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RESUMO
MORENO, J. C. Temporalidades da Paisagem: uma análise das transformações que
emergem no espaço de vida da comunidade quilombola Pedro Cubas, Vale do Ribeira,
SP. 2009. 345 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Ciência
Ambiental, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

Esta dissertação estuda as transformações da paisagem na comunidade quilombola Pedro
Cubas, localizada na região do Vale do Ribeira, no Estado de São Paulo. A paisagem é
entendida a partir de uma abordagem cultural. Para viabilizar o estudo das transformações,
adota-se um recorte das temporalidades presentes no espaço de vida da população. Estuda-se
a trajetória do conceito de quilombo e o histórico de ocupação da região para verificar o
contexto em que a comunidade se insere. A imersão da pesquisadora na área de estudo é o
caminho usado para experienciar a paisagem, estabelecer uma relação com as pessoas e com o
lugar e compreender como a introdução de novas técnicas afetam as práticas culturais. Aplicase uma análise categorial aos elementos identificados na paisagem, a fim de apreender de que
forma os moradores percebem as temporalidades presentes. Identificam-se as Persistências,
Transformações e Ressignificações dos elementos da paisagem. Avaliam-se como práticas do
passado permanecem, transformam-se e são ressignificadas no espaço de vida dessa
comunidade. Compreender estas transformações, a partir do olhar dos moradores, abre para a
possibilidade de um planejamento de ações mais adequado ao modo de vida do local.

Palavras-chave: Paisagem. Temporalidade. Quilombo. Vale do Ribeira.
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ABSTRACT
MORENO, J. C. Landscape Temporality: analyses of transformations which emerge in
Pedro Cubas quilombola community life-space, Vale do Ribeira, SP. 2009. 345 f.
Dissertation (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Universidade
de São Paulo, São Paulo, 2009.

This dissertation studies landscape transformation in the ‘quilombola’ community of Pedro
Cubas, based at Vale do Ribeira region of São Paulo state. Landscape is understood through a
cultural perspective. To make this study of transformations feasible, the dissertation focuses
on temporalities present on Pedro Cubas community’s life-space. The course of ‘quilombo’
concept and the historical occupation of the region were considered in order to apprehend the
context in which this community is inserted. Intense fieldwork was essential given that it
allowed the researcher to experience the landscape as well as establish a relationship with
people and their environment. Elements identified within the landscape were submitted to a
categorical data analysis, which facilitated the comprehension of how community members
perceive present temporalities. Understanding transformations based on local perspectives
allows the plan of actions to be more adequate to their way of life.

Keywords: Landscape. Temporality. Quilombo. Vale do Ribeira.
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INTRODUÇÃO

Figura 1: Pôr-do-sol no rio Ribeira. Foto: Juliana Moreno. Julho/2006.

“[...] cada lugar, irrecusavelmente imerso numa comunhão com o
mundo, torna-se exponencialmente diferente dos demais. A uma
maior

globalidade,

corresponde

(SANTOS, 2004, p. 314).

uma

maior

individualidade.”

2

3

1. Introdução
As primeiras incursões da pesquisadora na região do Vale do Ribeira começaram em 2004,
através da participação no “Projeto de Exploração Sustentável de Plantas Medicinais e
Aromáticas Nativas em Comunidades Quilombolas do Vale do Ribeira – SP”1, coordenado e
realizado por técnicos da Fundação Florestal e parceiros, financiado pelo Fundo Brasileiro
para a Biodiversidade (FUNBIO), como uma alternativa de geração de renda à extração
predatória de palmito juçara (Euterpe edulis).
As comunidades quilombolas que participaram do projeto das plantas medicinais se localizam
em área adjacente ao Parque Estadual Intervales: Ivaporunduva, São Pedro e Pedro Cubas,
exceto Sapatu, que se encontra no entorno do Parque Estadual Jacupiranga, próximo ao
núcleo Caverna do Diabo.
A partir de 2004, foi possível acompanhar transformações tanto nas estruturas físicas, quanto
na organização social dessas comunidades. Em frequentes2 visitas à região, verificou-se a
crescente implantação de projetos e obras nessas comunidades, por parte do poder público,
universidades, instituições religiosas e organizações não-governamentais. Desde o
envolvimento com o lugar, através do projeto de plantas medicinais, começaram a surgir
questionamentos quanto à interferência que esses projetos poderiam ter na paisagem e no
modo de vida da população local. Nessa fase (2005), foi realizada pesquisa no Laboratório

1

A pesquisadora participou para dar apoio técnico para o desenvolvimento de projeto arquitetônico de uma
unidade de beneficiamento (em Ivaporunduva) e três unidades de apoio (em Pedro Cubas, Sapatu e São Pedro).
O “Projeto de Exploração Sustentável da Plantas Medicinais e Aromáticas Nativas em Comunidades
Quilombolas do Vale do Ribeira” foi executado pela Associação Quilombo de Ivaporunduva, recebeu apoio
financeiro do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, desenvolvido no período de 2003 a 2006, em parceria com
Quilombo Pedro Cubas, Quilombo São Pedro, Quilombo Sapatu, Universidade Federal de Santa
Catarina, Universidade Estadual de Direito Público, Universidade Estadual Paulista e Fundação Florestal
(FUNBIO, 2007).
2
Na rotina normal de acompanhamento do projeto das medicinais, as visitas eram realizadas a cada três meses.
Durante a construção da Unidade de Beneficiamento em Ivaporunduva (de abril de 2005 a abril de 2006), as
visitas ocorreram semanalmente.

4

Gestão e Projeto do Espaço (FAU/USP)3, publicada na Revista Linguagens (2006) do qual se
originou o projeto de pesquisa do mestrado.
O projeto de pesquisa busca compreender as transformações a partir da representação das
temporalidades pelos moradores. Isso permite pensar formas de como as pessoas que vivem
no lugar lidam com as mudanças. Considerando as transformações da paisagem, a pesquisa
procura indicar, através de interpretação dessas representações, que formas e práticas do
passado permanecem, transformam-se e são ressignificadas no espaço de vida dessa
comunidade.
A introdução de novas técnicas externas à comunidade quilombola – bem como o
aprimoramento das técnicas internas – afetam as práticas culturais. Neste processo, arranjos
são abandonados, ressignificados, enquanto outros continuam presentes no espaço de vida da
comunidade. Apesar da modernização tecnológica e da implantação de novas estruturas,
certas práticas e atividades são recriadas e ajustadas pela sociedade para conviverem no
mesmo espaço.
Foram estabelecidos os seguintes critérios para escolher uma comunidade para o
desenvolvimento dos estudos dessa dissertação: a autorização dos moradores para a realização
da pesquisa, a localização geográfica das comunidades e as práticas culturais.
A autorização para a realização de pesquisa numa comunidade é, sem dúvida, um
procedimento ético que deve ser seguido em qualquer estudo baseado no conceito de
paisagem adotado nessa dissertação. Uma das dificuldades iniciais encontradas na pesquisa
foi a desconfiança da população em relação a pesquisadores de modo geral. Essa inquietude
surgiu na comunidade em razão de não ter sido informada da finalidade da pesquisa para a
elaboração do Estudo de Impacto Ambiental4 (EIA), referente ao projeto de construção de

3

Comunidades quilombolas do Vale do Ribeira (MORENO, 2006).
“Mecanismo administrativo preventivo e de planejamento, de formulação legal obrigatória e que visa à
preservação da qualidade ambiental, o EIA é exigido como condição de licenciamento em obras, atividades ou
empreendimentos potencialmente causadores de significativa degradação ambiental.” (TASSARA, 2008, p. 85).
4

5

uma série de barragens no rio Ribeira. Se o projeto for executado, haverá mudanças no regime
do rio e a comunidade será diretamente atingida. O EIA foi interpretado pelos moradores
como favorável à construção da barragem, contrariando suas lutas. Criou-se um movimento
de resistência ao empreendimento, devido à ameaça de alagamento de parte de seu território.
Para conquistar a confiança daquela população era preciso ser transparente quanto aos
objetivos da pesquisa a ser realizada. Desta forma, todas as comunidades localizadas no
entorno do Parque Estadual Intervales foram consultadas para a autorização da realização
desta pesquisa. As comunidades São Pedro, Galvão, Pilões e Maria Rosa optaram por
consultar uma advogada, responsável pela orientação judicial às comunidades da região, em
parceria com o Movimento dos Ameaçados por Barragens (MOAB)5. Pedro Cubas e
Ivaporunduva concordaram em participar da pesquisa.
A localização geográfica foi outro critério utilizado para definir a comunidade a ser estudada.
Na região localizada entre os municípios de Eldorado e Iporanga existem dez comunidades
reconhecidas como remanescentes de quilombo (vide Mapa 4). A estrada que liga os dois
municípios corta a região e acompanha o curso do rio Ribeira. Foram considerados dois
grupos de comunidades, de acordo com a localização, em função do impacto da estrada no
modo de vida dos moradores.
Nas comunidades localizadas à margem direita do rio – Sapatu, André Lopes e Nhunguara – a
construção da estrada contribuiu para a intensificação da fiscalização ambiental, que passou a
aplicar multas nas áreas de plantio de subsistência, acarretando no abandono desta atividade
por grande parte dos moradores. Por essa razão, muitas famílias que viviam nas capuavas6 se

5

O MOAB está associado a movimentos nacionais e internacionais de resistência contra a construção de
hidrelétricas. No vale do Ribeira o MOAB atua no auxílio às comunidades da região para organização em
associações em mobilização contra a construção de barragens no Rio Ribeira. A contextualização do movimento
na região é tratada no capítulo Ocupação do Vale do Ribeira e Pedro Cubas.
6
De acordo com os moradores de Pedro Cubas, capuavas são as áreas de plantio distantes da vila (área de maior
concentração populacional).
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deslocaram para áreas ao longo da estrada devido à facilidade de locomoção para trabalhar em
outras atividades econômicas.
Já nas comunidades situadas na margem esquerda do rio – Maria Rosa, Pilões, São Pedro,
Galvão, Ivaporunduva, Pedro Cubas e Pedro Cubas de Cima –, observamos que a maioria
delas praticava a agricultura de subsistência como principal fonte de sustento. O fato da
maioria dos moradores dessa comunidade praticar essa atividade proporciona o
estabelecimento de uma relação mais próxima7 com o ambiente.
Quanto às práticas culturais8, a comunidade Pedro Cubas é a única da região que ainda realiza
o ritual de Recomendação das Almas9, além de praticar agricultura de subsistência. Como se
mostrou mais receptiva em relação à pesquisa para estudar as temporalidades da paisagem, e
estava mais aderente aos critérios estabelecidos, foi a comunidade escolhida para realização
deste estudo.
A comunidade quilombola Pedro Cubas localiza-se na porção sudeste do Estado de São
Paulo, região do Vale do Ribeira, município de Eldorado, a cerca de dez quilômetros da
margem esquerda do rio Ribeira. Para chegar à comunidade, é necessário atravessar o rio
utilizando uma balsa movida pela força da correnteza e percorrer a distância restante a pé, de
carro ou de ônibus.
Pedro Cubas ocupa uma área de 3.806,23 hectares, reconhecida como remanescente de
quilombo10 em 2003 em nome da Associação Quilombo Pedro Cubas, e onde vivem 59
famílias11. A comunidade teve origem no século XVIII quando um grupo de escravos

