e 

extrativistas. 

Ao longo das últimas décadas, os quilombolas do Vale do Ribeira confrontaram-

se com a criação das seguintes Unidades de Conservação:  

a) a Área de Proteção Ambiental (APA) da Serra do Mar,  

b) o Parque Estadual Jacupiranga (PEJ),  

c) o Parque Estadual Intervales (PEI) e  

d) o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira (PETAR). 

A APA da Serra do Mar foi criada pelo Decreto estadual nº 22.717, de 21 de 

setembro de 1984. Possui 469.450 hectares e abrange 11 municípios do Vale do 

Ribeira, abarcando praticamente toda a região na qual estão situadas as comunidades 

descendentes de quilombo. 

Várias das terras de quilombo encontravam-se na “zona de vida silvestre” da 

APA, o que resultava na impossibilidade de titulação dessas terras e em grandes 

restrições para as práticas agrícolas. Nesse tipo de zona da APA, a agricultura está 

restrita àqueles que detêm uma licença expedida pelo órgão estadual competente. No 

entanto, a concessão dessa licença estava condicionada à apresentação do título de 

propriedade. Por não possuir esse título, a maioria das comunidades quilombolas não 

podia conseguir a licença. Até o final de 1998, apenas a comunidade de Ivaporunduva 

havia obtido essa licença ambiental. Hoje, as comunidades de Pedro Cubas, São 

Pedro, Pilões e Maria Rosa também já conseguiram obtê-la. (ANDRADE E TATTO, 

2013) 

Os quilombolas reivindicavam a revisão do zoneamento da APA, de forma que 

as terras quilombolas deixassem de ser classificadas como zonas de vida silvestre. 

Os protestos das comunidades, apoiadas pela Procuradoria da República, pela 

Paróquia de Eldorado e pela Comissão Pró-Índio de São Paulo, levaram a Secretaria 
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Estadual do Meio Ambiente a procurar formas de equacionar o problema. 

(GIACOMINI, 2010) 

Como resultado desse esforço, o governador de São Paulo à época fez publicar 

o Decreto estadual nº 43.651, de 26 de novembro de 1998, dando nova redação ao 

artigo 3º do Decreto nº 22.717/84, que criou a APA da Serra do Mar. Esse novo 

diploma legal estabelece que as terras devolutas vagas encontradas no interior da 

APA da Serra do Mar sejam consideradas Unidades de Conservação. A nova redação 

exclui desse conjunto as terras quilombolas. Assim, com esse novo diploma legal, 

abriu-se a possibilidade de titulação das terras quilombolas localizadas no interior da 

APA, excluindo-as daquele conjunto de áreas que deveriam ser consideradas como 

Unidades de Conservação Ambiental. 

Já em 2001, uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa de São Paulo (Lei 

estadual nº 10.850, de 6 de julho de 2001) excluiu as comunidades quilombolas de 

Pilões, Maria Rosa, São Pedro, Ivaporunduva e Pedro Cubas dos limites da zona de 

vida silvestre da APA da Serra do Mar. Tais comunidades permaneceram no interior 

da APA, mas, segundo essa mesma lei, as suas terras serão objeto de 

regulamentação específica, garantindo-se o uso e a ocupação pelos remanescentes 

das comunidades quilombolas, respeitadas as suas especificidades culturais. 

Já o Parque Estadual Jacupiranga (PEJ) foi criado pelo Decreto-lei estadual nº 

145, de 8 de agosto de 1969, e, até recentemente, abrangia as terras ocupadas pelas 

comunidades de Sapatu, Nhunguara, André Lopes e Mandira.  

O conflito com as comunidades quilombolas esteve presente também na 

criação do Parque Estadual Intervales (PEI). Esse parque foi criado pelo Decreto 

estadual nº 40.135, de 8 de junho de 1995, incluindo terras ocupadas pelas 

comunidades de São Pedro, Maria Rosa, Pilões, Pedro Cubas e Ivaporunduva. 

Segundo dados da Fundação ITESP, a área de sobreposição com o PEI correspondia 

a 31,77% da área total ocupada pelas cinco comunidades (SÃO PAULO, 2017). 

Por fim, o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira (PETAR), criado pelo 

Decreto estadual nº 32.283, de 19 de maio de 1958, se sobrepõe à área em que vive 

a comunidade de Bombas.  

Com a criação desses parques, os quilombolas começaram a ser vítimas de 

uma fiscalização intensa e violenta, que dificultou a prática agrícola e acabou 

resultando no aumento da extração do palmito pelas comunidades. Como o fogo e as 

clareiras das plantações atraíam facilmente a fiscalização do órgão ambiental, a 

http://www.cpisp.org.br/comunidades/html/brasil/sp/ribeira/ribeira_conservacao.html
http://www.cpisp.org.br/comunidades/html/brasil/sp/ribeira/ribeira_conservacao.html
http://www.cpisp.org.br/comunidades/html/brasil/sp/ribeira/ribeira_conservacao.html
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prática da atividade agrícola tornou-se muito arriscada. Por isso, apesar de a extração 

de palmito ser considerada tão ilegal quanto a atividade agrícola, tornou-se a principal 

atividade econômica das comunidades, já que era mais fácil de ser realizada na 

clandestinidade. 

Em 1995, os quilombolas começaram a se organizar e lutar contra essa 

situação. Representantes das comunidades entraram com uma representação na 

Procuradoria da República no estado de São Paulo, noticiando a incorporação de suas 

áreas pelos parques e as dificuldades encontradas. Como resposta, em 1996, a 

Procuradoria da República instaurou um Inquérito Civil Público, de forma a agilizar a 

titulação das áreas das comunidades do Vale do Ribeira, dando especial ênfase para 

aquelas que se encontravam em áreas sobrepostas às Unidades de Conservação. 

Em 1998, uma grande vitória foi conquistada pelos quilombolas. A Secretaria 

Estadual do Meio Ambiente cedeu aos protestos das comunidades e assumiu o 

compromisso de viabilizar a exclusão de suas terras das áreas dos parques estaduais. 

Em outubro de 1999, o Governo estadual tomou as primeiras medidas no sentido de 

excluir as áreas de remanescentes de quilombos que estivessem dentro do Parque 

Estadual Intervales (Decreto estadual nº 44.293/99). No mesmo sentido, em 6 de julho 

de 2001, foi publicada a Lei estadual nº 10.850, que alterou os limites dos Parques 

Estaduais Jacupiranga e Intervales, de forma a excluir as comunidades quilombolas 

de seus limites. (ANDRADE, 2008) 

Desse modo, abriu-se o caminho para a titulação dessas terras – o que seria 

impossível, caso elas se mantivessem dentro dos parques. Trata-se de uma vitória 

importante e pioneira. Foi a primeira vez que os quilombolas conseguiram a mudança 

dos limites de uma Unidade de Conservação para o cumprimento da determinação 

constitucional que lhes garante a propriedade de suas terras.  

Com a mudança dos limites dos parques, tornou-se possível a titulação das 

terras das comunidades de Ivaporunduva, Maria Rosa, Pedro Cubas, Pilões e São 

Pedro, que antes estavam no interior do PEI. 

Segundo lideranças quilombolas, algumas comunidades excluídas dos parques 

continuam enfrentando dificuldades para a realização das atividades agrícolas. Essa 

é, de acordo com tais lideranças, a situação enfrentada pelas comunidades de André 

Lopes, Sapatu e Nhungara. A Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo 

estaria aplicando as mesmas restrições que valem para os parques, dificultando, 

assim, a vida dos quilombolas. Atualmente, ainda restam, no interior de parques, as 

http://www.cpisp.org.br/comunidades/html/brasil/sp/ribeira/ribeira_conservacao.html
http://www.cpisp.org.br/comunidades/html/brasil/sp/ribeira/ribeira_conservacao.html
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terras da comunidade de Mandira (no município de Cananéia), que não foi excluída 

do PEJ, e as terras da comunidade de Bombas, no interior do PETAR.58 

O que se verifica é que o modelo de Unidades de Conservação adotado no 

Brasil, e no Terceiro Mundo em geral, é um dos principais elementos de estratégia 

para a conservação da natureza. Ele deriva da concepção de áreas protegidas 

construída no século passado nos Estados Unidos, com o objetivo de proteger a vida 

selvagem (wilderness) ameaçada pelo avanço da civilização urbano-industrial. Esse 

modelo expandiu-se logo em seguida para o Canadá e países europeus, 

consolidando-se como um padrão mundial, sobretudo a partir da década de 1960, 

quando o número e a extensão das áreas protegidas ampliaram-se enormemente em 

todo o mundo.  

A ideia que fundamenta esse modelo é a de que a alteração e a domesticação 

de toda a biosfera pelo ser humano são inevitáveis, sendo necessário e possível 

conservar pedaços do mundo natural em seu estado originário, antes da intervenção 

humana. Lugares onde o ser humano possa reverenciar a natureza intocada, refazer 

as suas energias materiais e espirituais e pesquisar a própria natureza. Essas áreas 

estão sujeitas a um regime de proteção externo, com território definido pelo Estado, 

cujas autoridades decidem as áreas a serem colocadas sob proteção e sob que 

modalidade, e, independentemente, formulam e executam os respectivos planos de 

manejo. As pessoas que vivem no interior ou no entorno das áreas não participam em 

nada dessas decisões. Mais que isso, as decisões costumam ser mantidas em sigilo 

até a sua transformação em lei, justamente para evitar movimentações sociais que 

possam criar embaraços para os planejadores oficiais (ARRUDA, 1997). 

Assim, esse modelo supõe uma dicotomia conflitante entre ser humano e 

natureza, sugerindo que as comunidades locais são incapazes de desenvolver um 

manejo mais sábio dos recursos naturais (o que pode ser verdade nos casos de 

extrativismo comercial em grande escala, mas não em todas as situações), e, 

finalmente, que essas áreas podem ser perpetuadas em um estado de natural 

equilíbrio.  

Ainda que esse modelo possa ser relativamente adequado aos Estados Unidos, 

dada a existência de grandes áreas desabitadas, a sua transposição para o Terceiro 

Mundo mostra-se problemática, pois, mesmo as áreas consideradas isoladas ou 

                                                      
58 Informações dadas pelos moradores das Comunidades Quilombolas de André Lopes e 
Nhumguara. 
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selvagens abrigam populações humanas, as quais, como decorrência do modelo 

adotado, devem ser retiradas de suas terras, transformadas, de agora em diante, em 

Unidades de Conservação, para o benefício das populações urbanas (turismo 

ecológico), das futuras gerações, do equilíbrio ecossistêmico necessário à 

humanidade em geral e da pesquisa científica, mas não das populações locais. 

Quando as populações resistem e permanecem, as suas necessidades de 

exploração dos recursos naturais inerentes a seu modo de vida e sobrevivência 

raramente são reconhecidas. Em vez disso, passa a ocorrer uma “criminalização” dos 

atos mais corriqueiros e fundamentais para a reprodução sociocultural dessas 

comunidades. A caça, a pesca, a utilização de recursos da floresta para a manufatura 

de utensílios e equipamentos diversos, a feitura das roças, a criação de galinhas ou 

porcos, o papagaio na varanda, a lenha para cozinhar e aquecer, a construção de 

uma nova casa para o filho que se casou etc., tudo isso é, de uma penada jurídica, 

transformado em crime, e os seus praticantes perseguidos e penalizados. Ao mesmo 

tempo, são instados a proteger e respeitar o meio ambiente, sendo encarados como 

os principais responsáveis (e não o modelo urbano-industrial em expansão) pelo 

futuro da humanidade, corporificado na preservação da área em questão. 

 

Fotografia 12 - Três momentos da confecção do artesanato de fibra de bananeira no Quilombo do 
Mandira: colheita, confecção e exposição do produto para venda.  
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Fonte: Acervo pessoal da autora. 

 

O que tem ocorrido em todos os países do Terceiro Mundo, guardadas as 

particularidades e ênfases locais, é um conjunto de consequências indesejáveis da 

aplicação desse modelo, que poderia ser assim resumido: (1) tem promovido, em 

muitas comunidades humanas, um agravamento de suas condições de vida; (2) tem 

se somado aos processos de expulsão das populações tradicionais para as periferias 

das cidades, engrossando as multidões em situação de miséria e a proliferação de 

favelas; e (3) muitas vezes, promove uma maior degradação ambiental.  