7

O estudo das relações das pessoas com o ambiente é apresentado na Parte II - Espaço de Vida: persistências e
ressignificações.
8
As práticas culturais são apresentadas na Parte II - Espaço de Vida: persistências e ressignificações.
9
Recomendação das Almas é uma tradição religiosa em homenagem aos ancestrais. Consiste em procissão que
ocorre até o cemitério, durante a quaresma. Rezam-se e cantam-se pelas almas dos mortos (PAES, 2007). Este
ritual é apresentado com mais detalhes no capítulo Espaço comunitário.
10
Com base no Artigo 68 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal: “Aos
remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida da propriedade
definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos” (BRASIL, 1988). Até 2008 apenas as áreas
situadas em terras devolutas do Estado foram regularizadas.
11
Informação referente ao ano 2007 (QUILOMBOS DO RIBEIRA, 2007).
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fugitivos de fazendas vizinhas e de outras regiões do Estado ocupou e se estabeleceu na área
(AMORIM, 1998; ARRUDA, 2003; QUILOMBOS DO RIBEIRA, 2007), desenvolvendo-se
naquele espaço ao longo do tempo, criando e recriando práticas culturais e sociais em
interação com a paisagem.
Para estudar as transformações da paisagem da comunidade quilombola Pedro Cubas, optouse por realizar um estudo das temporalidades através da experiência de vida dos moradores,
adotando o recorte da dimensão humana (BRAUDEL, 1983; SANTOS, 1985, 2004).
Entende-se por temporalidade os arranjos das formas e práticas do passado que persistem e
são ressignificados no presente. Milton Santos (2004, p. 267) define temporalidade como
“uma interpretação particular do tempo social por um grupo ou por um indivíduo”. Santos
(1985, 2004) contribui para construir a relação entre espaço, tempo e sociedade e a de Weil
(2004) e Tuan (1980) para o estudo da relação das pessoas com o lugar.
Para a construção do entendimento de paisagem utilizado neste trabalho aliou-se uma
dimensão cultural a uma social (SANDEVILLE, 2004; MACHADO, 1989, 1996; CLAVAL,
2001, 2004; COSGROVE, 2004; MENESES, 2002; SAUER, 2004).
Através da experiência de campo foi possível perceber os elementos presentes e aliar o olhar
da pesquisadora à discussão das transformações. Com o aprofundamento da relação com o
campo, somado à idéia de paisagem adotada, surgiu a necessidade de buscar procedimentos
que permitissem a apreensão das temporalidades emergentes no espaço de vida da
comunidade Pedro Cubas.
Para a realização deste estudo foram adotados procedimentos da História Oral e da Psicologia
Social (BOSI, 1994; MEIHY, 1996; TASSARA, 2007), como a realização de entrevistas e
discussões. Também foram utilizados outros procedimentos como atividades com as crianças,
levantamento fotográfico e elaboração de croquis de elementos da paisagem que permitissem
a apreensão dos arranjos presentes no espaço.
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As transformações e ressignificações apreendidas em campo foram sistematizadas com base
na “Análise de Conteúdo Categorial” (BARDIN, 1995). Através dessa sistematização, foram
analisadas as transformações que emergem no espaço de vida da comunidade quilombola
Pedro Cubas.

1.1. Estrutura da dissertação
Este trabalho compõe-se de dois volumes. O primeiro trata do texto da dissertação e o
segundo de seus apêndices e anexos.
Para melhor compreensão do trabalho, o Volume 1 está divido em duas partes: a primeira
parte apresenta o embasamento teórico-metodológico e a contextualização da questão do
quilombo e da área de estudo, a partir de dados secundários e, a outra parte traz os resultados
do trabalho de campo mediante a aplicação do método adotado.
A Parte I – BASE TEÓRICO-METODOLÓGICA E APRESENTAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO divide-se em
quatro capítulos. Em Temporalidades da Paisagem: adoção de conceitos é apresentado o
conceito de paisagem adotado nesse estudo e o recorte do tema pelas temporalidades.
Partindo-se desses conceitos – paisagem e temporalidade – apresentam-se, em Paisagem
Experienciada: aspectos metodológicos, os procedimentos adotados para a realização do
trabalho de campo e para a análise dos materiais levantados.
Em Bairro Rural e Quilombo, contextualizou-se a questão do quilombo paralelamente ao
conceito de bairro rural. O que é um quilombo, em que condições existem hoje e a legislação
criada para o reconhecimento das comunidades remanescentes de quilombo são temas
abordados neste capítulo. O capítulo Ocupação do Vale do Ribeira e Pedro Cubas, trata do
histórico de ocupação da região e da caracterização da comunidade Pedro Cubas,
apresentando a formação das comunidades quilombolas no Vale do Ribeira.
A Parte II – ESPAÇO

DE VIDA:

PERSISTÊNCIAS

E RESSIGNIFICAÇÕES

trata do detalhamento da

pesquisa de campo, onde procurou-se descrever e analisar os elementos que emergem na
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paisagem de Pedro Cubas. A análise de conteúdo categorial (BARDIN, 1995) permeia esses
capítulos e viabiliza o estudo das temporalidades presentes na paisagem. Uma síntese das
categorias e das interpretações é apresentada ao final de cada capítulo. Essa parte da
dissertação está dividida em três capítulos.
Em Espaços naturais e de plantio, discutem-se as roças, a atividade de extração de palmito e
as relações com os elementos naturais. É apontado o processo de transformação do trabalho
em grupo face às mudanças e as relações que se estabeleceram com a mata e com os rios.
Aborda-se o contexto em que se iniciou a atividade de extração de palmito como uma
atividade econômica. Os elementos naturais são entendidos como as raízes dos moradores,
pois são permanências e são carregados de significados.
O capítulo Espaço comunitário apresenta e discute os elementos referentes às atividades
sociais e os equipamentos12. É onde ocorrem as demais relações sociais, onde desenvolvem as
práticas coletivas como reuniões, festas e discussões. Abrange também a infra-estrutura.
O capítulo Espaços de morar está dividido em dois grupos. O primeiro trata do espaço da
família, das atividades cotidianas, da casa, do uso da área no entorno das casas, das criações,
das relações que se estabelecem na escala da área da casa. No segundo grupo, aborda-se o
projeto da construção de casas pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
do Estado de São Paulo (CDHU), as maneiras como as casas foram implantadas e o material
utilizado. Discutem-se os possíveis impactos que o projeto terá no modo de habitar dos
moradores de Pedro Cubas e de que maneira as temporalidades se encontram presentes.
Em Considerações Finais, são apresentados os impactos que projetos de diversas naturezas
podem gerar no modo de vida da população. Discutem-se as facetas dessas mudanças em

12

Equipamentos são, de acordo com a NBR 9284, “todos os bens públicos ou privados, de utilidade pública,
destinados à prestação de serviços necessários ao funcionamento da cidade, implantados mediante autorização
do poder público, em espaços públicos ou privados”. Incluem as seguintes categorias: circulação e transporte,
cultura e religião, esporte e lazer, infra-estrutura (comunicação, energia, iluminação pública, saneamento),
segurança pública e proteção, abastecimento, administração pública, assistência social, educação e saúde
(BARREIROS, 2008).
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função das práticas da comunidade e são apontadas as contribuições de um estudo sobre as
temporalidades da paisagem para a implantação de projetos que considerem o modo de vida
de comunidades quilombolas.
Os apêndices e anexos estão no Volume 2 e apresentam os resultados do trabalho de campo e
mapas. No Apêndice A foi elaborado um álbum de fotos com trechos das entrevistas,
apresentadas integralmente no Apêndice B. Os desenhos elaborados por crianças e jovens da
comunidade foram reunidos nos Apêndices C e D.
A fim de complementar o entendimento da região, foram anexados os mapas da Estância
Turística de Eldorado, na escala 1:75.000 (Anexo A) e da comunidade Pedro Cubas, na escala
1:25.000 (Anexo B).
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PARTE I

BASE TEÓRICOMETODOLÓGICA E
APRESENTAÇÃO DA ÁREA
DE ESTUDO

“O contato com a realidade viva dos grupos é
tão

importante

quanto

a

técnica

de

manipulação dos dados. Ela lhe permite, com
efeito, passar da impressão à hipótese, em
muitos casos onde esta não poderia sequer
esboçar segundo critérios estatísticos ou
acumulativos.” (CÂNDIDO, 2003, p. 22-23).

Figura 2: Vista da Vila de Santa Catarina a partir da
estrada de Pedro Cubas de Cima. Foto: Juliana
Moreno. Maio/2008.
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Parte I – BASE TEÓRICO-METODOLÓGICA E APRESENTAÇÃO DA
ÁREA DE ESTUDO
Nesta parte, aborda-se o conceito de paisagem utilizado, bem como o recorte feito para o
estudo das temporalidades, tema central dessa dissertação. Trata-se também de fundamentar a
postura adotada pela pesquisadora para a realização do trabalho de campo que abrange a
imersão na área de estudo. Descrevem-se os procedimentos estabelecidos para a apreensão
dos elementos presentes na paisagem.
Discorre-se sobre a conceitualização de quilombo, sua trajetória política e histórica. E, por
fim, apresenta-se o histórico de ocupação do Vale do Ribeira e a caracterização da
comunidade quilombola de Pedro Cubas.
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TEMPORALIDADES DA PAISAGEM:
ADOÇÃO DE CONCEITOS

Figura 3: Vista da vila de Pedro Cubas. Foto: Juliana Moreno. Maio/2008.