Em muitos países do Terceiro Mundo, tem aumentado o nível de destruição 

florestal, à medida que a população expulsa passa a ocupar e derrubar novas áreas 

para moradia. Os que não conseguem ou não querem mudar para novas áreas são 

obrigados a explorar de modo excessivo as áreas ainda acessíveis (florestas vizinhas 

às Unidades de Conservação). Muitas vezes, passam a encarar os recursos naturais 

da área como perdidos para a sua comunidade. Em função disso, esse modelo pouco 

faz em prol do manejo da Unidade de Conservação, desenvolvendo, não raro, práticas 

clandestinas de superexploração no interior da própria área (ARRUDA, 1997).  

Contudo, em certas situações, aparecem efeitos paradoxais da aplicação desse 

modelo de preservação, como, por exemplo, no caso do Tsavo National Park, da 
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África do Leste, descrito por Daniel Botkin (1990 apud ARRUDA, 1997). A política 

desenvolvida pela administração do referido parque para proteger e controlar a 

população de elefantes provocou séria deterioração da terra no interior dos limites da 

área. No entanto, o entorno habitado pelas comunidades humanas expulsas 

permaneceu florestado e preservado. 

O que se nota é que as limitações decorrentes do estabelecimento de Unidades 

de Conservação de uso restrito têm produzido descontentamento crescente em 

muitos países. No Brasil, país com graves problemas de desemprego urbano, péssima 

distribuição de renda e estrutura fundiária superconcentrada, a contribuição desse 

modelo para o agravamento da situação rural tem sido grande. Em contrapartida, 

pressões de grupos econômicos e, de outro lado, das populações locais mais 

organizadas, somadas às dificuldades financeiras e operacionais, bem como às 

políticas de fiscalização e manejo dessas áreas, fazem com que a legislação, em parte 

ou totalmente, não seja cumprida.  

Dessa forma, têm se multiplicado os casos em que os objetivos de conservação 

não são cumpridos, ao mesmo tempo em que as populações locais são criminalizadas 

e, simultaneamente, impedidas de explorar os recursos naturais de forma sustentável 

e de garantir a sua reprodução sociocultural. Nesse contexto, são beneficiados os 

grupos que comercializam irregularmente, no mercado mais amplo, os produtos de 

extração clandestina, em detrimento da preservação da bio e da sociodiversidade, e, 

finalmente, da credibilidade e da aceitação dos ideais de conservação ambiental.  

É verdade que, no Brasil, há aberturas nesse modelo, o qual, entretanto, ainda 

tem a hegemonia na política conservacionista nacional. Essa abertura corporificada 

na criação das reservas extrativistas, no reconhecimento de terras de quilombo e nas 

propostas de criação de modalidades de áreas de conservação de múltiplos usos (a 

serem definidos em “mosaico” nos planos de manejo), é fruto justamente da auto-

organização das populações tradicionais e de propostas que delas emanam, 

recebendo o apoio de outros atores e setores sociais. Porém, é ainda uma abertura 

tímida, que encontra pouca sustentação ou apoio das autoridades responsáveis pela 

política ambiental. Parece que essas populações são invisíveis (além de indesejáveis) 

para o Poder Público, que, preso a concepções ambientais tecnicistas e inadequadas, 

não vê outra saída além do padrão vigente. Um caso exemplar, citado por Antônio 

Carlos Diegues (1996), é o Plano de Manejo da Ilha do Cardoso, produzido em 1976, 

no qual sequer se menciona a presença de centenas de famílias de moradores 
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tradicionais caiçaras e em que se proíbem as atividades de subsistência delas, 

obrigadas, assim, a migrar para a cidade de Cananéia, engrossando o número de 

moradores pobres dos bairros periféricos.  

E, como se sabe, as florestas tropicais brasileiras abrigam comunidades 

humanas de grande diversidade sociocultural, que desenvolveram estilos de vida 

relacionados a ambientes naturais específicos, com as suas visões de mundo 

particulares e o conhecimento extenso e minucioso dos processos naturais, as quais 

estabelecem relações com o mundo natural distintas das que prevalecem nas 

sociedades urbano-industriais.  

As tentativas de solucionar esse problema dentro do padrão de atuação dos 

órgãos públicos têm esbarrado na ineficácia da ação repressiva, nas dificuldades de 

fiscalização, nas questões sociais decorrentes da expulsão das populações e 

consequente formação ou ampliação das favelas nos municípios próximos, nos 

conflitos crescentes e, por conseguinte, na disseminação do significado das políticas 

ambientais como políticas repressivas e contra os interesses e as necessidades das 

populações locais. (ARRUDA, 1997) 

Sempre foram frequentes na região do Vale do Ribeira as comunidades 

quilombolas que praticaram e ainda, em grande parte, praticam complexos sistemas 

de manejo. Dentre as formas mais antigas e relevantes de intervenção humana no 

meio ambiente, está a prática da agricultura de corte e queima, também denominada 

de “coivara”.  

A coivara, como um sistema lógico de organização e uso dos recursos naturais, 

é fruto da evolução cultural e biológica humana nas florestas, e, sendo assim, 

representa as experiências acumuladas ao longo de séculos – e até milênios – de 

interação com as últimas. Segundo Cristina Adams (2000), as técnicas tradicionais da 

agricultura de coivara estão alicerçadas sobre um conhecimento profundo dos 

processos naturais e das espécies, fruto do processo histórico e social citado. 

Tema sempre discutido quando se trata da questão sobre sustentabilidade dos 

sistemas de agricultura itinerantes, hoje existem muitos especialistas que defendem 

que esses sistemas de plantio são sustentáveis sob baixas pressões de uso do solo 

e que o grau de erosão – degradação – do solo depende da intensidade do cultivo e 

do uso do fogo, bem como do tempo destinado ao pousio e do tamanho da clareira 
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formada.59 Portanto, esses sistemas podem ser manejados sem comprometer 

drasticamente a fertilidade do solo, desde que ocorram em grandes áreas florestadas, 

com baixa densidade populacional humana, uso de tecnologia de baixo impacto e 

pousio. Além disso, o manejo do ambiente por meio da coivara é uma forma de 

manipulação do ecossistema original em que se alteram apenas alguns componentes 

selecionados, e é também capaz de produzir grande variedade de itens alimentares 

sob baixo investimento de inputs energéticos e tecnológicos (MUNARI, 2009). 

Esse foi um dos temas debatidos no seminário que fez parte da sexta edição 

da Feira de Sementes e Mudas realizada pelo Grupo de Trabalho da Roça, mobilizado 

pelo ISA, em parceria com as Associações Quilombolas do Vale do Ribeira, e que 

contou com a participação da Fundação ITESP e do Centro de Educação, 

Profissionalização, Cidadania e Empreendedorismo (CEPCE), em Eldorado, em 23 e 

24 de agosto de 2013. Nesse seminário, o pesquisador Alexandre Ribeiro Filho, da 

USP, apresentou a pesquisa que estava desenvolvendo à época, sobre identificação 

da dinâmica do solo em um ciclo completo de roça de coivara, em áreas experimentais 

nos quilombos São Pedro e Pedro Cubas de Cima. Segundo o pesquisador, o papel 

das roças em uma região como o Vale do Ribeira é importante para a biodiversidade, 

pois alia produção e conservação. Os territórios quilombolas têm, em média, 80% de 

cobertura florestal, servindo como uma zona de amortecimento para as dezenas de 

Unidades de Conservação existentes (SEMINÁRIO AS MULHERES QUILOMBOLAS 

E AS ROÇAS TRADICIONAIS, 2013). 

 

  

                                                      
59 Por outro lado, segundo Munari (2009), acredita-se que a coivara é o principal responsável pelo 

desaparecimento das florestas tropicais do mundo. Esse argumento parte da premissa de que muito 
tempo é necessário para que as matas secundárias de áreas de cultivo recuperem as principais 
características da floresta “primária”, além de tal sistema poder acarretar a extinção de espécies e a 
degradação parcial ou total do solo. 
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Fotografia 13 - Feira realizada entre os dias 23 e 24 de agosto de 2013. 

 

Fonte: SEMINÁRIO (2013, sem paginação). 

 

Assim, fica a reflexão que será desenvolvida neste trabalho, a respeito da forma 

como a legislação imputa a responsabilidade dos conflitos e da dilapidação dos 

recursos naturais às populações tradicionais, estas que sempre promoveram o 

manejo sustentável de áreas naturais e foram responsáveis, até o presente, pela 

conservação das áreas que agora a legislação nacional coloca sob a proteção de uma 

ordem jurídica instituída pelo Estado. 
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Fotografia 14 - Área queimada para o plantio da roça de coivara no Quilombo Bombas. 

 

Fonte: Acervo do Instituto Socioambiental (2010). 

 

3.6 O desafio da composição entre desenvolvimento econômico e o uso 

sustentável da biodiversidade em territórios quilombolas 

 

Hoje, na região do Vale do Ribeira, há uma série de projetos e ações 

desenvolvidos pelas Associações de moradores das comunidades de geração de 

renda e manejo sustentável de recursos naturais colhendo resultados positivos. Um 

bom exemplo é o turismo, que gera empregos tanto em Iguape e Ilha Comprida, no 

litoral, como em Iporanga e Apiaí, no Alto Vale. (ARRUDA, 1997). 

Uma das maiores atrações da região é o conjunto de cavernas calcárias, um 

dos mais expressivos do mundo. As mais famosas, dentre as mais de 200 

catalogadas, são as cavernas do Diabo, Santana, Morro Preto, Água Suja e Casa da 

Pedra. (ISA, 2008) 
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O investimento público em parques, estradas e roteiros, por sinal, comprova 

que o ecoturismo e o turismo de aventura são apostas dos Governos estadual e 

federal para a região. Em novembro de 2005, por exemplo, o Governo de São Paulo 

conseguiu um empréstimo de R$ 20 milhões do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) para investimento no setor. Como contrapartida, 

comprometeu-se a aplicar US$ 6 milhões em estratégias voltadas para o crescimento 

do turismo na região e para a preservação do meio ambiente (QUILOMBOS DO 

RIBEIRA, 2011). 

 

Fotografia 15 - Turismo de aventura na Cachoeira do Meu Deus, no Quilombo do Sapatu. 

 

Fonte: Acervo pessoal da autora. 

 

Outra forma de fonte geradora de renda é o manejo agroflorestal, com a 

produção e a comercialização de mudas de espécies nativas da Mata Atlântica, que 

também tem ganhado espaço do Vale do Ribeira e vem sendo adotado por muitas 

comunidades como alternativa para a geração de renda. As comunidades rurais 
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produzem em viveiros e comercializam mudas de espécies florestais da Mata 

Atlântica, principalmente aquelas ameaçadas de extinção, como a palmeira juçara, 

para reflorestamento. 

As comunidades trabalham com mudas de cerca de 30 espécies de madeiras 

nobres, como caixeta, ingá, umbaúba e cedro. O trabalho consiste na coleta das 

sementes na mata e no plantio nos três viveiros da associação comunitária para o 

crescimento das mudas. O dinheiro arrecadado é dividido entre membros da 

comunidade e uma quantia fica reservada à manutenção da própria associação 

(QUILOMBOS DO RIBEIRA, 2011). 

A atividade de maricultura, com a criação de ostras, mariscos e peixes em 

viveiros, também tem apresentando resultados positivos para as comunidades 

caiçaras do Vale do Ribeira e para a comunidade quilombola de Mandira, localizada 

em Cananéia. Mandira, aliás, concentra parte dos produtores que formam o exemplo 

mais bem-sucedido no setor, a Cooperativa dos Produtores de Ostras de Cananéia 

(Cooperostra). A cooperativa chega a comercializar, no verão, em torno de 1.500 

dúzias de ostras por semana. Nesse período de intensa produção, cada um dos 35 

cooperados chega a ganhar, segundo dados de 2011, R$ 640 reais por semana. A 

grande conquista do coletivo de criadores foi poder manter, com viveiros, a produção 

durante o defeso da ostra, de dezembro a fevereiro, quando a extração do mangue é 

proibida e a demanda pelo produto chega ao máximo, em razão dos turistas presentes 

no litoral sul (QUILOMBOS DO RIBEIRA, 2011). 