“A paisagem é formada pelos fatos do passado e do presente. A
compreensão da organização espacial, bem como de sua evolução, só
se torna possível mediante a acurada interpretação do processo
dialético entre formas, estrutura e funções através do tempo.”
(SANTOS, 1985, p. 50)

16
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2. Temporalidades da Paisagem: adoção de conceitos

Neste capítulo apresenta-se o referencial teórico que embasou o entendimento de paisagem e
temporalidade. Este quadro teórico foi construído a partir de autores que defendem a
importância do posicionamento do pesquisador durante o processo de investigação.
A paisagem foi estudada através de uma abordagem cultural, considerando sua dimensão
política e social (MACHADO, 1989, 1996; MENESES, 2002; SAUER, 2004;
SANDEVILLE, 2004, 2004a). A paisagem é entendida como integrante da experiência de
vida das pessoas. São as pessoas que vivem no lugar que nos mostram a paisagem através de
suas histórias e vivências. Foram utilizados os conceitos de “topofilia” (TUAN, 1980) e
“enraizamento” (WEIL, 2001) para compreender a relação das pessoas com o lugar.
A paisagem, pela complexidade de relações e processos que nela se inserem, permite a
realização de estudos focados em diversos aspectos. Paisagem é uma palavra que pode ser
interpretada e utilizada de várias maneiras. Meneses (2002) aponta que a polissemia13 da
palavra revela o caráter movediço do tema. Nesta dissertação, trabalhamos a paisagem como a
relação das pessoas com o meio.
De acordo com Corrêa e Rosendahl (2004), a paisagem apresenta três dimensões: histórica,
espacial e simbólica. Essas dimensões encontram-se inter-relacionadas. A dimensão histórica
está presente porque a paisagem é produto da ação humana ao longo do tempo. Como a
paisagem ocorre em certa área da superfície terrestre, apresenta uma dimensão espacial. Mas a
paisagem também é portadora de significados e expressa valores, crenças, mitos e utopias,
configurando assim uma dimensão simbólica.
Para Meneses (2002), os significados mais profundos da paisagem estão concentrados nos
usos que um grupo cultural atribui a um espaço físico. Toda a paisagem é sempre cultural,

13

Polissemia é a propriedade que uma mesma palavra tem de apresentar vários significados.

18

uma vez que mesmo não havendo interferência física do ser humano, ele lhe atribui valores e
significados. A paisagem é um elemento constitutivo dos processos identitários e oferece
pistas materiais que permitem perceber seu caráter histórico. O autor as denomina “traços
fósseis”, que conduzem à compreensão da formação física e social da paisagem e suas
sucessivas fisionomias anteriores ao longo do tempo. A paisagem é, portanto, um bem
indispensável para o equilíbrio da vida (MENESES, 2002, p. 59):

A paisagem responde aos imperativos da territorialidade e da pertença, isto é, às
necessidades de inserirmos nossa trajetória biográfica não apenas num eixo temporal,
mas também espacial. [...] Esta necessidade é cultural, isto é, ela atende a requisitos de
produção e reprodução material da vida, mas tal resposta a necessidades vem
impregnada de sentidos, de valores, de expectativas.

Para Claval (2001) o papel das paisagens na vida dos grupos humanos é de suporte de
mensagens e símbolos. A construção das identidades está intimamente ligada à organização
territorial e à maneira como é percebida por quem é responsável por essa organização ou a
experimenta.
As paisagens são descobertas e reveladas através das pessoas que vivem nelas, pois essas
pessoas “[...] nos ensinam a entendê-la e todo o conhecimento que trazemos precisa ser
recolocado constantemente diante da paisagem” (SANDEVILLE, 2004a, p. 2). São as pessoas
que dão sentido à paisagem; “[...] a beleza das paisagens só se torna plena ao se perceber a
beleza humana que lhes atribui, modifica, nega ou acrescenta os significados”
(SANDEVILLE, 2004a, p. 1). Isso só é possível através de uma experiência aberta, direta e
indeterminada, portanto a paisagem é uma obra coletiva, socialmente produzida. Paisagem,
mais do que espaço observado, é espaço vivenciado, resultante da ação histórica do homem
em interação com a natureza.
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Sandeville (2004) aponta que o estudo da paisagem demanda complexidade metodológica,
uma vez que considera o estudo do espaço e a vivência do pesquisador na área de estudo
fundamental à sua compreensão. A imersão do pesquisador no campo converge numa
discussão da cultura, sem a qual não há paisagem. Portanto, a experiência é indispensável à
pesquisa.
O pesquisador, além de estudar as relações específicas e individuais, deve considerar também
as ações coletivas que ocorrem no lugar. A paisagem é o resultado da ação da sociedade, ao
longo do tempo, sobre o meio natural, que resulta na cultura. Os objetos que nela existem
estão em inter-relação. Esses objetos constituem um todo que não se expressa por uma
consideração das partes componentes separadamente. A paisagem é constituída por um
processo dinâmico: está sempre em desenvolvimento e mudança (SAUER, 2004).
Segundo Sauer (2004), a paisagem tem uma identidade baseada em suas relações com outras
paisagens, constituindo um sistema geral. Sua estrutura e função são determinadas por formas
integrantes e dependentes umas das outras, assim, para esse autor, a paisagem tem uma
qualidade orgânica.
Ainda de acordo com Sauer (2004), o conteúdo da paisagem é encontrado nas qualidades
físicas do lugar, que são importantes para o homem, e nas formas de uso da área (bases física
e cultural), portanto, “[...] estamos interessados naquela parte da paisagem que nos diz
respeito como seres humanos porque nós somos parte dela, vivemos com ela, somos limitados
por ela e a modificamos” (SAUER, 2004, p. 28-29). Só é possível formar uma idéia de
paisagem em termos de suas relações associadas ao tempo e vinculadas ao espaço, pois ela
está em processo constante de desenvolvimento.
O meio fornece os materiais a partir dos quais o homem constrói sua cultura, assim, a
identidade repousa numa associação de formas físicas. “A paisagem cultural é modelada a
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partir de uma paisagem natural por um grupo cultural. A cultura é o agente, a área natural é o
meio, a paisagem cultural, o resultado” (SAUER, 2004, p. 59).
A paisagem é um modo de ver e possui significados simbólicos porque “[...] são o produto da
apropriação e transformação do meio ambiente pelo homem” (COSGROVE, 2004, p. 108).
Afirma esse autor que os múltiplos significados das paisagens aguardam decodificação
geográfica, e, para tanto, é necessário um profundo e íntimo conhecimento da área de estudo
através de trabalho de campo e interpretação de mapas. A compreensão em relação a esses
significados simbólicos é informada e influenciada por nossas crenças e teorias, apoiada na
busca de evidências.
De acordo com Claval (2004), os estudiosos estão cada vez mais preocupados com a maneira
como a paisagem está carregada de sentido e investida de afetividade por aqueles que vivem
nela ou a descobrem. A geografia cultural14 diz respeito à maneira como as paisagens são
percebidas e valorizadas hoje e à compreensão das “[...] relações complexas que se
estabelecem entre os indivíduos e os grupos, o ambiente que eles transformam e as
identidades que ali nascem ou se desenvolvem” (CLAVAL, 2004, p. 71).
Segundo Berque (2004, p. 86) a paisagem e o sujeito são integrados em um conjunto único
que se autoproduz e se autorreproduz, por isso, a paisagem precisa ser compreendida de dois
modos:

[...] por um lado ela é vista por um olhar, apreendida por uma consciência, valorizada
por uma experiência, julgada (e eventualmente reproduzida) por uma estética e uma
moral, gerada por uma política etc. e, por outro lado, ela é matriz, ou seja, determina
em contrapartida esse olhar, essa consciência, essa política, etc.

As pessoas são seres sociais, ou seja, a paisagem abrange não apenas as relações individuais
do homem com o meio, mas as relações de uma sociedade dotada de uma história e de um
14

Geografia cultural é o ramo da geografia que estuda a paisagem a partir da cultura.
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meio. Se, por um lado, como sujeito e como sociedade, agimos sobre um determinado meio,
por outro, este mesmo meio condiciona nossas ações. Também somos condicionados pela
sociedade em que vivemos.
A paisagem é compreendida não apenas através da visão, mas de todos os sentidos, não
apenas através da percepção, mas todos os modos de relação do indivíduo com o mundo. Por
essa razão, Bobeck e Schimithünsen (2004) colocam que normalmente é mais fácil sentir ou
perceber a natureza da paisagem do que compreendê-la em termos conceituais.
A paisagem é importante para os membros de um território tradicional, e, assim, quando o
grupo sai de seu território, seus membros podem passar por crises de alienação, uma vez que
perdem referências topográficas nas quais seus ancestrais fundadores estavam presentes
(CLAVAL, 2001).
Weil (2001, p. 43) aponta para a importância do passado e do lugar na vida individual e
coletiva, esse papel fundamental é denominado “enraizamento”:

O enraizamento é talvez a necessidade mais importante e mais desconhecida da alma
humana. É uma das mais difíceis de definir. Um ser humano tem raiz por sua
participação real, ativa e natural na existência de uma coletividade que conserva vivos
certos tesouros do passado e certos pressentimentos do futuro. Participação natural, ou
seja, ocasionada automaticamente pelo lugar, nascimento, profissão, meio. Cada ser
humano precisa ter múltiplas raízes. Precisa receber a quase totalidade de sua vida
moral, intelectual, espiritual, por intermédio dos meios dos quais faz parte
naturalmente. As trocas de influências entre meios muito diferentes não são menos
indispensáveis do que o enraizamento no entorno natural. Mas um meio determinado
deve receber uma influência externa não como uma contribuição, mas como um
estimulante que torne a sua própria vida mais intensa.