Até meados dos anos 1990, os 140 coletores de ostras da região de Cananéia 

não realizavam nenhum tipo de manejo na extração. Não respeitavam o tamanho 

mínimo de coleta do molusco – cinco centímetros – nem o período de reprodução da 

espécie. Os caiçaras ainda vendiam as ostras em grande quantidade e com preço 

baixo para atravessadores, os únicos com acesso ao mercado consumidor. Em 1994, 

as famílias começaram a discutir formas de mudar essa situação e, em parceria com 

a Fundação Florestal de São Paulo, fizeram o primeiro viveiro de engorda. Em 1997, 

o grupo se reuniu e resolveu cortar a venda para os atravessadores e abrir uma 

cooperativa, na qual todos os coletores seriam donos do negócio (QUILOMBOS DO 

RIBEIRA, 2011). 

Hoje, a Cooperostra tem uma unidade beneficiadora, onde as ostras passam 

por um processo de depuração em tanques com água esterilizada. Esse padrão de 

higiene possibilitou que a produção recebesse do Ministério da Agricultura o 
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certificado do Serviço de Inspeção Federal (SIF), o que a qualifica a buscar os 

mercados mais exigentes do país, como São Paulo. Outro marco do sucesso da 

empreitada se deu em 2002, durante a Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável (Rio+10), em Johanesburgo, na África do Sul, quando 

a cooperativa ganhou reconhecimento internacional como iniciativa bem-sucedida de 

desenvolvimento sustentável e de combate à pobreza, além de um prêmio de U$ 30 

mil oferecido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 

(ISA, 2008) 

 

Fotografia 16 - “Seu” Chico Mandira fazendo a limpeza das ostras no Quilombo do Mandira, em 2014. 

 

Fonte: Acervo pessoal da autora. 

 

Vale notar que o êxito na criação de ostras tem inspirado outras atividades na 

maricultura. As engordas de camarão-rosa (para a produção de isca viva) e de robalo, 

bem como o manejo do siri-mole e do mexilhão, também estão sendo feitas em 

projetos-piloto, principalmente em comunidades caiçaras da Ilha Comprida e em 

Cananéia. A ideia dos projetos é conquistar uma produção constante de frutos do mar 

para que a renda dos trabalhadores não caia durante o período de defeso das 

espécies. As atividades de maricultura também são práticas importantes para as 
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comunidades caiçaras, pois agregam um componente de segurança alimentar, além 

do aumento da renda familiar (QUILOMBOS DO RIBEIRA, 2011). 

Diante do exposto, é possível afirmar que todas essas iniciativas, muitas das 

quais contam com apoio de órgãos de Governo, instituições de pesquisa e 

organizações da sociedade civil, têm mostrado que o Vale do Ribeira pode apresentar 

um novo modelo de desenvolvimento. Nesse modelo, a geração de renda para as 

famílias mais pobres é aliada da conservação da natureza, estimulando o 

desenvolvimento local e aumentando as oportunidades de crescimento e de melhor 

qualidade de vida para um número cada vez maior de pessoas. 
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4 PLURALISMO JURÍDICO E AS RELAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS NA 

CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

 

Quando tratamos da ordem jurídica no que se refere aos ambientes de 

convivência das populações tradicionais, notamos que coexistem normas oficiais 

vigentes e formas diversas de juridicidade não contempladas pela legislação nacional, 

mas que, mesmo assim, são dotadas de validade, legitimidade, eficácia e 

coercibilidade.  

Para caracterizar as práticas sociais usadas pelas comunidades quilombolas 

como um Direito Consuetudinário ou Costumeiro, podemos, de modo geral, levantar 

dois traços específicos. O primeiro é que tal Direito se encontra imerso no corpo social, 

firmemente entrelaçado com todos os outros aspectos da cultura, com o qual forma 

uma unidade compacta, e o segundo é que ele extrai a sua força e o seu conteúdo da 

tradição comunitária expressa nos usos e costumes. Assim, como ensina José Luís 

Cuevas Gayosso (2000) 

O Direito Costumeiro para as comunidades tradicionais atende a uma 
cosmovisão, fundada em princípios ancestrais, que está relacionada 
com a ordem natural dos acontecimentos. São regras aceitas e 
aplicadas pela sociedade, porque a consciência coletiva diz que são 
boas para as pessoas. Sua aplicação não requer a inclusão de tais 
regras em textos normativos, pois o que as torna legítimas é a 
consciência comum do grupo, que, por meio do conhecimento dos 
princípios gerais que regem as suas condutas, sustenta as regras 
determinadas para a resolução de problemas específicos.  

Dentre suas principais características o Direito Costumeiro, diferentemente do 

do Direito Positivo das sociedades contemporâneas, não faz qualquer separação 

entre o “aspecto social” do “aspecto jurídico” que segundo Melissa Curi (2012, p. 230) 

O Direito, para as comunidades tradicionais, atua submerso no corpo 
social, nos usos e costumes comunitários, envolvendo tradição oral, 
sistemas de cargos e fundamentos religiosos que formam a 
cosmovisão particular da comunidade. Por outro lado, as sociedades 
modernas têm a necessidade de separar esses dois aspectos – o 
social e o jurídico –, criando uma dicotomia entre a forma e o conteúdo.  
 

Neste capítulo do trabalho, objetivamos identificar as características jurídicas 

das relações socioambientais das 15 comunidades quilombolas do Vale do Ribeira 

escolhidas para esta pesquisa e analisar a sua importância para a conservação da 

biodiversidade e da sustentabilidade socioambiental. 
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Verificamos, nestes quatro anos de pesquisa junto às comunidades, que uma 

organização social baseada em direitos costumeiros quase sempre mantém um 

intenso relacionamento com o Direito criado pelo Estado, sendo que é vital para a 

sustentabilidade ambiental local o trânsito dessa comunidade por essas duas ordens, 

a jurídica/consuetudinária e a estatal, posto que esse fator colabora para a 

manutenção da harmonia social e para a conservação dos recursos naturais locais. 

 

4.1 Considerações sobre o pluralismo social jurídico na América Latina 

 

O pluralismo jurídico se revela maior do que uma construção teórica; é, antes 

de tudo, uma situação de fato. Isso se justifica tanto pela historicidade existencial de 

cada coletividade concreta, em seu empreendimento de configurar uma expressão de 

juridicidade que acomode as suas questões sociais, os seus interesses etc., quanto 

no conjunto, muitas vezes nem sempre harmonioso e coerente, desses vários 

empreendimentos coletivos.  

É possível, então, supor que o pluralismo jurídico está intimamente ligado à 

necessidade social das tentativas concretas de juridicidade. No cenário latino-

americano, essa necessidade é mais grave em razão de tais urgências e de seus 

titulares se encontrarem às margens da sociedade nacional, onde o seu Direito Estatal 

não tem efetividade ou não os considera.  

Desse modo, podemos inicialmente supor que o pluralismo jurídico se mostra 

como uma alternativa a esse Direito Estatal monista, diante da possibilidade de se 

colocar como uma solução concreta formulada por essas comunidades marginais. 

É relevante mencionar que, a partir da década de 1970, a América Latina viveu 

várias experiências de juridicidade, justamente em um período em que a maioria dos 

países estava sob o jugo de regimes totalitários e as novas experiências de 

juridicidade se mostravam como um meio alternativo à juridicidade estatal. Tal 

movimentação teve um propósito importante de contribuir para a ativa participação 

das comunidades na solução de seus conflitos, por meio de estratégias e mecanismos 

que fortalecessem a sua organização e o desenho de uma nova ordem jurídica.  

Após a década de 1980, com a redemocratização ocorrida nesses países, essa 

tendência de “desregulação”, “descentralização” e “informalização” na criação de 

normas e na solução de conflitos se manteve, o que levou o Estado a dar uma 
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pequena permissão a novas formas de regulação e à participação de novos atores 

coletivos. Nas palavras de Renata Ovenhausen Albernaz (2008, p. 52): 

Esta desregulação estatal e regulação comunitária, no entanto, não 
decorreu apenas dessa oportunidade de fortalecimento comunitário; 
ela também foi uma resposta à crise do Estado centralizado, marcada 
pela dura constatação do fracasso deste em resolver questões 
prementes, tais como a da proteção dos recursos naturais, a 
promoção da reforma agrária, a efetivação de programas sociais, o 
que empurrou a solução destes problemas cada vez mais aos espaços 
locais (municípios, comunidades, associações, Ongs).60 

Cumpre observar que o interesse gerado para a reforma do Poder Judiciário 

nos países da América Latina, proposto por programas internacionais, sob o 

argumento de que o bom funcionamento do Judiciário, com uma Justiça mais célere, 

adequada e proba, seria um caminho provável para se chegar ao desenvolvimento de 

países periféricos, foi equivocado em suas suposições de como deveria ocorrer essa 

reforma nos países da América Latina, tendo em vista que, como bem coloca Mauricio 

García Villegas (2002), os Estados latino-americanos possuem uma aparência de 

fortaleza jurídica e militar, mas isso, na verdade, apenas esconde as suas verdadeiras 

debilidades políticas e hegemônicas, principalmente face ao poderio do mercado, que 

bloqueia, subverte e transforma a realidade jurídica nesses países. Existe, na América 

Latina como um todo, uma falha jurídica de raiz, na qual a precariedade do vínculo 

entre a esfera social e a sua manifestação política traz muitos problemas que deveriam 

ser resolvidos na esfera política, o que resulta em soluções judiciais muitas vezes 

socialmente injustas e inadequadas. 

Entretanto, não se pode desconsiderar as conquistas sobre o acesso à Justiça 

nos países da América Latina e que merecem destaque, tais como as práticas que 

emergem como opções, seja no bojo do próprio sistema oficial, como são as 

convenções coletivas de trabalho, as ações propostas por sujeitos coletivos e as 

instituições da arbitragem, da mediação, da conciliação e dos juizados especiais, seja, 

nas palavras de Antonio Carlos Wolkmer (2001, p. 309), como  

                                                      
60 Para a autora, esse impulso de regulação comunitária e o seu desdobramento em medidas não 

jurisdicionais de solução de conflitos também se deram em virtude dos problemas operacionais e 
estruturais que eivavam o acesso à Justiça estatal. Além disso, podemos observar que todos os 
elementos, de certa forma, ainda estão presentes no cenário político atual, dentre os quais se 
destacam: (1) a falta de legitimidade da Justiça, frente à sua incapacidade ou despreparo para julgar 
os grandes problemas sociais; (2) o fato de o poder jurisdicional não ser independente, estando muito 
relacionado com o poder político (o clientelismo político ainda é abundante); (3) a configuração da 
magistratura como uma casta fechada e elitizada; e (4) a burocratização e a lentidão dos processos, 
que dificultam a sua eficiência e afastam de seu acesso aqueles que mais precisam de respostas 
céleres (ALBERNAZ, 2008). 
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[...] novas modalidade não-institucionais de negociação, mediação, 
conciliação, juízos arbitrais e júri popular; formas não-convencionais, 
ampliadas e socializadas de juizados especiais cíveis, extensão e 
fragmentação de comitês ou conselhos populares de justiça; criação 
de tribunais de bairros e de vizinhança; justiça distrital, juizados e 
juntas itinerantes. 

Porém, de grande importância para a redemocratização e a descentralização 

da Justiça e do Direito na América Latina foram a iniciativa e o empenho de grupos 

culturais, como as comunidades indígenas e as comunidades marginalizadas, bem 

como de movimentos sociais, pelo reconhecimento da autonomia de seus direitos e 

de sua identidade cultural e coletiva. Pode-se mencionar, nesse contexto, segundo 

Renata Albernaz (2008), várias experiências que denotam expressões de 

juridicidades pluralizadas, dentre as quais cabe destacar a Justiça Comunitária, o 

Direito Coletivo de Povos Indígenas e os Novos Direitos e Pleitos de Reformulação 

Democrática do Estado, advindos dos novos movimentos sociais. 

Tais movimentos enriqueceram as experiências jurisdicionais dos países latino-

americanos, quando valorizaram as experiências de Justiça Comunitária (que incluem 

Justiça indígena, campesina, de grupos nativos, de associações de bairro) como um 

Direito Alternativo para a solução de conflitos em face da jurisdição estatal, com 

destaque para aspectos como a organização comunitária, a criação e a aplicação de 

sistemas normativos próprios e a informalização, ou formalização apenas básica, dos 

mecanismos de solução dos litígios. Geralmente desenvolvidas por líderes ou 

autoridades nessas comunidades marginalizadas e grupos étnicos isolados, tais 

experiências têm um forte apelo aos valores comuns (justo local) e aos recursos 

comunicativos (consensual e conciliatório). Seu modelo tem sido implementado em 

países como a Colômbia, o Peru, a Bolívia, o Chile e o Brasil, dentre outros, sendo 

uma experiência de juridicidade que vem se multiplicando no cenário latino-americano 

ao longo dos anos (AMAYA, 2002). 

O problema do reconhecimento dessas experiências de Justiça Comunitária 

pelo Estado, no entanto, como adverte Edgar Ardila Amaya (2002, p. 140, tradução 

nossa), é que ele tem sido feito de maneira controlada, ou seja, “[...] o Estado regula 

os limites da capacidade de gestão que tem a comunidade sobre si mesma”,61 e, 

nesse controle, a estrutura estatal acaba se apropriando das estruturas comunitárias, 

alterando suas identidades e autonomia. Por isso mesmo, não é estranho 

                                                      
61 Texto original, em Espanhol: “[…] el Estado regula los alcances de la capacidad de gestión que tiene 

la comunidad sobre sí misma”. 
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visualizarmos, atualmente, que tais sistemas de Justiça Comunitária têm se convertido 

em uma forma precária de acesso aos sistemas de solução de conflitos estatais. 

Outra manifestação dessas experiências pluralizadas de juridicidade advém do 

Direito elaborado e exigido por diversas comunidades indígenas, reconstruídas ou 

existentes em países latino-americanos, em suas lutas e conquistas de autonomia 

cultural, política e jurídica. Vale notar que essas lutas têm produzido algumas 

discussões importantes tanto nos cenários nacionais quanto no âmbito internacional. 

Houve, nos últimos anos, a promulgação de algumas Constituições pluriculturais 

latino-americanas,62 que, em maior ou menor grau, reconheceram a autonomia 

política e, em alguns casos, a autonomia jurídica de grupos étnicos que não se 

ajustavam perfeitamente aos elementos do Direito Nacional.  

Não obstante, via de regra, o que se vê, ainda, na América Latina, é a vigência 

de um pluralismo jurídico controlado,63 que reconhece essas formas de regulação, 

contudo sempre as mantém sob os vínculos de subordinação ao Direito do Estado 

Nacional, não as reconhecendo como uma verdadeira ordem jurídica, mas apenas 

como uma legislação complementar e dispensável em situações de conflitos 

normativos. 

Internacionalmente, podemos destacar os avanços no campo dos direitos 

humanos, com o reconhecimento das coletividades étnicas como identidades 

portadoras de direitos coletivos de preservação de suas diferenças cultural, religiosa 

e linguística, e possuidoras de direitos à autonomia, à autodeterminação e à 

participação em decisões sobre os assuntos que as afetam. Porém, cabe destacar 

que, novamente, o problema do pluralismo controlado se reproduz no que tange às 

comunidades e aos povos tradicionais. É claro perceber tal perspectiva que 

desprestigia os direitos coletivos desses grupos na ideia subjacente, em todas as 

normativas estatais, de que tais direitos, para serem reconhecidos, necessitam de um 

ato anterior dos próprios grupos, declarando quais os costumes e as tradições que 

querem fazer reconhecer e respeitar. Em contrapartida, no que tange à 

autodeterminação desses povos, temos a Convenção 169 da OIT, acerca dos Povos 

Indígenas e Tribais nos Países Independentes, datada de 1991, e, posteriormente, a 

                                                      
62 Como foram as Constituições Federais da Nicarágua (1987), do Brasil (1988), da Colômbia (1991), 

do México (1992), do Paraguai (1992), do Peru (1993) e da Bolívia (1995). 
63 Para Renata Albernaz (2008), tais Constituições reconhecem essas múltiplas formas de regulação, 

mas acabam por mantê-las sob os vínculos de subordinação ao Direito do Estado Nacional, não as 
tendo como uma verdadeira ordem jurídica, mas apenas como uma legislação complementar. 
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Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, de 2007, as 

quais trataram, de forma específica, dos direitos coletivos desses grupos.64  

Todavia, faz-se necessário, além do destaque já dado aos povos indígenas, 

fazer menção à força e à importância para o mundo jurídico, e, mais especificamente, 

para a Justiça Comunitária, dos Novos Movimentos Sociais65 na América Latina, que 

trouxeram grande riqueza para a pluralização jurídica. No entender de Maria Célia 

Paoli (1995), essas articulações serviram para representar os movimentos coletivos 

surgidos ou reinventados nas décadas de 1970 e 1980. Como exemplo, temos os 

operários que fizeram greves de maneira independente de seus sindicatos, os 

movimentos populares urbanos de moradores de bairros desprivilegiados e 

desatendidos em políticas públicas, o movimento de mulheres, o movimento negro, 

os movimentos sociais do campo e o movimento dos povos indígenas, que não tinham 

qualquer relação com as estruturas políticas institucionais de poder nem com os 

atores representativos da classe burguesa, sendo que as suas lutas eram sempre em 

prol da construção de uma sociedade mais democrática e justa, com a redefinição do 

conceito de cidadania.66 

Por isso, os movimentos sociais, desde a década de 1960, vêm ocupando, na 

América Latina, o papel de grande ator coletivo na luta por um pluralismo social e 

jurídico forte, de teor emancipatório e democrático, e de repúdio a um Direito Estatal 

                                                      
64 Segundo Renata Albernaz (2008), citando o exemplo da Declaração das Nações Unidas sobre os 

Direitos dos Povos Indígenas, há algumas orientações que apontam para a tendência a um pluralismo 
independente em seu benefício. Primeiro, porque os indígenas foram considerados como “povos” e 
também como “nações indígenas” (artigo 9º) (algo inédito, até então), e não como grupos ou 
denominação similar que os colocava em posição inferior às nações estatais. Em segundo lugar, 
porque o direito à autodeterminação foi expresso (artigo 3º) e garantido em termos: (1) de 
autogoverno, nas questões relacionadas com seus assuntos internos e locais e nos meios para 
financiar suas funções autônomas (artigo 4º); (2) de reforço das instituições políticas, jurídicas, 
econômicas, sociais e culturais desses grupos (artigo 5º), sem, no entanto, os manter em isolamento 
em relação aos direitos e instituições nacionais; e, ainda, (3) em termos do direito à territorialidade 
indígena (artigos 7º e 10) e de participação nos processos de demarcação e de soluções de conflitos 
envolvendo suas terras. Em termos do Brasil, por exemplo, e no que se refere ao reconhecimento da 
pluralidade cultural vigente neste país, o pluriculturalismo, que foi assumido por nossa Carta 
Constitucional de 1988, não tem ainda o compromisso de atribuir igual valor à diversidade cultural, 
assumindo um perfil de definir a cultura majoritária e as minorias culturais.  

65 No Brasil, destacam-se o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o Movimento dos Trabalhadores 
Sem Teto, o Movimento dos Pequenos Agricultores, o Movimento dos Atingidos por Barragens, o 
Movimento dos Pescadores, o Movimento Negro pela Igualdade Racial e a Articulação dos 
Remanescentes das Comunidades de Quilombos. 

66 Para Ilse Scherer-Warren (2003), a redefinição da cidadania (em um sentido mais pleno: econômico, 
político e social), a deslegitimação de decisões tomadas autoritariamente pelo Estado, o 
fortalecimento das relações comunitárias em seu sentido político, a forma de agir pela resistência 
ativa não violenta, a tentativa de democratização das práticas cotidianas e a busca de autonomias 
relativas são espaços que os movimentos estão abrindo para a construção de uma sociedade mais 
democrática. 
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monista, sem comprometimento com os grupos populares. E foi com o impulso de tais 

movimentos sociais dessas comunidades vulneráveis que vimos o fortalecimento de 

uma corrente teórica contemporânea que tem sido denominada de pluralismo jurídico, 

com o desejo de dar resposta ao estado de exclusão de uma grande parcela 

populacional, seja dos direitos que lhes assegurem a satisfação de suas necessidades 

essenciais, seja do acesso à Justiça oficial e à participação democrática.  

 

4.2 Entre conflitos e conjunções: os direitos socioambientais afirmados pelas 

comunidades tradicionais e o Direito Estatal 

 

Os estudos atualmente disponíveis acerca de pluralidades jurídicas em grupos 

sociais raramente abordam comunidades tradicionais, e, quando o fazem, estudam 

aquelas cujo acervo de referencial teórico é significativo, como no caso de 

comunidades indígenas.  

Hoje, o que podemos encontrar com relação às pesquisas nessa temática, 

sempre dentro da Sociologia Jurídica, geralmente gira em torno de temas 

relacionados a ordens jurídicas próprias desenvolvidas pelas classes marginalizadas 

ou por grupos minoritários, como os estudos de Boaventura de Sousa Santos (1988a), 

sobre comunidades de favelas; de Renata Albernaz (2008), acerca do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST); de Pedro Ferraz Fonseca (2004), sobre 

detentos de presídios; e de Fernando Canto Michelotti (2006), a respeito dos 

catadores de materiais descartados. 

Já no campo das Etnociências, encontramos pesquisadores como Antonio 

Carlos Diegues (2008) e Rinaldo Arruda (1997), que mostram que comunidades 

tradicionais transmitem conhecimentos consuetudinários pela tradição, confirmando a 

sua importância para a conservação do meio ambiente local.  

O que nos parece curioso é que, na quase totalidade dos estudos, não 

encontramos menção sobre a influência da ordem jurídica estatal nessas 

comunidades. Ademais, os estudos em pluralidade jurídica, até o momento, se 

ocupam em negar o Direito Estatal ou o Direito Alternativo, e não em identificar 

possíveis benefícios sobrevindos de sua coexistência em uma comunidade. 

É possível verificar que o Estado, como monopolizador do direito de editar 

normas jurídicas, não permite que as reivindicações dos grupos sociais tradicionais 

sejam legitimadas, sendo que tais grupos guardam concordância com a realidade 
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dinâmica e específica da qual fazem parte, já que estão histórica e socialmente 

“atrelados” às situações por eles vivenciadas. Nesse sentido, Judith Costa Vieira 

(2006, p. 4-5) enfatiza acerca da normatização em questões socioambientais 

experimentadas por esses grupos: 

Além de constituírem uma organização social em que práticas, 
técnicas e conhecimentos baseiam-se nos costumes, frequentemente 
são as próprias comunidades que ditam as normas das relações 
socioambientais, isto é, as relações que os membros das 
comunidades estabelecem entre si ou com outros componentes do 
território que ocupam, envolvendo questões ambientais. Tal situação 
arrepia ao poder judiciário do Estado conservador, dominante nas 
instituições políticas brasileiras. 

Além disso, segundo Antonio Carlos Wolkmer (2001), historicamente, a cultura 

jurídica brasileira sempre manteve um status elitista, sendo marcada pelo pedantismo, 

o que não lhe tem permitido enfrentar problemas políticos e sociais, por ser submissa 

aos ditames da ordem dominante, bem como por ser quase sempre inacessível à 

população de baixa renda, numericamente majoritária. E, quanto aos modelos de 

governança, estes sempre foram orientados de cima para baixo, mostrando-se 

impróprios para enfrentar os desafios de comunidades tradicionais. Nessa toada, 

Alberto Díaz-Cayeros, Beatriz Magaloni e Alexander Ruiz-Euler (2013, p. 1) destacam 

que: 

Onde prevalece a democracia participativa, sem interferência de 
partidos políticos, as comunidades são mais eficazes no acesso aos 
serviços públicos como energia elétrica, esgoto e educação, do que 
aquelas governadas por partidos políticos. 