Para a autora, a coletividade tem suas raízes no passado. O passado e o futuro são opostos,
sendo o futuro construído pela coletividade a partir do passado, das raízes que são digeridas,
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assimiladas e recriadas por nós. A perda ou destruição do passado, coletivo ou individual, leva
à perda da identidade.
As temporalidades presentes, estudadas no espaço de vida da comunidade Pedro Cubas, são
compostas por práticas e objetos de distintas datas passadas numa relação dinâmica, na qual a
coletividade elege o que permanece, o que a transforma. Essas relações ainda que baseadas
em raízes do passado, como sugere Weil (2001), são também relações afetivas que uma
população estabelece com o meio. A isto, Tuan (1980) denomina “topofilia”.
A topofilia pode assumir muitas formas e variar muito na intensidade e na amplitude
emocional. Uma de suas representações é o apego por um lugar por ser familiar, porque é o
lar e representa o passado, porque evoca orgulho de posse ou de criação. O ambiente nem
sempre é a causa direta da topofilia, mas “[...] fornece o estímulo sensorial que, ao agir como
imagem percebida, dá forma às nossas alegrias e ideais” (TUAN, 1980, p. 129).
Para Tuan (1980, p. 114) “a consciência do passado é um elemento importante no amor pelo
lugar. A retórica patriótica sempre tem dado ênfase às raízes de um povo”. De acordo com
esse autor um símbolo é uma acumulação de significados, e os significados emergem das
experiências mais profundas que se construíram no tempo.
Por um lado a percepção é diferente de indivíduo para indivíduo, entretanto, o coletivo e as
práticas culturais também conduzem essa percepção. “O grupo, expressando e reforçando os
padrões culturais da sociedade, afeta fortemente a percepção, a atitude e o valor que seus
membros atribuem ao meio ambiente” (TUAN, 1980, p. 285).
Considerando a importância de compreender essas relações – que são construídas e
reconstruídas ao longo do tempo na paisagem, adotou-se um recorte pelo estudo das
temporalidades. Buscou-se compreender como o fenômeno da mudança é percebido pelos
moradores, principalmente após vivenciarem as consequências das restrições ambientais,
desenvolverem a luta contra a construção de barragens no rio Ribeira e receberem o
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reconhecimento como remanescentes de quilombos. Algumas práticas e objetos foram
introduzidos e absorvidos pela comunidade, através de um ajuste interno.
A questão da temporalidade no espaço sustenta o entendimento do fenômeno da mudança, ou
seja, como os objetos e práticas, que emergem em tempos diferentes, persistem e são
ressignificados, interagindo dialeticamente15. As contribuições sobre as durações de Braudel
(1983) e de Santos (1985, 2004) sobre as técnicas, os lugares e seus tempos foram
fundamentais.
Braudel (1983), historiador econômico francês, construiu em sua obra um elo entre a história
e o espaço geográfico, colocando o homem como inventor dos espaços e criador da história. A
vida dos homens responde às imposições do ambiente, mas também as rodeia e liberta-se
delas para se prender em outras redes. Qualquer atividade esbarra com a resistência do espaço
e ali encontra suas pressões e suas acomodações.
Esse autor propõe a compreensão não apenas da longa duração – a estrutura –, mas da história
de grupos, de destinos coletivos, de movimentos de conjunto. Faz a união entre estrutura e
conjuntura, o imóvel e o que se move, a lentidão e o excesso de velocidade. Essa
compreensão torna-se um pouco mais complexa, à medida que considera que as diferenças
das durações, umas em relação às outras, têm valor de estrutura. Essas duas realidades estão
associadas na vida cotidiana, divididas sem fim entre o que muda e o que persiste, e admite a
dificuldade para “abordar esse espetáculo num único esforço” (BRAUDEL, 1983).
Observa-se que os elementos naturais e as persistências presentes na paisagem têm valor de
estrutura, devido às poucas ou lentas transformações a que são submetidos ao longo do tempo.
A estrutura de um lugar contribui para a construção da identidade do grupo, criando um elo
entre as pessoas que compartilham essa relação.

15

Como certos objetos e práticas são absorvidos na paisagem; o diálogo que é estabelecido para eleger a
permanência ou a transformação de objetos de tempos passados com a introdução de novos elementos. Para
mostrar as transformações que ocorrem permanentemente na paisagem de Pedro Cubas, é apresentado um breve
histórico da região e da comunidade no capítulo Ocupação do Vale do Ribeira e Pedro Cubas.
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As transformações que ocorrem durante um curto período, ou seja, cuja época de inserção na
paisagem ainda se encontra presente na memória das pessoas de um grupo, têm valor de
conjuntura, pois essas pessoas que experienciam a paisagem podem criar referências
temporais, comparando os períodos.
Milton Santos (2004) acrescenta ao trabalho de Braudel (1983) a idéia de tempo rápido e
tempo lento. Para o autor, devemos considerar que essa “contabilidade” do tempo vivido
pelos homens será diferente de lugar para lugar. Isso é o que ele chama de temporalidade, ou
seja, uma interpretação particular do tempo social por um grupo ou por um indivíduo16. Além
da interpretação individual, a “contabilidade” do tempo vivido é determinada pelo arranjo de
técnicas que se encontram em um lugar.
O foco deste estudo é entender o presente, ou seja, como os objetos e práticas de tempos
distintos que convivem na paisagem, são “aceitos” ou “recusados”, persistem e são
ressignificados pelos indivíduos e pelo grupo. Esta também é a questão a ser enfrentada nesta
dissertação.
Para entender a temporalidade no trabalho de Santos (1985, 2004) é necessário compreender o
que é espaço, que abrange, além da própria temporalidade, outros conceitos como lugar e
técnica. Para a finalidade deste trabalho, foi abordado apenas o essencial para a construção da
idéia de temporalidade.
De acordo com este autor, a noção de espaço é inseparável da idéia de tempo, pois o espaço
acumula ações localizadas em diferentes momentos. Outra faceta da noção de espaço é o seu
dinamismo, é estar em permanente processo de transformação. É a sociedade que atribui um
valor diferente a cada fração do espaço. Portanto, o estudo do espaço obrigatoriamente
implica no estudo das relações de tempo e da sociedade que com ele interage.

16

Apesar de Santos (2004) não ter trabalhado com a abordagem cultural de paisagem – que foi adotada neste
estudo –, sua obra contribuiu para o entendimento das temporalidades presentes no espaço.
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O espaço é formado por objetos técnicos. As técnicas participam na produção da percepção do
espaço e do tempo. As técnicas “[...] são um conjunto de meios instrumentais e sociais, com
os quais o homem realiza sua vida, produz e, ao mesmo tempo, cria espaço” (SANTOS, 2004,
p. 29). É por meio das técnicas que o homem realiza essa união entre espaço e tempo, pois o
uso do tempo é determinado pela combinação de técnicas eleitas pela sociedade: uma mesma
ação pode ter uma duração maior ou menor. Uma técnica nunca aparece só, e jamais funciona
isoladamente. Uma nova técnica conduz a uma nova percepção do tempo e, também, a um
novo uso do tempo.
O espaço é um conjunto “[...] indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de
objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como o quadro único no
qual a história se dá” (SANTOS, 2004, p. 63). Os sistemas de ações e de objetos ganham
dimensão no lugar. O lugar atribui o princípio de realidade às técnicas, relativizando seu uso e
integrando-as num conjunto de vida. Num lugar determinado não há técnicas isoladas e o
efeito de idade de cada uma delas é condicionado pelo das outras. De acordo com esse autor,
são todas essas técnicas que criam a estrutura de um lugar. Ao lugar geográfico corresponde, a
cada momento, um conjunto de técnicas e de instrumentos, resultante de uma combinação
específica, que também é historicamente determinada.
Santos (1985) considera, ainda, que as condições do lugar definem as relações entre os
elementos presentes no espaço. Cada lugar atribui a cada elemento um valor particular, e, em
um mesmo lugar, cada elemento está sempre variando de valor.
No espaço, as temporalidades não são as mesmas para os diversos agentes sociais. A título de
exemplo, os homens não percorrem as mesmas distâncias no mesmo espaço de tempo, cada
qual depende dos meios que contam; mas elas – as temporalidades – ocorrem
simultaneamente. Sendo a noção de espaço inseparável da noção de tempo, o autor constatou
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que há uma assincronia na sequência temporal das ações e, por outro lado, uma sincronia17 de
sua existência comum, num dado momento.
Diacronia18 e sincronia, vistas através do espaço são duas faces de um mesmo fenômeno, duas
formas de perceber um movimento unitário. Para Santos (2004, p. 160) “o tempo como
sucessão é abstrato e o tempo como simultaneidade é o tempo concreto, já que é tempo da
vida de todos. O espaço que reúne a todos, com suas múltiplas possibilidades, que são
possibilidades diferentes de uso do tempo”.
O espaço, sempre presente, é uma construção horizontal, uma situação única, um sistema de
valores que se transforma permanentemente. É formado pelo resultado material acumulado
das ações humanas através do tempo e animado pelas ações atuais, que hoje lhe atribuem um
dinamismo e uma funcionalidade. O espaço constitui um produto social em permanente
processo de transformação, se transforma a todo instante, através dos objetos, para os quais a
sociedade lhes dá novas características. Para Santos (1985, p. 33) “[...] um espaço supõe uma
acumulação de ações localizadas em diferentes momentos. Isto traz consigo um problema
teórico, o de transferir as relações de tempo dentro das relações de espaço”.
A partir das heranças e memórias presentes na paisagem, o tempo é reconstruído. A
reconstrução do tempo ocorre pelo dos ajustes constantes das coisas (objetos e práticas), pois,
as relações das pessoas com o meio são estabelecidas através das técnicas e da cultura que, ao
mesmo tempo, elege, valoriza e dá significados aos elementos. O que persiste, o que
permanece, o que transforma, o que aparece de novo, o que muda de valor é regido pela
sociedade e pelos indivíduos. Isso constitui o entendimento de temporalidade adotado para
esse estudo.
17

Sincronia refere-se à correlação entre vários momentos. É o estado em que as coisas se encontram (GRANJA,
2005).
18
Para Granja (2005) uma abordagem diacrônica seria aquela que permitiria ao observador conhecer a trajetória
de um dado fenômeno até a posição atual. Tal observação o daria informações sobre as ocorrências. Sobre como
um movimento levou a outro sucessivamente e não mais sobre a situação atual. O objeto, forçosamente, deixaria
de ser a situação para ser a evolução; funcionamento e processo histórico. É um processo de evolução das coisas
no tempo.
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Considerando que a interpretação das mudanças é dada pelas pessoas que vivem no lugar,
trabalhou-se a experiência de vida relacionando as memórias dos moradores às permanências,
transformações e ressignificações da paisagem, buscando compreender como as
temporalidades estão presentes no espaço de vida da comunidade Pedro Cubas.
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PAISAGEM EXPERIENCIADA: ASPECTOS METODOLÓGICOS

Figura 4: Elaboração de desenhos durante a exposição realizada em Pedro Cubas, no galpão da
associação. Foto: Juliana Moreno. Maio/2008.

“Se as paisagens não são realidades objetivas, seu papel na vida dos
grupos humanos é mais complexo do que geralmente se pensa. Elas
desempenham o papel de suporte de mensagens e de símbolos.”
(CLAVAL, 2001, p. 58)
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3. Paisagem experienciada: aspectos metodológicos
Neste capítulo procura-se esclarecer os procedimentos adotados para o estudo das mudanças
na paisagem da comunidade quilombola Pedro Cubas, e de que forma os objetos e as
práticas19 de tempos diferentes convivem no presente, e como se dão os ajustes entre os
elementos de diferentes origens temporais no mesmo espaço.
A abordagem adotada nessa dissertação, em conjunto com a realidade estudada, demandou o
uso de procedimentos metodológicos diversos para a coleta de dados em campo e a análise
dos mesmos. Para a coleta de dados em campo, foram utilizados os seguintes procedimentos:
observação, entrevistas gravadas, conversas informais, discussão coletiva, desenhos com as
crianças, coleta de fotografias antigas, fotografias e elaboração de desenhos pela
pesquisadora. A partir da Análise de Conteúdo Categorial (BARDIN, 1995), os dados
coletados foram organizados por temas e analisados.

Considerando nosso entendimento paisagem20, em que as pessoas e a sociedade do lugar são
essenciais para a viabilização do estudo, construímos um conjunto de procedimentos que
permitiu pensar a paisagem como uma produção social e subjetiva. Nos procedimentos
adotados considerou-se também a questão da inserção do pesquisador na área de pesquisa.
Buscou-se uma maneira de lidar com a questão da subjetividade dos moradores e do
pesquisador, tanto na coleta quanto na interpretação posterior dos elementos selecionados
durante a realização da pesquisa.
Machado (1989) coloca que a pesquisa qualitativa, além de ser mais abrangente e
multidimensional permite uma variedade de procedimentos metodológicos, abrindo novas
perspectivas para o estudo dos processos interativos entre o homem e o ambiente.
19
20

Entende-se por ‘objetos’ as formas físicas e ‘práticas’ as formas culturais.
Relação entre ambiente e sociedade, com a valorização da experiência das pessoas do lugar.
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As intervenções humanas na natureza envolvem sua transformação em cultura, entretanto,
essas transformações podem não estar visíveis para um estranho (COSGROVE, 2004). Para
esse autor, revelar os significados na paisagem exige habilidade imaginativa de entrar no
mundo dos outros de maneira autoconsciente e, então, re-presentar essa paisagem num nível
no qual seus significados possam ser expostos e refletidos.
De acordo com Braudel (1983), a imagem que o estrangeiro concebe de uma nação é muitas
vezes tão irredutível como falsa. Tuan (1980) coloca que a avaliação do meio por um visitante
é essencialmente estética. É uma visão de um estranho, que julga pela aparência, por algum
critério formal de beleza. Para o autor, é preciso um esforço especial para provocar empatia
em relação às vidas e valores dos habitantes.
A importância da experiência vivencial é apontada também por Claval (2004). Para ele, o
pesquisador precisa viajar e familiarizar-se com paisagens diferentes para se tornar sensível
ao marcos que nela existem, cuja presença repetida é sinal de pertencimento, de
reconhecimento e de confirmação de identidades.

Os signos de que as paisagens são portadoras transmitem mensagens intencionais,
geralmente muito fáceis de serem decifradas pelas pessoas familiarizadas com a
cultura local. Mas não para os outros. A mensagem não se torna clara a não ser que se
conheçam os textos que ela procura transcrever. (CLAVAL, 2004, p. 67)

Sandeville (2004) segue na mesma direção quando afirma que o estudo de uma paisagem é
relativo à experiência existencial, pois se inscreve no espaço de vida do pesquisador e das
pessoas do lugar. Demo (2000) acrescenta que não vemos a realidade de modo neutro, mas
postados em algum lugar da sociedade, tendo, por trás de nós uma história que passou, e à
frente uma história que está por vir. “O mundo lá fora existe por si, não porque nós o
interpretamos, mas o mundo que nos tem como sujeito é sempre percebido de nossa
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perspectiva” (DEMO, 2000, p. 80). Sendo assim, como pesquisadores, devemos nos
conscientizar que nosso olhar é conduzido pelo nosso conhecimento e pelas nossas
experiências.
Para Laplantine (1988), os sentimentos do pesquisador sobre sua pesquisa são parte da dela:
“[...] aquilo que o pesquisador vive, em sua relação com seus interlocutores (o que reprime ou
sublima, o que detesta ou gosta), é parte integrante de sua pesquisa” (LAPLANTINE, 1988, p.
170).
Ainda que o foco central do trabalho esteja na produção subjetiva do espaço, contextualizouse a comunidade em relação ao que é um quilombo e ao histórico de ocupação do Vale do
Ribeira e Pedro Cubas, que apontam para processos de produção social do espaço.
Para compreender a região e o contexto no qual a comunidade está inserida, foram realizados
levantamento bibliográfico e documental e trabalho de campo. O levantamento bibliográfico e
documental consistiu na consulta a trabalhos técnicos e acadêmicos realizados na região e ao
estudo da legislação sobre o reconhecimento de quilombos, procurando compreender como se
deu esse processo. Instituições envolvidas com a comunidade Pedro Cubas e com a região
foram visitadas: Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo,
Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo “José Gomes da Silva” (ITESP),
Instituto Socioambiental (ISA), Prefeitura Municipal da Estância Turística de Eldorado,
Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico
(CONDEPHAAT). Os resultados desse estudo encontram-se nos capítulos Bairro Rural e
Quilombo e Ocupação do Vale do Ribeira e Pedro Cubas.
O trabalho de campo contou com 24 dias divididos em 12 visitas. As visitas a campo
ocorreram entre janeiro de 2006 e julho de 2008 e estão divididas em três etapas:
reconhecimento de campo, apreensão dos elementos e análise do material reunido. Durante as
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visitas a campo, em todas as etapas, foram realizados levantamentos fotográficos e elaborados
desenhos da paisagem quilombola.
A primeira etapa, reconhecimento de campo, teve como objetivo a aproximação e
delimitação preliminar do campo, o estabelecimento de relações de confiança com a
comunidade, a identificação de elementos mais evidentes na paisagem e a observação das
narrativas dos moradores para aproximação de temas relevantes. Essa etapa do trabalho de
campo, de acordo com o conceito de paisagem adotado, procurou estabelecer uma
aproximação do pesquisador com as pessoas e com a paisagem da comunidade Pedro Cubas.
Para isso foi preciso ser transparente quanto aos objetivos dessa pesquisa de mestrado.
Foi solicitada autorização junto à Associação21 Quilombo Pedro Cubas para a realização do
trabalho na comunidade, seguida de uma breve explanação sobre o que se pretendia fazer e da
entrega do projeto de pesquisa ao presidente da associação. Após consultar a população e
analisar o pedido, o desenvolvimento da pesquisa foi autorizado.
A aplicação desse processo como primeiro passo metodológico foi importante não apenas do
ponto de vista ético, mas também necessário para viabilizar toda a pesquisa, tendo criado as
condições favoráveis para a colaboração das pessoas da comunidade. O trabalho de campo
iniciou-se com visitas à comunidade para conhecer o espaço físico e as práticas culturais
existentes em Pedro Cubas.
O vínculo de amizade e confiança com os moradores da comunidade permite ao pesquisador
conhecer o lugar através do olhar daqueles que tem ali uma história, uma vivência. Bosi
(1994, p. 38) coloca a importância desse compromisso afetivo para a realização da pesquisa:

21

A associação “amigos do bairro” já existia, entretanto, quando foi iniciado o processo de reconhecimento e
titulação, passou a se chamar “Associação Quilombo Pedro Cubas”, uma vez que tanto o reconhecimento quanto
a titulação são feitos através de uma instituição coletiva, no caso, da associação.
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[...] uma pesquisa é um compromisso afetivo, um trabalho ombro a ombro com o
sujeito da pesquisa. E ela será tanto mais válida se o observador não fizer excursões
saltuárias na situação do observado, mas participar de sua vida.

As visitas foram realizadas para conhecer o espaço físico da comunidade, bem como as
práticas culturais presentes. Após autorização da comunidade, foram realizadas visitas às
roças familiares, à agrofloresta e às obras de construção de casas populares, promovida pela
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU).
Algumas visitas tiveram como objetivo conhecer e participar de eventos culturais da
comunidade como: Festa da Padroeira22 (Santa Catarina) no dia 25 de novembro de 2006,
casamento23 de Cacilda e Adão, no dia 9 de dezembro de 2006 e Recomendação das Almas,
que ocorreu em abril de 2007. O ritual de Recomendação das Almas é realizado na noite da
Sexta-Feira Santa ou do sábado de Aleluia. No caso acompanhado, foi realizado no sábado,
dia 6 de abril de 2007. A recomendação consiste em rezas e cantos aos antepassados em
caminhada de dez quilômetros até o cemitério do Batatal.
Foram realizadas outras atividades para o reconhecimento da área, como a caminhada pela
mata de Ivaporunduva a Pedro Cubas24, e a participação na Audiência Pública25 para o
licenciamento ambiental da Usina Hidrelétrica (UHE) Tijuco Alto.