Todavia, é importante salientar que é a partir da participação das comunidades 

no diálogo político que se observa uma maior efetividade na conservação da 

biodiversidade, levando em consideração os saberes tradicionais que carregam e a 

percepção que as populações locais têm da natureza. É interessante notar, segundo 

Salvador Dal Pozzo Trevizan e Beliny Magalhães Leão (2014), que os sistemas 

jurídicos locais, criados por essas populações tradicionais, também estão inseridos 

dentro de uma ordem jurídica maior e oficial, estabelecida pelo Estado, e que as 

relações firmadas com os organismos estatais são, em grande parte das vezes, 

imprescindíveis para a sustentabilidade socioambiental da comunidade.  

 

Fotografia 17 - Reunião da Associação Quilombola de Porto Velho.67 

                                                      
67 Reunião da Associação Quilombola de Porto Velho, realizada em 29 de abril de 2013, com a 

participação do ISA, da Fundação ITESP, da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 
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Fonte: Acervo pessoal da autora. 

 

Para Antonio Carlos Wolkmer (2001), as práticas alternativas acontecem ao 

mesmo tempo, gerando as suas próprias normas de conduta, práticas e serviços 

legais que lutam contra as deficiências do sistema vigente e apresentam as 

comunidades como criadoras de seu próprio Direito.  

O autor traz uma noção de Direito Comunitário Participativo, defendendo a 

prioridade da Justiça sobre o conceito de Direito Estatal, e aposta na ação e no 

protagonismo dos novos sujeitos coletivos, definindo-os como  

Identidades coletivas conscientes, mais ou menos autônomas, 
compostas por diversos estratos sociais com capacidade de auto-
organização e autodeterminação, interligadas por formas de vida com 
valores e interesses comuns, compartilhando conflitos e lutas 
cotidianas, que expressam privações e necessidades de direitos, 
legitimando-se como força transformadora de poder e instituidora de 
uma sociedade democrática, descentralizadora, participativa e 
igualitária, como resposta as justas necessidades humanas tornadas 
o supremo bem protegido e garantido (WOLKMER, 2001, p. 240). 

Contudo, é forçoso relembrar que o formalismo jurídico se faz habilmente como 

uma consistente garantia das distintas fases do desenvolvimento capitalista. E, no 

                                                      
Paulo (SABESP), da Prefeitura de Iporanga e da Prefeitura de Itaóca, para tratar do problema de falta 
de água potável. Créditos da fotografia: Renato Nesthener, do ISA. 
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entender de Grace Virgínia Ribeiro de Magalhães Tanajura (2001), os interesses 

individuais que atuam seguem a mão invisível do mercado e se desenvolvem dentro 

do Estado de Direito, manifestando os interesses das multinacionais e das grandes 

potências, e excluindo a maioria dos sujeitos de direito. Ainda para a autora, o 

paradigma do modismo jurídico estatal capitalista atinge elevado grau de 

institucionalização por meio do formalismo processual e de uma rígida sistematização 

das funções jurisdicionais, constituindo um aparelho burocrático extremamente 

hierarquizado, a serviço do capitalismo (TANAJURA, 2001).  

Nessa linha de raciocínio, o aparelho de Estado repressivo, ou seja, a ordem 

jurídica instituída, que visa somente à garantia do status quo, enquadrando os 

trabalhadores sem terra, as comunidades quilombolas e os estudantes organizados 

como vândalos,68 faz todo o discurso da função social da propriedade.69 

Nas palavras de “Dona” Jovita, moradora da comunidade quilombola de 

Galvão: 

Nós ia fazê roça, subia a serra, descia a serra e vai, vai, vai lá. Aí nóis 
vai caçá. Aí cheguemo lá na artura, tinha que fazê tudo, do modo que 
os mais véio fazia. Aí matamo um jacu, cheguemo no acampamento, 
numa baxada, limpemo, coloquemo ali e fizemo a trempe dos antigo 
prá pô o cardeirão, e depois punha a água quente e despenava. 

O reconhecimento dos direitos oriundos das comunidades tradicionais deve se 

basear em uma opção preferencial pelos pobres, ou na releitura do Direito a partir da 

ótica dos oprimidos, propondo uma nova maneira de organização do Estado como 

mais democrático e que priorize a questão socioambiental em uma forma plural de ver 

o Direito.  

 

Fotografia 18 - Comunidades quilombolas de Registro, Eldorado, Iporanga, Itaóca e Barra do Turvo 
discutem sobre Zoneamento Ecológico Econômico.70 

                                                      
68 Ocorreram protestos no Brasil, em meados de junho de 2013, também conhecidos como 

“Manifestações dos 20 centavos”, os quais reuniram pessoas de diferentes perfis que foram às ruas 
protestar, inicialmente, contra os aumentos nas tarifas de transporte público, e que, não raro, eram 
tratadas pela grande mídia como vândalos. 

69 Dentre casos comuns de discurso de exclusão e ódio contra minorias, ficou conhecido, no ano de 
2014, um vídeo gravado em um encontro com produtores rurais realizado no município de Vicente 
Dutra, no Rio Grande do Sul, no dia 7 de dezembro de 2013, mostrando o presidente da Frente 
Parlamentar Agropecuária, deputado federal Luís Carlos Heinze, do Partido Progressista (PP) do Rio 
Grande do Sul, incitando a entrarem em confronto com indígenas e seguirem o exemplo do Pará e 
do Mato Grosso do Sul, onde seguranças privados estavam sendo contratados para vigiar terras. No 
vídeo, Heinze diz que quilombolas, índios, gays, lésbicas, “tudo o que não presta”, está “aninhado” 
no gabinete do ministro Gilberto Carvalho, na antessala da então presidente Dilma Rousseff. 

70 Reunião realizada no dia 6 de junho de 2013, no Parque Caverna do Diabo, em Eldorado/SP, com a 
participação de comunidades quilombolas de Registro, Eldorado, Iporanga, Itaóca e Barra do Turvo, 
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Fonte: Acervo pessoal da autora. 

 

4.3 Sociabilidades étnico-culturais e comunitárias e sua forma de juridicidade 

 

A ordem jurídica estatal não expressa toda a diversidade do real e não 

simboliza uma única ordem, pleiteando com várias outras que existem na diversidade 

das experiências diárias e que surgem como fontes materiais de um novo Direito 

formulado na história dos povos. 

Com a participação mais efetiva dos movimentos populares organizados no 

Brasil, posteriormente à década de 1990, o paradigma do monismo jurídico, do 

controle jurisdicional do Estado, se desloca para a possibilidade de participação dos 

novos atores sociais e de seu Direito, dito informal, na estrutura jurídica estatal. As 

fontes formais clássicas do Direito Estatal passaram a dar algum espaço, diante da 

realidade social, para os novos movimentos sociais que começaram a ser fonte de um 

Direito mais eficaz, posto que nasce das lutas em torno de carências e necessidades 

humanas fundamentais.  

Nessa seara, Joaquín Herrera Flores (2009) se destaca pelos ensinamentos 

sobre a Teoria Impura do Direito, que demonstra haver uma grande riqueza, uma 

                                                      
bem como das Prefeituras de Itaóca, Iporanga, Registro e Eldorado, além de organizações parceiras, 
para discutir o Zoneamento Ecológico Econômico. 
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grande fonte de Direito gestada no impuro, concreto, humano, muito mais do que no 

purismo kelseniano. No mesmo sentido, Lyra Filho, da Universidade de Brasília, 

sustenta a possibilidade de se encontrar mais de uma ordem em um sistema jurídico 

determinado, sem que isso lhe tire a coerência mínima, pois independe do menor ou 

maior grau de positivação do sistema, da maior ou menor coerência de suas fontes 

formais, para as suas fontes materiais continuarem funcionando, e aquilo que constitui 

as suas ordens, que reflete a pluralidade do mundo, não se fundamenta apenas na 

lei, mas em uma visão geral do homem, no terreno em que a filosofia encontra-se com 

a ética e a política (TANAJURA, 2001).  

Nos ensinamentos clássicos, afirma-se que os novos saberes, como normas 

consuetudinárias, são inadmissíveis como normas equivalentes àquelas oriundas do 

aparelho estatal. O grupo social, como pretendemos demonstrar com o exemplo das 

comunidades quilombolas, descartando os rituais jurídicos do aparato estatal burguês, 

gera as suas próprias normas de conduta, fixadas em estatuto das associações, em 

regras familiares de cada comunidade, ou em regramentos para a prática da 

agricultura e da pesca dentro de cada grupo, onde desenvolvem a capacidade de 

gerar valores e normas fundadas no princípio da solidariedade social que sempre 

pautou as suas vidas. 

Portanto, o que tais grupos pretendem é constituir apenas um Direito elementar 

espontâneo, sem firmar instituições ou autoridades para criá-lo e aplicá-lo de maneira 

coercitiva, a fim de regular as suas interações internas. Segundo Grace Tanajura 

(2001), na hipótese de conflitos internos, a unidade social é chamada a trabalhar 

melhor a sua juridicidade, tematizando as suas formas de sociabilidade para valorá-

las como mais ou menos prioritárias, e, assim, mais ou menos defensáveis como 

justas diante de dissidências internas que as envolvam, sendo que, para essa 

priorização, a unidade social se vale de critérios advindos de sua estética, religião, 

ética, moral e técnica, de tal modo que o jurídico aparece como o que de mais 

importante existe nessas outras normatividades. E é nesse momento de conflito que 

essa diferenciação entre o jurídico e as outras normas sociais aparece. 
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Fotografia 19 - Reunião mensal dos moradores da comunidade quilombola de Galvão. 

 

Fonte: Acervo pessoal da autora. 

 

Corroborando esse entendimento, vale citar, de acordo com o estudo de Luís 

Fernando Cardoso, Heribert Schmitz e Dalva Maria da Mota (2011), acerca de um 

território quilombola da Ilha do Marajó, no estado do Pará, que os momentos nos quais 

as práticas jurídicas da comunidade de Bairro Alto, em foco naquela pesquisa, 

encontram as estatais são inumeráveis, marcantes e sempre cercados de tensões. 

Essas ocasiões também assinalam incompatibilidades entre dois universos de 

ordenamentos jurídicos que professam pontos de vistas diferentes sobre o mundo, 

levando a posicionamentos dissonantes, em decorrência dos sujeitos em encontro (ou 

confronto) possuírem percepções, instituições e hábitos distintos; pois, por um lado, 

as práticas jurídicas dos grupos quilombolas não são apenas maneiras pelas quais 

eles ordenam a vida e o território, e buscam manter o domínio sobre a área da qual 

eles provêm a sua reprodução sociocultural; tais regras inscrevem-se em cada sujeito 

como um hábito: 

[...] sistema de disposição durável, estruturas estruturadas 
predispostas a funcionarem como estruturas estruturantes, isto é, 
como princípio que gera a estrutura, as práticas e as representações 
que podem ser objetivamente regulamentadas e reguladas sem que 
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isso seja o produto de obediência de regras, objetivamente adaptadas 
a um fim, sem que se tenha necessidade da projeção consciente deste 
fim ou domínio das operações para atingi-lo, mas sendo, ao mesmo 
tempo, coletivamente orquestradas sem serem o produto da ação 
organizadora de um maestro (CARDOSO; SCHMITZ; MOTA, 2011, p. 
11).  

Por esse motivo, o encontro da ordem jurídica quilombola com a estatutária é 

sempre ímpar, por colocar sujeitos diferenciados em uma relação que informa 

jurisdições e práticas distintas.  