22

A Festa da Padroeira está apresentada no capítulo Espaço Comunitário.
No capítulo Espaço Comunitário há uma breve descrição do casamento acompanhado em trabalho de campo.
24
A caminhada pela mata de Ivaporunduva a Pedro Cubas foi realizada com o objetivo de percorrer um antigo
caminho bastante utilizado, que ligava estas comunidades, antes da construção da estrada Eldorado-Iporanga, na
margem direita do rio Ribeira. Atualmente são utilizados para acessar as capuavas e eventualmente por
palmiteiros. A caminhada teve duração de sete horas. Foi possível conhecer algumas capuavas de Ivaporunduva
e de Pedro Cubas. O caminho acompanha o curso do rio Ivaporunduvinha até a vila.
25
As audiências públicas para a construção da barragem de Tijuco Alto na região do Vale do Ribeira ocorreram
entre os dias 7 e 10 de julho de 2007, nos municípios de Cerro Azul, Ribeira e Adrianópolis (Estado do Paraná) e
Eldorado e Registro (Estado de São Paulo). Acompanhou-se a audiência que foi realizada no município de
Eldorado, no dia 9 de julho de 2007 (teve início às 15h30 do dia 09/07/2007 e terminou às 3h do dia seguinte).
O evento ocorreu no ginásio de esportes do município, que se encontrava lotado. Durante a audiência ocorreram
manifestações populares contra o licenciamento do projeto. Dentre os pontos levantados questionou-se sobre a
diminuição de vazão do rio Ribeira durante e após a construção da usina hidrelétrica e suas consequências para
os agricultores ribeirinhos e para a atividade pesqueira e também o impacto na preservação das cavernas e mata
atlântica existente na área de influência da barragem.
23
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A caminhada de Ivaporunduva a Pedro Cubas foi realizada em fevereiro de 2007 seguindo um
antigo caminho que ligava as duas comunidades. Nesta atividade foi possível visitar algumas
capuavas e conhecer o caminho entre as duas comunidades.
A Audiência Pública para o licenciamento ambiental da Usina Hidrelétrica (UHE) Tijuco Alto
ocorreu em julho de 2007, na Estância Turística de Eldorado e contou com a participação dos
moradores das comunidades quilombolas da região. Essa atividade possibilitou à pesquisadora
uma compreensão maior da luta da comunidade contra o empreendimento.
Durante esta etapa de reconhecimento, foi possível verificar as atividades econômicas
praticadas, vivenciar as manifestações culturais e assistir a eventos da organização política da
comunidade na questão da construção de barragens no rio Ribeira. Mas, o resultado principal
foi a criação das condições que permitiram a aproximação com as pessoas e com a paisagem,
gerando as condições propícias de imersão no espaço de vida da comunidade, viabilizando a
execução dos demais procedimentos.
A segunda etapa, apreensão dos elementos, teve como objetivo compreender e ressaltar as
temporalidades da paisagem da comunidade através do contato com as pessoas que vivenciam
esse espaço, com o foco mais direcionado para o desenvolvimento da pesquisa.
O processo de coleta de dados abrange a realização de entrevistas, a documentação de
fotografias do passado e o envolvimento das crianças da escola infantil da comunidade. De
acordo com Cosgrove (2004), as crianças podem ser o melhor meio para recuperar os
significados codificados na paisagem por serem menos “aculturadas” em significados
convencionais. Tuan (1980) coloca que a criança pode ver a paisagem como um segmento da
realidade externa, artisticamente arranjado, mas também a conhece como uma força, uma
presença envolvente e penetrante.
A fim de buscar uma aproximação das representações de como as crianças de Pedro Cubas
interpretam as transformações da paisagem, foi desenvolvida atividade com crianças de três a
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sete anos da escola infantil do bairro. Foram sugeridos três temas para desenho com técnicas
diferentes e distribuídos material para a realização da atividade. Primeiramente, foi pedido
que desenhassem suas casas, com a utilização de giz de cera. No segundo desenho, a sugestão
foi que desenhassem o que mais gostavam, com pintura a dedo. E, por último, foi pedido que
colocassem no papel o que vêem no caminho de casa para a escola, utilizando lápis de cor
(Apêndice C).
Outra atividade desenvolvida foi a organização de uma exposição, composta por fotografias
da pesquisadora produzidas em diversos momentos que esteve presente na comunidade e
também fotos antigas de moradores, desenhos (das crianças de três a seis anos que estudam na
escola municipal da comunidade) e mapas (mapa do município com a localização da
comunidade e mapa com croqui de localização das estradas e edificações da comunidade). Na
exposição foi aberto um espaço para desenvolver a discussão em grupo26, cujos resultados
estão apresentados e analisados na Parte II – Espaço de Vida: persistências e ressignificações.
Esse conjunto de procedimentos, comuns em trabalhos com a participação da população,
englobando a coleta de dados, exposição, elaboração de desenhos e discussão, foi adaptado
para esta pesquisa e para a realidade local a partir do método utilizado em Tassara et al
(2007)27. A elaboração do painel de discussão teve como objetivo produzir informações sobre
o que da cultura e história não se gostaria de perder, do que se estaria perdendo e o que se
gostaria de conquistar.
Durante a exposição, os moradores foram convidados a participar da discussão e convidados a
refletir sobre as seguintes questões:

26

Nessa oportunidade crianças e jovens produziram desenhos de tema livre, apresentados no Apêndice D.
“(...) a) exposição/observação de fotos e mapas da cidade e micro região (FURQUIM, 2002), b) observação de
modelos tridimensionais territoriais/e confecção de maquetes do território (BARBOSA, 2004) e c) Oficina de
Futuro/levantamento de problemas e aspirações sobre o território compartilhado (TASSARA, SORRENTINO e
TRAJBER, 2000)” (TASSARA et al, 2007, p. 108).

27
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1) O que você gostaria que permanecesse aqui – o que você queria que nunca mudasse? Por
quê? As respostas a essas questões possibilitaram a compreensão dos valores em relação ao
passado, às coisas que se valoriza o bastante para que os comunitários não queiram se
desfazer e ao que será mais difícil de mudar na paisagem.
2) O que você gostaria que mudasse aqui? Por quê? Essas questões visam levar os
comunitários a pensar sobre o futuro, o que eles esperam, o que desejam, em que irão se
empenhar.
A discussão permitiu levantar os elementos que o grupo deseja que permaneçam ou que sejam
transformados na paisagem. A partir desse levantamento, foi possível analisar também como a
sociedade se ajusta ao processo de mudança.
Foram realizadas seis entrevistas gravadas e tantas outras conversas informais, que tiveram o
objetivo de compreender como os indivíduos se relacionam com as transformações da
paisagem a partir do histórico de vida. O que se valoriza do passado e quais os desejos para o
futuro. As entrevistas gravadas foram realizadas com seis moradores da comunidade (três
casais). As pessoas entrevistadas moram em diferentes localidades da comunidade e têm idade
entre 50 e 80 anos28.
As entrevistas foram elaboradas e realizadas com a utilização de alguns cuidados e
procedimentos da história oral. Segundo o historiador Meihy (1996), a base da história oral é
o depoimento gravado. A história oral é:

[...] um conjunto de procedimentos que se iniciam com a elaboração de um projeto e
continuam com a definição de um grupo de pessoas a serem entrevistadas, com o
planejamento da condução das gravações, com a transição, com o uso, arquivamento
e, sempre que possível, com a publicação dos resultados que devem, em primeiro
lugar, voltar ao grupo que gerou as entrevistas. (MEIHY, 1996, p. 15).

28

As entrevistas gravadas foram realizadas entre outubro de 2007 e maio de 2008.
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Além de nos fornecer técnicas para a realização das entrevistas, a história oral contribuiu para
este trabalho porque, ao contar sua história de vida, o indivíduo percebe o passado como algo
que tem continuidade hoje e cujo processo histórico não está acabado:

A presença do passado no presente imediato das pessoas é razão de ser da história
oral. Nesta medida, a história oral não só oferece uma mudança para o conceito de
história, mas, mais do que isto, garante sentido social à vida de depoentes e leitores
que passam a entender a sequência histórica e a sentirem-se parte do contexto em que
vivem. (MEIHY, 1996, p.10).

Durante a realização da entrevista, sugere-se que o entrevistador procure falar o mínimo
possível, e participe de forma estimuladora, nunca de confronto (MEIHY, 1996). As
entrevistas necessitam de um projeto que guie as escolhas, especifique as condutas e
qualifique os procedimentos metodológicos, oferecendo, em linhas gerais, o que o trabalho de
campo deve ter. Segundo o autor é fundamental estabelecer uma relação de afinidade entre o
entrevistador e o entrevistado. Para esta pesquisa, adotou-se essa postura recomendada por
Meihy (1996), aplicando, nas entrevistas, alguns procedimentos, tendo em vista seu caráter
multidisciplinar onde, diferentes linhas de trabalho têm um território para dialogar sobre
maneiras de abordagem das entrevistas e campo de troca de experiências (MEIHY, 1996).
Bardin (1995) também sugere algumas técnicas para a realização de entrevistas como uma
atitude de consideração positiva e incondicional (sem seleção ou julgamento de valor) da
parte do entrevistador e empatia29. A autora propõe uma pré-formulação mínima, mas que
garanta uma certa autonomia, ou seja, cada entrevista forma um todo original e singular, mas
comparável em certa medida às outras devido ao tema pesquisado.
Elaborou-se um roteiro que guiou todas as entrevistas, com os seguintes tópicos: história de
vida (onde nasceu, em que já trabalhou, que lugares conhece, em que casas morou e como
29

Colocar-se do ponto de vista e no quadro de referência do entrevistado.
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eram as casas, como era a comunidade, o que se recorda que era diferente, se já morou em
outros lugares, por que voltou), participação nas atividades da associação, o que pensam sobre
os projetos implantados na comunidade e sobre o futuro.
Os moradores, que permitiram a realização de entrevista e conversas informais, e nos
forneceram fotografias de seu acervo pessoal, foram escolhidos de acordo com a localização
de sua moradia (vide Mapa 11, no capítulo Espaços de morar). Dentro da comunidade,
existem algumas localidades onde se formam grupos familiares. Determinamos três pontos da
estrada Batatal-Pedro Cubas: residência próxima à estrada, antes de chegar na vila30;
residências na vila31; residência no final da estrada32 – após a vila. E mais um ponto, na
estrada que acompanha o rio Ivaporunduvinha33.
Por tratar-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa, não foram aplicados critérios de
amostragens; o objetivo foi o de registrar a voz, a experiência de vida e os pensamentos de
moradores da comunidade.
De acordo com Bosi (1994, p. 85) “[...] o narrador tira o que narra da própria experiência e a
transforma em experiência dos que escutam”, e “a narração é uma forma artesanal de
comunicação. Ela não visa transmitir o ‘em si’ do acontecido, ela tece até atingir uma forma
boa. Investe sobre o objeto e o transforma” (BOSI, 1994, p. 88). Assim, com o uso desses
recursos, buscou-se compreender as temporalidades que emergem na paisagem do quilombo
Pedro Cubas.
Foram também realizadas entrevistas que não foram gravadas e conversas informais sobre as
transformações percebidas pelas pessoas ao longo de sua experiência de vida. Recorreu-se à
obra de Bosi (1994) para explicitar algumas variáveis em relação à utilização da entrevista
como recurso:
30