Esse encontro é assinalado, por exemplo, no que tange aos representantes de 

instituições governamentais, com os seus emblemas institucionais de poder, que, 

mesmo não manifestando estarem em uma relação de desequilíbrio de poder com o 

grupo quilombola, não podem evitar tal leitura, tendo por base o universo de 

experiências acumuladas, decorrentes desses e de outros encontros. Em Bairro Alto, 

reconhece-se a ordem jurídica do Estado e se tem consciência do limite das práticas 

jurídicas locais em relação às leis do poder instituído. O fato de uma comunidade 

possuir uma ordem jurídica própria não implica que esteja em desacordo com a ordem 

estatal, mesmo que, em certos casos, isso seja possível para alguns grupos, como os 

das favelas do Rio de Janeiro. As práticas jurídicas de tais grupos, portanto, não 

seguem outros direcionamentos legais, somente adotam os seus próprios caminhos 

ao dialogar com o estatal, diferenciando-se em certos aspectos e assemelhando-se 

em outros. Como salienta Genevière Koubi (2004, p. 246), “nenhum grupo 

populacional pode arrogar-se o direito de se opor às regras jurídicas (estatais) e impor 

a seus membros condutas contrárias às leis”. Na mesma linha de raciocínio, Rita 

Laura Segato (2006, p. 209, grifo nosso) ressalta:  

Se nos remetermos à Convenção 169, de 1989, da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) sobre Povos Indígenas e Tribais em 
Países Independentes, ratificada pelo Brasil em junho de 2002, 
seremos advertidos de que, embora se recomende sensibilidade com 
relação ao chamado direito “consuetudinário” e aos costumes das 
sociedades indígenas, esses outros direitos, ou direitos próprios, tal 
como às vezes são denominados, não podem ser contraditórios com 
os direitos definidos pelo sistema jurídico nacional, nem com os 
direitos humanos internacionalmente reconhecidos. Vemos que, 
apesar das recomendações especiais e do pluralismo no 
reconhecimento das formas tradicionais de resolução de conflitos, 
retribuição e reparação, a Convenção deixa claro não perceber como 
equivalentes, ou do mesmo nível, as normas tradicionais 
baseadas em práticas e valores culturais ancestrais e as leis de 
âmbito estatal ou supraestatal.  
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Entende-se, desse modo, que a ordem jurídica nas comunidades tradicionais, 

originada nas inter-relações, aparece com mais clareza nas situações de conflito, 

porque é aí que ela se mostra mais específica, por revelar um campo de atuação que, 

em algumas vezes, não transcende as fronteiras do grupo. Tanto que grupos buscam 

aproximar as suas noções locais de Direito com as do Estado, quando se percebem 

mais frágeis em suas práticas jurídicas no enfrentamento com agentes sociais mais 

poderosos. E é justamente nessas ocasiões que tais grupos se socorrem do poder 

instituído do Estado, como última alterativa para a solução de problemas que a ordem 

jurídica local não consegue responder.  

Nesse sentido, é compreensível a natureza englobante e decisiva na resolução 

de conflitos que a ordem jurídica estatal possui, em que pese a sua presumida 

eficiência ter como ponto negativo a invalidação de quaisquer outras práticas jurídicas, 

como se tais “direitos” não tivessem a possibilidade de expressar relações sociais. 

Essa negação pressupõe que o campo jurídico estatal é dotado de uma racionalidade 

pura e as suas leis não estão construídas sob o signo da arbitrariedade. Genevière 

Koubi (2004, p. 321), em uma análise que vincula cultura e os direitos das minorias, 

lembra a conexão inegável entre Direito e cultura: 

[...] cultura e o direito inscrevem-se em um mesmo continuum; a partir 
desta correlação, a construção do direito das minorias pode ser 
apreendida – a cultura como nunca sendo homogênea, o direito nunca 
sendo unívoco, as sociedades democráticas conhecendo o pluralismo: 
as minorias, sempre culturais, estão, desse modo, sempre em 
movimento, jamais fixas ou imóveis.  

Tratar da questão de grupos minoritários é apontar a dificuldade que eles têm 

com o sistema de valores dominante no Estado, bem como a dificuldade de conceber, 

ao mesmo tempo, a sua incorporação a modelos exteriores ao Estado. Boaventura de 

Sousa Santos (1988a), Joaquim Shiraishi Neto (2004), Marisa Rios (2005), Lívia 

Vitenti (2005) e outros autores mostram a relação existente entre a ordem jurídica 

estatal e os grupos sociais formados por quilombolas, quebradeiras de cocos, 

indígenas e favelados, e as incongruências que envolvem ordens distintas de Direito. 

No encontro entre essas ordens, sempre há possibilidade daquela que possui mais 

poder anular a outra, sobretudo quando uma delas apresenta mais possibilidades do 

uso da violência, reconhecida como válida no mundo social, sem contestações.  

Como foi possível observar, o campo jurídico nas inter-relações entre membros 

de uma mesma comunidade quilombola não é dotado da mesma rigidez que o estatal, 
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já que as suas características são a plasticidade, a negociação e a flexibilidade; 

particularidades essas que lhe fornecem uma dinâmica própria. 

De acordo com Joaquim Shiraishi Neto (2004, p. 11), o entendimento de matiz 

nitidamente positivista do que seria ordenamento jurídico tende a levar ao processo 

de “absorção” da “recusa” ou “indiferença” do ordenamento jurídico estatal em relação 

ao não estatal, sobretudo por não se encontrar provido desses elementos 

caracterizadores, o que lhe retira a condição de ordenamento jurídico. Além disso, as 

situações jurídicas identificadas nos grupos sociais quilombolas e similares revelam a 

impossibilidade de se formalizar ou atribuir rigidez às práticas jurídicas, 

pejorativamente denominadas de “costumes” pelo Direito, que se estabelecem em 

consonância com as relações sociais de força que são tecidas nos grupos. O que se 

tem é um conjunto de “práticas jurídicas” que determinam formas de acesso e uso dos 

recursos naturais, e principalmente da terra, acatadas por todos os membros que 

compõem a unidade do grupo social.  

Claramente explica “Dona” Jovita, moradora da comunidade quilombola de 

Galvão, sobre a dificuldade enfrentada pela comunidade em manter as suas práticas 

agrícolas nas proximidades do rio Ribeira, as quais são adversas às normas 

ambientais, evitar a repressão pelo Estado por meio de subterfúgios usados na mata 

e também fazer os servidores compreenderem que as práticas agrícolas centenárias 

por eles praticadas nem sempre causam dano ao meio ambiente: 

Esses anos atrais, a gente trabalhava livre. A gente fazia a roça, 
escolhia. Tinha a perseguição dos florestal, mas a gente sempre fazia 
num lugar que eles não localizava e era menos perseguição. Aí, depois 
do reconhecimento, aí eles começaro a apertá mais, porque envorve 
vários tipo de coisa, sabe? Por exemplo, as bêra do riu... a medição 
que até hoje eles num fizero. Nóis lutemos muito nisso aí. Porque o 
povo fica sem trabaiá, correndo pra lá e pra cá, não tem condição de 
tê um emprego, ninguém é estudado, ninguém tem uma capacitação 
prá pegá um emprego aí. Lutemo, lutemo, lutemo. Fizemo um monte 
de papér, truxemo os florestal pra dentro de nóis, prá explicá nossa 
verdade... Até que conseguimo nossa licença. Mas agora, eles proibiu. 
Faiz trêis anos que nóis num pode prantá. Porque a bêra do riu é o 
seguinte... A gente que nasce na bêra do riu conhece tudo a manêra 
do riu. A gente sabe quando é que ele vai dá enchente, a gente sabe 
até que artura ele enche, sabemo o valor que tem aquela enchente. 
Porque é preciso que tenha aquela enchente prá limpá um lado e 
adubá o outro lado. Aquela sujeira que a enchente dexa, aquilo ali é 
adubo pra terra, não existe adubo melhor nesse mundo prá passá 
esse. Aí nóis expriquemo tudo isso pra elis. 

As comunidades quilombolas do Vale do Ribeira, assim como muitas outras, 

apresentam um ordenamento jurídico intrínseco, que define os sujeitos de direitos 
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locais, os laços de pertencimento ao grupo, a sua identidade negra e as relações com 

o território. Tal ordenamento se formou junto com o desenvolvimento de cada 

comunidade, originando princípios de uso e usufruto do território com base na 

consanguinidade, na identidade étnica, na luta pela terra e no mesmo histórico de 

ancestrais escravos.  

Segundo Joaquim Shiraishi Neto (2014), as comunidades foram obrigadas a se 

constituírem como associações civis, sem fins lucrativos, imprimindo-se a elas o 

formato e as exigências da Lei (denominação, fins, sede, administração, 

responsabilidades, causas de extinção, disposição do patrimônio etc.), e, quando 

muito, incorporando regras para administração do território. Inclusive com práticas que 

acabaram por ser absorvidas pelas comunidades a partir do Direito Estatal, como 

explica uma moradora do Quilombo Galvão sobre as decisões na comunidade:  

“Nóis lá somo assim, coordenador, vice-coordenador, tesoureiro... 
Tudo tem que votar, tudo, tudo, tudo. Nóis coloca na ata, assinamo. 
Nóis trabalhamo lá desse jeito”.71  

O que também foi possível observar depois de ouvir os membros das 

comunidades quilombolas estudadas é que o Direito não tem dado uma resposta 

satisfatória às demandas oriundas dessas pessoas, pelo fato de pretender enquadrá-

las mecanicamente às suas “previsões”, que estão muito distantes das situações de 

fato (SHIRAISHI NETO, 2014). Ou seja, o esforço do Direito em produzir e reproduzir 

as suas próprias práticas mostra-se como um “obstáculo” para responder àquelas 

situações não previstas na agenda jurídica já consolidada. A necessidade de melhor 

compreender a realidade para a efetivação dos direitos passa pelos esforços de 

entendimento e cooperação dos atores e da sociedade, especialmente pelo fato de 

que esses grupos sociais nunca haviam sido contemplados com direitos, o que é 

possível observar pela insistência que eles demostram em conversa sobre a 

“proibição” da lei para eles trabalharem a terra. Ou seja, para os moradores das 

comunidades, a Lei significa criminalizá-los, exclui-los, e o Poder Público, em nenhum 

momento, se empenhou em compreender o seu modo de vida, como revela “Dona” 

Irene Mandira, moradora do Quilombo do Mandira: 

Há 15 ano, meu tio desmatou uma capoeira ali prá plantá e pediu 
autorização. Os cara viero e mediro, fizero mapa e deixaro ele plantá. 
Depois, eles viero, porque eles mediro assim (sinaliza com as mãos o 
sentido horizontal) e ele (tio) plantô assim (sinaliza com as mãos o 
sentido vertical). Mas a área era a mesma, mas meu tio não entendeu 
nada do mapa, ele era analfabeto. Aí, eu chamei o pessoal do ITESP 

                                                      
71 Não foi divulgado o nome a pedido da entrevistada. 
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e eles fôro lá e resolvero. Depois, os ambiental viero aqui e rasgaro a 
multa na frente do meu tio, só pra mostrá quem tem poder. Imagina... 
O cara recebe multa de oito, nove, dez mil. Como é que vai pagá? 

No caso, o que podemos observar é que temos um debate com a Ciência 

Jurídica tal como vem sendo oficialmente divulgada e ensinada, sendo que a 

construção da identidade revela um processo complexo próprio do pluralismo jurídico, 

que escapa do individualismo e enfatiza uma extensão coletiva por fator étnico cada 

vez mais difícil de ser ignorada pela sociedade. Isso tudo indica a ausência de reflexão 

crítica do que seja o Direito, de como ele funciona e da falta de coerência dos 

instrumentos jurídicos comumente utilizados. De fato, o Direito tem se preocupado 

muito mais em adequar as demandas aos seus instrumentos do que propriamente 

transformá-los.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o desenvolvimento desta pesquisa, vários foram os desafios a serem 

superados. A escolha de uma temática tão abrangente e complexa quanto a da 

territorialidade das comunidades quilombolas nos remanescentes de Mata Atlântica e 

a conservação da biodiversidade impôs a realização de escolhas. Escolhas das 

comunidades a serem estudadas, dos recortes temáticos, históricos, metodológicos e 

jurídicos, de fatos relevantes para a pesquisa, de depoimentos a serem incorporados 

nos textos, dentre outros. Eleger um caminho significa deixar outros tantos de fora. 

Diante disso, com esta tese, espera-se abrir caminho para uma série de 

discussões e realizações necessárias no âmbito dos direitos das comunidades 

quilombolas, bem como no âmbito da conservação da natureza, visto que esses são 

temas que, por vezes, caminham juntos. 

As discussões enfatizam que o Direito não tem respondido de forma satisfatória 

às demandas oriundas dos remanescentes das comunidades de quilombos, cuja 

expressão mobilizatória consolida identidades étnicas, pelo fato de pretender adequá-

las mecanicamente às suas “previsões”, as quais se encontram distantes das 

situações de fato.  

Em outras palavras, o empenho do Direito em produzir e reproduzir as suas 

próprias práticas mostra-se como um “obstáculo” para responder àquelas situações 

não previstas na agenda jurídica já consolidada. A necessidade de melhor 

compreendermos a realidade para a efetivação dos direitos passa pelos esforços de 

entendimento e cooperação dos intérpretes e da sociedade, sobretudo pelo fato de 

que esses grupos sociais nunca haviam sido contemplados com direitos.  

No caso, tem-se um debate com a Ciência Jurídica tal como vem sendo 

oficialmente divulgada e ensinada, sendo que a construção da identidade revela um 

processo complexo próprio do pluralismo jurídico, que escapa do indivíduo e sublinha 

uma dimensão coletiva por fator étnico cada vez mais difícil de ser ignorada pela 

sociedade. Isso tudo indica a ausência de reflexão crítica do que seja o Direito, de 

como ele funciona e da falta de coerência dos instrumentos jurídicos comumente 

utilizados. De fato, o Direito tem se preocupado muito mais em adequar as demandas 

aos seus instrumentos do que propriamente transformá-los.  

O dilema que se impõe é reduzir o fosso entre o Direito e as situações 

originárias das experiências dos quilombos. Constatamos que as ações para a 
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efetivação dos direitos dos quilombos no Brasil não podem ficar reduzidas a 

esquemas interpretativos que pouco dizem respeito às situações empiricamente 

observadas. Para além desses esquemas, é necessário formular o Direito à luz das 

situações vivenciadas pelos quilombos, sob pena de que esse Direito não seja pleno. 

Todavia, essa reflexão implica entrar em uma discussão que vai além de 

abordagens políticas e sociais. Engloba leis, dispositivos jurídicos, ou seja, uma 

reformulação à luz do Direito, que remete a uma discussão polêmica do assunto, pois 

está pautado em doutrinas pragmáticas, ou seja, que não mudam.  

A consequência de uma não reflexão do assunto são medidas e ações 

questionáveis e de desconhecimento de suas práticas culturais, que não refletem 

física e culturalmente os povos e as comunidades tradicionais, e isso, de um ponto de 

vista deles mesmos, posto que os seus modos de criar, fazer e viver não estariam 

sendo reproduzidos, e, portanto, eles estariam sendo afetados em suas práticas 

sociais específicas. 

A confluência entre a crítica ao monismo e a identificação de “direitos informais” 

produzidos por grupos oprimidos e em conflito com o Estado é consolidada, 

identificando, em grupos étnicos como quilombolas e indígenas, e em outras 

coletividades, como os movimentos sociais, denominados sujeitos coletivos, a chave 

para a transformação do Direito e da sociedade. O pluralismo jurídico, portanto, mais 

do que uma situação de fato, é uma ideologia contrária à defesa da identidade Estado-

Direito e é caracterizado pelos valores de autonomia, descentralização, participação, 

localismo, diversidade e tolerância. A autonomia é o potencial de auto-organização 

dos movimentos sociais e grupos étnicos e a sua capacidade de articular demandas 

perante o Estado. A descentralização desloca o poder do Estado para os espaços e 

as autoridades informais dos sujeitos coletivos. O localismo enfatiza a relevância da 

proximidade dos centros de decisão e produção de Direito em relação aos sujeitos. 

Por fim, a diversidade e a tolerância valorizam as diferenças entre culturas e 

interesses, bem como a necessidade de respeito mútuo.  

O emprego da noção de pluralismo jurídico está sujeito a dois tipos de crítica. 

A primeira é a dificuldade para se definir o que é Direito e, consequentemente, 

identificar a extensão e o conteúdo das ordens e práticas coexistentes. Os trabalhos 

de cunho descritivo sobre pluralismo jurídico se mostraram incapazes de estabelecer 

uma distinção clara entre ordens normativas jurídicas e não jurídicas. A solução 

adotada por cientistas sociais, como Boaventura de Sousa Santos, é considerar 



 
 

164 

 

qualquer ordem normativa como Direito, o que gera confusão e prejudica análises 

mais precisas sobre as diferentes formas de regulação social existentes.  

A segunda, por seu turno, é a romantização dos “direitos não estatais”, gerada 

pela ausência de cuidados metodológicos para identificar relações de poder entre os 

grupos que reivindicam o status de centros produtores de Direito, acompanhada da 

demonização do Direito Estatal como opressor e marginalizante. O que propomos não 

é a negação do Direito Estatal, se considerarmos o conteúdo das manifestações dos 

entrevistados sempre em uma postura generalizante com relação às normas estatais 

ambientais. Aqui, cabe observar que, mesmo com a postura de repulsa por parte dos 

membros das comunidades entrevistadas, tal objeção se dá em questões pontuais, 

de sorte que, no geral, as comunidades se valem do Direito Estatal e, como foi 

possível verificar, buscam nele as respostas para as suas demandas. 

Frente ao discurso e à realidade vivida pelas comunidades de remanescentes 

de quilombos do Vale do Ribeira, não é possível pensar em apresentar um Direito 

paralelo que conflite com o Direito Estatal, porém, é possível absorver os conceitos 

do Direito Costumeiro como uma condição sine qua non para qualquer normatização 

que envolva as terras dos territórios quilombolas. 

Diferentemente dos povos indígenas, as comunidades quilombolas estão 

inseridas na sociedade sem diferenciação. Entretanto, naquilo que lhes é peculiar, é 

necessário criar uma exceção legislativa, para que haja o reconhecimento de suas 

práticas e para que as mesmas sejam apreciadas dentro da legislação pátria. Exemplo 

disso se refere às práticas de plantio ou às áreas agricultáveis dentro de suas terras, 

do modo como fazem uso da caça para suprir a sua necessidade alimentar, em que 

pese a contrariedade da legislação ambiental. 

Quilombolas e outras populações tradicionais não podem ser considerados 

uma ameaça ao meio ambiente em razão de uma “esquizofrenia” do Estado, que, de 

um lado, reconhece essas comunidades como fatores imprescindíveis à preservação 

e conservação do meio ambiente, mas que, por outro, entra em confusão quando tem 

de refletir sobre as concepções do preservacionismo e do conservadorismo, em 

detrimento das visões do socioambientalismo, mais próximas da realidade brasileira.  

Poderíamos simplesmente propor uma alteração da legislação ambiental para 

autorizar as comunidades quilombolas a terem as suas práticas respeitadas. Contudo, 

não é só isso. As demandas não dizem respeito exclusivamente às questões 

ambientais, e, neste trabalho, houve a necessidade de ser feito um recorte, e nos 
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propusemos a nos referir às normas ambientais. Porém, por se tratar de um grupo 

étnico específico, não é possível nos limitarmos apenas à alteração da lei, pois há um 

conjunto de demandas que necessitam de acolhida, posto que, mesmo as 

comunidades estando em áreas diversas no nosso território, elas têm sempre um 

ponto em comum, por isso o pluralismo deixaria o caminho aberto para novos traçados 

legais. 

A legislação constitucional brasileira de 1988, assim como a de vários países 

de formação pluriétnica, reconhecendo o direito à diferença cultural, já estipula como 

“direitos coletivos” o direito ao seu território tradicional, o direito à sociodiversidade, o 

direito ao patrimônio cultural, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

e o direito à biodiversidade. No entanto, o “tradicional” continua sendo definido a partir 

de critérios ocidentais de uma Antropologia inadequada, na qual os índios aparecem, 

além das imagens já evocadas anteriormente, também como “máquinas adaptativas 

equilibradas”. A mudança cultural, a recriação da tradição, só é aceita em relação à 

corrente civilizatória ocidental. Quando ocorre com outras sociedades, aparece sob o 

signo de sua não legitimidade identitária.  

A maior parte das áreas ainda preservadas do território brasileiro é habitada, 

em maior ou menor densidade, por populações indígenas ou por comunidades rurais 

“tradicionais” – caiçaras, ribeirinhos, seringueiros, quilombolas, caipiras –, para as 

quais a conservação da fauna e da flora é a garantia de sua perenidade. O processo 

de expansão das fronteiras agrícolas e extrativistas da sociedade brasileira, por sua 

vez, reproduz e se pauta por um modelo de ocupação do espaço e de uso dos 

recursos naturais gerador da degradação ambiental e de enormes custos sociais. 

A política ambiental vigente, por outro lado, tenta se viabilizar por uma postura 

autoritária totalmente dependente de fiscalização repressiva, carecendo de 

embasamento técnico-científico e legitimidade social entre a população regional, 

fadada, na melhor das hipóteses, a uma preservação ao estilo “jardim zoológico”, 

resguardando apenas algumas áreas intocáveis, em um recorte insuficiente para a 

reprodução integral dos ecossistemas e para a manutenção da biodiversidade e da 

pluralidade cultural. 

As populações tradicionais são discriminadas por sua identidade sociocultural 

e impedidas de reproduzir o seu modo de vida, tanto pelo modelo de ocupação 

predatório que se expande quanto pelo modelo de conservação ambiental vigente. 
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Um dos pontos nevrálgicos para as comunidades quilombolas estudadas se 

refere à sobreposição de suas terras às diversas Unidades de Conservação, sejam 

de uso sustentável ou de proteção integral. A sobreposição tem dificultado a titulação 

dessas terras em nome dos quilombolas. A reivindicação das comunidades é a revisão 

dos limites de tais Unidades, de forma a excluir a área de ocupação quilombola e 

garantir a sua titulação em seu nome. 

Conforme informações obtidas com as comunidades envolvidas neste trabalho, 

no âmbito federal, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio) e o Ministério do Meio Ambiente (MMA) vêm criando obstáculos para o 

andamento dos processos das terras quilombolas. Em contrapartida, os dados 

coletados demonstraram a eterna ameaça de possíveis concessões de licença por 

parte do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA) para a instalação de pequenas hidrelétricas na região. 

Enquanto as titulações não são concluídas, os quilombolas vivenciam um 

cotidiano de restrições decorrentes da sobreposição com as Unidades de 

Conservação. Os quilombolas relataram, com insistência, as dificuldades para realizar 

atividades que garantem a sua subsistência, como a agricultura, a pesca e a caça. 

Além disso, denunciaram sucessivos casos de abuso de autoridade e violência por 

parte do policiamento ambiental do estado de São Paulo. 

A política ambiental em vigor, ao ignorar o potencial conservacionista dos 

segmentos culturalmente diferenciados que historicamente preservaram a qualidade 

das áreas que ocupam, tem desprezado, possivelmente, uma das únicas vias 

adequadas para alcançar os objetivos a que se propõe. 

Essa via é a da inclusão da perspectiva das populações rurais no nosso 

conceito de conservação e do investimento no reconhecimento de sua identidade, na 

valorização de seu saber, na melhoria de suas condições de vida e na garantia de sua 

participação na construção de uma política de conservação pela qual sejam também 

beneficiadas. 

Políticas voltadas para a coexistência do Direito Estatal com práticas jurídicas 

costumeiras, ou a incorporação de entes autônomos à estrutura do Estado, constituem 

tarefa complexa, que demanda desenhos institucionais e práticas inovadoras. 

Dessa forma, é possível trabalhar com a internormatividade, que se caracteriza 

por várias fontes de produção do Direito, algumas delas reconhecidas pelo Estado, 
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outras não. Embora revelem maior eficácia na resolução de problemas, essas 

inovações permitem que se pense em uma nova socialização do Direito. 