Uma residência: núcleo familiar Cacilda e Adão.
Duas residências: núcleo familiar Antônio Jorge, composto pelas casas de Leide e Antônio; e Salete e Carlos
(filho de Antônio).
32
Uma residência: núcleo familiar de Emília e Irineu.
33
Uma residência: Vera e Benedito.
31

41

A memória é um cabedal infinito do qual só registramos um fragmento.
Frequentemente, as mais vivas recordações afloravam depois da entrevista, na hora do
cafezinho, na escada, no jardim, ou na despedida no portão. Muitas passagens não
foram registradas, foram contadas em confiança, como confidências. (BOSI, 1994, p.
39)

As histórias que foram contadas durante a realização de atividades cotidianas, em uma
conversa na sala ou na cozinha, não foram registradas sistematicamente, mas absorvidas pela
pesquisadora e estão presentes na pesquisa.
Esta etapa consistiu na investigação das temporalidades que emergem no espaço de vida da
comunidade Pedro Cubas. As entrevistas, as discussões durante a exposição, o quadro de
elementos, que foi construído pelos moradores que participaram da pesquisa, as fotografias
dos moradores, os desenhos produzidos pelos jovens e crianças, consistiram na base para a
análise categorial realizada.
Precedendo a etapa de análise do material reunido, foi realizado um retorno ao campo para
verificar a atualidade do croqui de uso e ocupação do solo34, em relação à realidade física da
comunidade Pedro Cubas, realizar outras perguntas complementares aos entrevistados, coleta
de informações adicionais sobre as fotos do passado e entrega das transcrições das entrevistas
para que os entrevistados autorizassem sua utilização nesta dissertação. As últimas visitas
foram realizadas em julho de 2008 para complementar e finalizar o trabalho de campo.
Concluída esta etapa, pode-se iniciar a análise dos dados obtidos.
Os dados coletados foram interpretados a partir do olhar do pesquisador (CLAVAL, 2004;
COSGROVE, 2004; DEMO, 2000; LAPLANTINE, 1988; SANDEVILLE, 2004). Para
fundamentar a análise e organizar os dados, foi utilizada a Análise de Conteúdo (BARDIN,
1995). Ela desenvolveu-se nos Estados Unidos e, no início, consistia numa técnica de
investigação cuja finalidade era a descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo
34

Plotado em mapa de 1998 do ITESP.
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manifesto da comunicação (BERELSON & LAZARSFIELD, 1948 apud BARDIN, 1995).
Entretanto, com o aprimoramento e a aplicabilidade dos estudos, foram desenvolvidos
trabalhos de análise qualitativa. Bardin (1995) coloca que, para a análise quantitativa, o
importante é a frequência com que surgem certas características do conteúdo; na análise
qualitativa é a presença ou ausência de uma dada característica de conteúdo que é levada em
consideração.
A Análise de Conteúdo pode ser aplicada para analisar diferentes tipos de materiais, não se
restringe apenas à linguística, ou seja, aplica-se em materiais escritos, orais, icônicos. “A
análise de conteúdo é um método muito empírico, dependente do tipo de ‘fala’ a que se dedica
e do tipo de interpretação que se pretende como objetivo” (BARDIN, 1995, p. 30-31). O uso
da análise de conteúdo justifica-se não só pela descrição dos conteúdos, mas pelo que estes
poderão ensinar após serem tratados. Deve-se procurar estabelecer uma relação entre os dados
coletados e os seus significados. “De maneira bastante metafórica, falar-se-á de um plano
sincrônico, ou plano ‘horizontal’, para designar o texto e a sua análise descritiva de um plano
diacrônico ou plano ‘vertical’, que reenvia para as variáveis inferidas” (BARDIN, 1995, p.
41).
Segundo a autora, é possível estabelecer procedimentos que se complementam, a fim de
enriquecer os resultados e aumentar a sua validade, conforme a natureza do material e a
questão que se procura resolver. Neste estudo, o uso de entrevistas, fotografias e desenhos
foram utilizados com o objetivo de analisar a interpretação das pessoas sobre as
transformações da paisagem. Os materiais foram organizados conforme o tema a que se
referem (habitação, vila, rio, estrada) e não de acordo com sua natureza (entrevistas,
desenhos, fotografias). O agrupamento parte da afinidade existente entre os elementos
analisados.
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Para Bardin (1995), uma comparação sincrônica com alguns anos de intervalo, ou entre
gerações diferentes, pode mostrar a evolução da persistência de alguns elementos. A análise
do conteúdo pode ser organizada em três fases: a pré-análise (escolha dos dados a serem
submetidos à análise), a exploração do material (construção de hipóteses35) e o tratamento dos
resultados e interpretação.
A categorização é a classificação de elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação
e, a seguir, por reagrupamento de acordo com o gênero (analogia). As categorias “[...] são
rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos (unidades de registro, no caso da
análise de conteúdo) sob um título genérico, agrupamento esse efetuado em razão dos
caracteres comuns desses elementos” (BARDIN, 1995, p. 117). Conforme aponta a autora,
para que os elementos sejam classificados em categorias, é necessário investigar cada um
deles36 e verificar o que têm em comum uns com os outros37.
Após a verificação dos elementos presentes na paisagem de Pedro Cubas, levantados no
trabalho de campo, foi estabelecido um marco temporal para a sua categorização: o
reconhecimento da comunidade como remanescente de quilombo. Os elementos foram, então,
classificados em três categorias:

35

•

Os existentes antes do reconhecimento como remanescente de quilombo;

•

Os introduzidos após o reconhecimento como remanescente de quilombo e

•

Os elementos desejados.

“As hipóteses emergem conforme o aprofundamento da leitura dos documentos a serem analisados”
(BARDIN, 1995, p. 96).
“[...] as hipóteses nem sempre são estabelecidas quando da pré-análise. Por outro lado, não é obrigatório ter-se
como guia um corpus de hipóteses, para se proceder a análise, que apesar de tudo, funcionam no processo”
(BARDIN, 1995, p. 99).
36
A investigação dos elementos é realizada e apresentada na Parte II – Espaço de Vida: persistências e
ressignificações.
37
A apresentação das categorias e a análise dos elementos encontram-se na Parte II – Espaço de Vida:
persistências e ressignificações.
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Nessas categorias os elementos foram interpretados como persistência, transformação e
ressignificação. Essas categorias e elementos são apresentados na Parte II – Espaço de Vida:
persistências e ressignificações.
A pesquisa percorreu um processo de aproximação da pesquisadora com a realidade da
comunidade. Estudou-se o conceito de quilombo, que levou ao histórico de formação dessas
comunidades no processo de ocupação do Vale do Ribeira. Assim, em conjunto com a
experiência na área de pesquisa, elegeu-se a comunidade a ser estudada. Partiu-se na busca de
procedimentos que, aliados à imersão da pesquisadora na área de estudo, permitissem a
interpretação das temporalidades a partir do olhar dos moradores de Pedro Cubas.
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BAIRRO RURAL E QUILOMBO

Figura 5: Casa de Irineu. Foto: Juliana Moreno. Maio/2008.

“A evolução social cria de um lado formas não-espaciais, mas, no
momento seguinte, as formas não-espaciais se transformam em
formas geográficas.” (SANTOS, 2004, p. 75).
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4. Bairro Rural e Quilombo

A comunidade Pedro Cubas é um remanescente de quilombo, localizada na região do Vale do
Ribeira, no Estado de São Paulo. Para compreender as temporalidades da paisagem presentes
na comunidade, é necessário entender o que é um quilombo e o processo histórico e político
de reconhecimento de uma comunidade como remanescente de quilombo, que engloba a
demarcação do território ocupado pelo grupo.
Nesse contexto, o Artigo 68 da Constituição Federal – Atos das Disposições Transitórias, tem
um papel importante no reconhecimento das comunidades quilombolas:

Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas
terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos
respectivos.

Após a criação dessa legislação federal, as comunidades quilombolas buscaram o
reconhecimento e, para a sua viabilização, foram elaboradas leis complementares.

As comunidades quilombolas situadas na região do Vale do Ribeira foram consideradas, por
alguns autores38, como um bairro rural – apesar de apresentarem suas características
peculiares como a origem histórica e a predominância de negros.
Segundo Queiroz (1973, p. 3-4), o bairro rural consiste em um:

[...] grupo de vizinhança de ‘habitat’ disperso, mas de contornos suficientemente
consistentes para dar aos habitantes a noção de lhe pertencer. [...] O ‘sentimento de
localidade’ constituía elemento básico para delimitar a configuração de um bairro,

38

QUEIROZ (1983), CARRIL (1995), ARRUDA (2003).
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tanto no espaço geográfico quanto no espaço social. Tradicionalmente uma capela
marcava o núcleo central, e a festa do padroeiro constituía um dos momentos
importantes de reunião para os componentes dispersos pelas cercanias – momento em
que se afirmava a personalidade do bairro em relação aos bairros vizinhos.