A autoafirmação pelos grupos desse Direito próprio ou dos direitos específicos 

reclamados é o ponto de partida; mas, como se trata da necessidade de um 

reconhecimento por todos os demais, alguns critérios compartilhados de 

reconhecimento são necessários. Adotou-se como sendo uma alternativa para esse 

critério de localização de unidades sociais a ideia de “composições de sociabilidade”, 

as quais se tornam mais conscientes no coletivo quando dos momentos de afrontação 

entre composições de sociabilidades diversas. 

A partir da consideração das unidades sociais concretas como sendo aquelas 

que apresentam uma peculiar composição e de suas formas de sociabilidade, ou seja, 

uma harmonização e hierarquização dessas formas segundo algum conteúdo de 

coesão, é possível localizar as unidades sociais jurígenas como aquelas nas quais 

essa composição seja de caráter ativo (seu conteúdo seja um fim, valor, interesse, 

objetivo ou obra a levar a cabo em comum), haja vista que tal caráter impende um 

esforço social de organizar, mesmo que de modo espontâneo, as suas formas de 

interação e cooperação para o cumprimento desse conteúdo, ou também aquelas 

marcadas por um conteúdo afetivo intenso, no qual as violações das formas de 

sociabilidade sejam recepcionadas pelo coletivo com um sentimento de forte 

indignação, que o leve a exigir a sua reparação. 

Para essa priorização, a unidade social se vale de critérios advindos de sua 

estética, religião, ética, moral e técnica, de tal modo que o jurídico aparece como o 

que de mais importante existe nessas outras normatividades. Mas, além desse Direito 

construído internamente em cada unidade social, haveria, também, em uma condição 

de pluralismo jurídico, um Direito emergente no conflito entre as diferentes unidades 

sociais. O pluralismo jurídico se revelaria na “fronteira”, ou seja, no encontro dessas 

juridicidades e na articulação entre elas. 

Essa consideração aberta de sociabilidade e de juridicidade é necessária no 

cenário da pluralidade social contemporânea, que se manifesta na multiplicação das 

unidades sociais configuradas segundo diferentes tipos de sociabilidade. As 

substanciais diferenciações entre esses tipos também produzem peculiares 

manifestações de juridicidade. As diferenças entre essas juridicidades não estão 

apenas em seus conteúdos, mas também em suas formas manifestativas – algumas 

unidades sociais, mais substancializadas, chegam a compor uma ordem jurídica total; 
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outras, mais contingentes, elaboram apenas direitos mais pontuais; nas relações com 

uma unidade maior, umas querem autonomia em relação a esta, enquanto outras 

pugnam por inclusão nela; e assim por diante –, de tal modo que, nos conflitos, essas 

diferentes manifestações de juridicidade devem ser consideradas, na organização de 

um cenário de pluralismo. 

É válido notar que o processo jurisdicional é inadequado para operar uma 

condição de conflito entre uma pluralidade de direitos, e, assim, as soluções que 

produz para resolver tais conflitos também são impróprias. Nessa inadequação, as 

comunidades quilombolas têm de despender muita força para alcançar pequenas 

conquistas reais. De tal maneira que a pluralidade social brasileira deve começar a 

lutar não só por acesso democrático aos sistemas políticos de elaboração de leis do 

Estado, mas também por formas não estatais e pluralizadas de solução de seus 

conflitos, porque o Estado também é uma unidade social, e é, aliás, aquela contra a 

qual muitas das outras unidades sociais se confrontam. Essas formas pluralizadas de 

solução de conflitos seriam aquelas que garantiriam os espaços de autonomia que 

não precisam ou não podem ser inseridos no conteúdo material do Direito do Estado 

por participações democráticas, pois que referentes à escala comunitária apenas.  

Cumpre ressaltar que, a despeito do processo desenhado no campo jurídico, 

tem-se a necessidade, a exemplo do que ocorre em outros países, da construção de 

uma política jurídica de caráter étnico, que possa contemplar a pluralidade de povos 

e comunidades tradicionais que vivem no Brasil. Aliás, essa postura que implica uma 

“nova maneira” de pensar as relações e as estruturas do Estado brasileiro, vem sendo 

desenhada com a edição do Decreto nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, que instituiu 

a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais. 

É importante esclarecer, por derradeiro, que a teoria pluralista que se procurou 

demonstrar neste trabalho não pretende negar a estrutura estatal, mas sim 

demonstrar que, concomitantemente a ela, existem outras formas paralelas de 

produção de Direito, não sendo o Estado a única nem a principal fonte jurídica, mas 

apenas mais uma dentre as tantas que são capazes de estabelecer normas jurídicas 

no país. Contudo, serve também de alerta ao Estado e à sociedade, a fim de que se 

repense a realidade e os rumos que estão se contornando. 

O conjunto de fatos e dados discutidos reforça a constatação de que o conjunto 

normativo estatal, especificamente quanto às normas ambientais, é extremamente 
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opressor com relação ao uso do território pelas comunidades quilombolas. O que 

propomos é o alargamento da ordem jurídica estatal para receber esses direitos, e 

não a extinção da soberania estatal.  
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Gostaríamos de convidá-lo(a) para participar do estudo e consequente 

entrevista sobre a pesquisa DIREITOS, COMUNIDADES QUILOMBOLAS E 

CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: O EXEMPLO DO VALE DO RIBEIRA/SP, 

orientada pela Prof.ª Dra. Solange Teles da Silva, professora adjunta da Faculdade 

de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

 

Por oportuno, informamos que a pesquisadora infra-assinada estará em visita 

acadêmica à sua cidade durante o ano de 2017, ocasião para a qual solicita a V.Sa. 

um horário para o atendimento a esta que subscreve, a fim de realizar a respectiva 

entrevista. 

 

O objetivo desta pesquisa é entrevistar os membros das comunidades 

quilombolas, o Poder Público local e outras organizações da sociedade civil, e, assim, 

verificar se a aplicação do ordenamento jurídico peculiar consuetudinário, provido pela 

organização das comunidades, é mais eficiente do que as leis estatais, e talvez atue 

paralelamente a elas, com maior eficiência no que tange à conservação da 

biodiversidade do que as leis emanadas do Estado.  

 

O procedimento para coleta de dados será por meio de entrevistas não diretivas 

ou semiestruturadas, que abordarão aspectos da vida cotidiana dos moradores da 

comunidade quilombola e a sua relação com a conservação do meio ambiente.  

 

Para essas entrevistas, serão utilizados, sempre que possível, isto é, quando 

houver permissão de V. Sa. por escrito, um gravador e a posterior transcrição das 

gravações, filmagens e registros fotográficos. 

 

O benefício esperado é instrumentalizar tecnicamente as comunidades 

quilombolas, para que as normas estatais de conservação da biodiversidade em áreas 

que envolvam as suas terras sejam elaboradas a partir de suas perspectivas, a fim de 
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que os próximos projetos de lei sejam criados a partir das normas já praticadas pela 

comunidade, e não impostos de forma exógena pelo Estado. 

 

Nenhum risco grave é previsto, pois as informações prestadas se colocam no 

plano das ideias ou das atividades profissionais. Ademais, o(a) Sr.(a) poderá desistir 

a qualquer momento da entrevista e/ou pedir para que não seja utilizada.  

 

A entrevista para esta pesquisa terá a duração de um máximo de 2 (duas) horas 

e o(a) Sr.(a) poderá interrompê-la por razões pessoais e/ou profissionais, ou optar por 

mais encontros de curta duração, em razão de sua disponibilidade de tempo, ou ainda 

pedir encontros complementares para ter a possibilidade de falar mais sobre o 

assunto. 

 

A sua desistência não causará nenhum prejuízo para o(a) Sr.(a) ou para a 

comunidade na qual o(a) Sr.(a) está inserido(a). 

 

Seus dados pessoais serão mantidos em sigilo, mas poderão ser divulgados os 

resultados para a pesquisa em publicações científicas, desde que os seus dados 

pessoais não sejam mencionados. 

 

O(a) Sr.(a) poderá consultar a pesquisadora responsável (acima identificada), 

sempre que entender necessário obter informações ou esclarecimentos sobre o 

projeto de pesquisa e/ou sobre a sua participação no mesmo. 

 

O(a) Sr.(a) tomará conhecimento, pessoalmente, do(s) resultado(s) parcial(is) 

e final(is) desta pesquisa, sendo que a pesquisadora se compromete a enviar pelos 

correios, via sedex, com Aviso de Recebimento, um exemplar para a sua comunidade, 

antes da data da defesa da tese. 

 

Caso o(a) Sr.(a) tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos 

da pesquisa, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie: Rua da Consolação, 896 - Edifício João 

Calvino - Térreo.  
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A participação é voluntária, e a qualquer momento o(a) Sr.(a) tem o direito de 

obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar a permissão para participar 

da mesma, sem qualquer penalidade ou prejuízo.  

 

Desde já, agradecemos a sua colaboração.  

 

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive 

foram esclarecidas pelo Pesquisador Responsável.  

 

 

Nome completo do(a) Entrevistado(a)................................................................. 

 

Assinatura do(a) Entrevistado(a)......................................................................... 

 

 

Declaro que expliquei ao Sujeito da Pesquisa os procedimentos a serem 

realizados neste estudo, os seus eventuais riscos/desconfortos, a possibilidade de 

retirar-se da pesquisa sem qualquer penalidade ou prejuízo, assim como esclareci 

as dúvidas apresentadas. 

 

 

...................................................................... 
PATRÍCIA BORBA DE SOUZA – Aluna 
Doutoranda em Direito Político e Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
RA 7141116-1 
Tel.: (19) 3301-0300 / 99977-4050 
E-mail: patricia@borbasouza.com 
 
 
 
............................................................. 
Prof.ª Dra. SOLANGE TELES DA SILVA - Orientadora 
Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito Político e Econômico da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Tel.: (11) 2114-8712 / 98143-7568 
E-mail: solange.teles@terra.com.br 
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APÊNDICE B – Questionário semiestruturado para entrevista com 

representantes do Poder Público e da sociedade civil 

 

1. Qual é a relação das comunidades quilombolas do Vale do Ribeira com a 

entidade a qual o(a) Sr.(a) representa? 

 

2. Vocês se reúnem com as comunidades? Com que frequência? Quais 

assuntos são tratados nessas reuniões? 

 

3. Vocês têm dados estatísticos sobre infraestrutura, qualidade de vida, saúde 

e/ou produtividade agrícola dessas comunidades? 

 

4.  Esta entidade participa do Conselho Gestor de alguma Unidade de 

Conservação? 

 

5. Qual a percepção desta entidade sobre a maneira como as comunidades 

lidam com a conservação da biodiversidade na região? 
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APÊNDICE C – Questionário semiestruturado adaptado à população 

 

1. Qual é a relação da comunidade com o Poder Público local? 

 

2. A comunidade se reúne com que frequência? Quais assuntos são tratados 

nessas reuniões? 

 

3. A comunidade faz parte de quais associações/entidades? 

 

4. A comunidade faz parte de algum Conselho Gestor de alguma Unidade de 

Conservação? Em caso positivo, o que vocês conversam lá? 

 

5. Vocês perceberam alguma mudança no jeito que vocês lidam com a 

natureza hoje em dia com relação ao modo como faziam antigamente? 

 

6. Quando as pessoas falam em conservação/preservação da natureza, em 

que você pensa em primeiro lugar? 

 

7. O que você acha das leis que cuidam da natureza? 

 

8. Você se lembra de como seus pais e seus avós faziam para roçar? Como 

era? 

 

9. O que vocês comiam antes que era plantado por vocês e o que comem hoje 

que é produzido por vocês? 

 

10. Cada um planta a sua roça e ganha o seu dinheiro, ou a produção é 

coletiva? 

 

11. Se alguém da comunidade descumpre algo que foi decidido em reunião, 

essa pessoa sofre alguma penalização do grupo? 
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12. Quais são as decisões que vocês tomam nas reuniões da Associação dos 

Remanescentes do Quilombo? E nas reuniões com as outras entidades das quais 

você faz parte? 

 

13. Você acha que os quilombolas têm regras diferentes do que está na lei 

quando a gente pensa em meio ambiente? 

 

14. Como é a prática da coivara na comunidade? 
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ANEXO A – Parecer de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 
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