Para Cândido (2003, p. 81) “é a estrutura fundamental da sociabilidade caipira e consiste no
agrupamento de algumas ou muitas famílias, mais ou menos vinculadas pelo sentido de
localidade, pela convivência, pelas práticas de auxílio mútuo e pelas atividades lúdicoreligiosas”. Cândido (2003) acrescenta que seria uma porção do território subordinado a uma
povoação, onde se encontram grupos de casas afastadas do núcleo do povoado e umas das
outras, em distâncias variáveis. “Caipira”, para o autor, exprime um modo de ser , um tipo de
vida, e nunca um tipo racial.
Carril (1995, p. 18) define bairros rurais como grupos de vizinhança, cujas relações
interpessoais são “cimentadas” pela necessidade de ajuda mútua, “solucionada por práticas
formais e informais, tradicionais ou não; pela participação coletiva em atividades lúdicoreligiosas que constituem a expressão mais visível da solidariedade grupal, pela forma
específica de ajustamento ao meio ecológico, através do trabalho de roça”. A autora coloca
que os remanescentes de quilombo situados nas proximidades do rio Ribeira possuem certas
características dos bairros rurais paulistas como a vivência de relações interpessoais, ajuda
mútua, vizinhança e compadrio, além de festas e práticas econômicas (CARRIL, 1997).
Já o quilombo caracteriza-se por ser uma sociedade guerreira, com uma estrutura firme “capaz
de reunir grande número de estranhos indivíduos desvinculados de suas linhagens vencidas”
(MUNANGA, 1995, p. 60). A palavra quilombo tem a conotação de uma associação de
homens, aberta a todos, sem distinção.
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A formação e o significado de quilombo surgiram na África, na região Bantu (entre Zaire e
Angola) nos séculos XVI e XVII. Seu conceito veio junto com a população negra que foi
trazida e escravizada no Brasil (MUNANGA, 1995).
Essa formação de quilombos na África foi desencadeada devido à discordância de alguns
membros de determinados reinados dos rumos do reinado ou com as regras de herança e
sucessão de tronos. Esses membros abandonavam seu reinado original, encontrando outras
pessoas de outros grupos para formarem o quilombo. As migrações e mestiçagens tanto
biológicas como culturais caracterizam todos os povos do sul da floresta equatorial, de onde
se originou o modelo de quilombo. Apesar de certa homogeneidade resultante dessa mescla
de populações, as culturas dessa região são muito variadas.
Bastante semelhante às atividades de subsistências praticadas em quilombos no Brasil, na
África todos os quilombos praticavam uma agricultura itinerante sobre queimada a fogo
corrente sem rotatividade bem definida e utilizavam as cinzas como adubo. O terreno era
deixado em alqueire durante muito tempo. As espécies mais cultivadas eram o milho e a
mandioca (MUNANGA, 1995).
De acordo com este autor, pode-se afirmar que o quilombo brasileiro é uma instituição muito
próxima do quilombo africano, reconstruído pelos escravizados para se opor a uma estrutura
escravocrata, pela implantação de uma outra política na qual se reuniam todos os oprimidos.
Segundo Reis e Gomes (1996), na América, a escravidão chegou a trazer cerca de quinze
milhões de homens e mulheres africanos durante os trezentos anos de escravidão. Estima-se
que, 40% do total tenha vindo para o Brasil. De acordo com os autores, “onde houve
escravidão houve resistência” (REIS & GOMES, 1996, p. 9).
As comunidades formadas por negros escravos tiveram várias denominações, dependendo da
região onde se formaram. No Brasil eram chamadas de quilombos ou mocambos; na
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Colômbia39 e em Cuba, palenques; na Venezuela, cumbes; no Haiti40 e demais ilhas do Caribe
francês, Jamaica, Suriname e Sul dos Estados Unidos, marrons e, na América espanhola41,
cimarrones (CARVALHO, 1995).
Na Venezuela, assim como na Colômbia, existe até hoje uma região onde se concentram as
populações negras mais antigas. Esse fato de existirem várias comunidades de negros numa
mesma região pode ser observado também no Vale do Ribeira, onde, entre os municípios de
Eldorado e Iporanga, existem dez comunidades quilombolas que fazem fronteira entre si.
Queiroz (1983) afirma existir um campo negro de relações sociais.
O conceito de quilombo esteve, por muito tempo, ligado a uma idéia de formação isolada de
negros escravos fugitivos, entretanto, esta definição modificou-se ao longo do tempo, pois
muitos estudos constataram que haviam quilombos constituídos também por escravos
abandonados, e, além disso, compostos por uma população diversa que, em muitos casos,
incluía índios e brancos marginalizados. O isolamento é um fator que não foi observado, pois
os quilombos mantinham relações comerciais e sociais em pleno regime escravista.
Em 1740, ao reportar-se ao rei de Portugal, o Conselho Ultramarino definiu quilombo como
“toda habitação de negros fugidos, que passem de cinco, em parte despovoada, ainda que não
tenham ranchos levantados nem se achem pilões neles” (CARVALHO et al., 2002, p. 2).
Quilombos não são grupos isolados ou compostos por uma população estritamente
homogênea (O’DWYER, 1995). Nem sempre os quilombos foram constituídos a partir de
movimentos insurrecionais ou rebelados. Consistem em grupos que desenvolveram práticas
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Na Colômbia, os quilombos eram conhecidos como palenques (a palavra tem origem do dialeto espanhol
palenquero). Em Cuba os levantes foram mais tardios e menos numerosos (CARVALHO, 1995).
40
No Haiti há uma profunda raiz ligada ao movimento quilombola e às lutas pela independência nacional. Na
Jamaica, após guerras sangrentas, em 1739 foi feito um acordo de paz. Os antigos quilombos funcionam como
territórios autônomos dentro do país. A propriedade da terra é comunal desde o século XVIII. Cada comunidade
tem um líder ou coronel escolhido através de eleição a cada cinco anos (CARVALHO, 1995).
41
“Os quilombos e outros movimentos de resistência ao regime escravista também ocorreram em inúmeros
outros países e regiões do Novo Mundo, tais como em Veracruz, no México, no Sul dos Estados Unidos e em
praticamente todas as ilhas do Caribe: Barbados, Trinidad, Martinique, Guadalupe, Providence, St. Vincent, St.
Kitts e outras” (CARVALHO, 1995, p. 41-42).
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cotidianas de resistência na manutenção e reprodução dos seus modos de vida característicos e
na consolidação de um território próprio. A identidade desses grupos também não se define
pelo tamanho e número de seus membros, mas pela experiência vivida e as versões
compartilhadas de sua trajetória comum e da continuidade como grupo.
Atualmente, a maioria dos remanescentes de quilombo integra o campesinato42 brasileiro,
entretanto, como camponeses, apresentam características específicas: são agrupamentos
negros que tiveram origem durante a escravidão e se mantiveram na terra. Mas a terra
habitada por eles é uma terra de uso comum cujo valor remete à satisfação de suas
necessidades, que incluem suas tradições e sua herança (CARRIL, 1997).
A ocupação do solo não é feita em lotes individuais; predomina o uso comum da terra. A
utilização dessas áreas obedece à sazonalização das atividades, sejam agrícolas, extrativistas
ou outras, caracterizando diferentes formas de uso e ocupação dos elementos essenciais ao
ecossistema, que tomam por base laços de parentesco e vizinhança, assentados em relações de
solidariedade e reciprocidade (O’DWYER, 1995).
Devido às reivindicações das comunidades quilombolas, bem como à discriminação sofrida
pelos descendentes dos escravos, o Governo Federal, espelhando-se em modelos criados por
outros países, criou políticas de identidade voltadas para o benefício dos afro-descendentes.
Essas políticas têm caráter coletivo e individual43. Neste estudo, foi tratada apenas a política

42

Camponês pode ser definido como “todo aquele que detentor ou não da posse legal da terra tem nesta a sua
base de produção, destinando-a para o consumo” (LUNA, 1984, p. 15 apud SILVA FILHO & BANJA, 2006, p.
47).
43
A política de identidade individual existente no Brasil está voltada para a criação de cotas para afrodescendentes em universidades e vem sendo amplamente discutida e debatida. Ela teve início oficialmente no
governo federal em 1999, como resultado de lutas e reivindicações promovidas por diversas linhas relacionadas
ao movimento negro e à busca da igualdade racial. O projeto de lei 73/1999 deu origem às discussões e à adoção
de programas de cotas sociais e raciais nos vestibulares de universidades públicas do país e foi substituído pelo
projeto de lei 3.627/2004. O tema, bastante polêmico, tem na academia – e na sociedade – representantes que
concordam com a política (GUIMARÃES, 2003a; CARVALHO; 2005), pois, apesar de se afirmar que não há
preconceito no Brasil, que somos uma nação multirracial, observa-se que há poucos intelectuais negros, por
exemplo – o que demonstra a qualidade inferior de educação ligada à falta de recursos para acessar um ensino de
melhor qualidade. Estes autores acreditam na necessidade de reparação das injustiças cometidas à época da
escravidão cuja herança está presente na sociedade contemporânea. Por outro lado, há os que defendem que esse
tipo de política não resolverá o problema (AZEVEDO, 2004; FRY & MAGGIE, 2004), pois não será com a
retomada da noção de raça que as desigualdades serão reduzidas. Estes autores colocam que, no Brasil, a
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de identidade coletiva, que envolve o reconhecimento do território dos remanescentes de
quilombo.
Grande parte dessas comunidades quilombolas recentemente “descobertas”44 tiveram ou ainda
tem, problemas principalmente fundiários e, por correrem o risco de perderem o território que
ocupam, começaram a reivindicar seus direitos ao território ao Ministério Público Federal,
com base no Artigo 68 da Constituição Federal.
Essas comunidades apresentam características que permitiram a reprodução do grupo. A
identidade destes grupos define-se pela experiência vivida e o compartilhamento das visões de
suas trajetórias históricas comuns, possibilitando a continuidade do grupo (ANDRADE,
2000). A continuidade do grupo foi possível devido à memória e à territorialidade – produto
das suas elaborações culturais sobre a base física em que se assentam (CARRIL, 1995).
Para muitas comunidades remanescentes de quilombo, a Constituição Federal funcionou
como importante ferramenta nas lutas políticas e problemas enfrentados pelas comunidades
quilombolas e fez com que os órgãos públicos desencadeassem ações para a implementação
do artigo 68. Foram definidos os critérios mínimos para o reconhecimento das comunidades
quilombolas.
Para que os remanescentes de quilombo possam ter acesso ao direito de posse do território
que ocupam, é necessária a elaboração de uma perícia antropológica, obedecendo a quesitos
estabelecidos pelo Ministério Público Federal que deve levantar a visão do habitat da
comunidade, sob a perspectiva da ocupação territorial, segundo usos, costumes e tradições
próprios aos grupos, tudo visando à identificação da área suficiente e necessária à
sobrevivência, ao bem-estar e às necessidades de sua reprodução física e cultural. Os quesitos
população nunca teve que se definir em termos de raça e que há muitas miscigenações que dificultam a
classificação. E, por fim, apontam que este tipo de política aumenta a discriminação. A discussão sobre a
instituição de cotas para negros divide opiniões, e isso dificulta a chegada a um consenso. Mas podemos
observar que o número de universidades que está criando políticas de cotas para negros, índios, ou alunos da
rede pública de ensino vem aumentando. E isto é um sinal de que, de alguma forma, reconhece-se a necessidade
de tomar medidas para a diminuição das desigualdades.
44
Descobertas aqui tem o sentido de serem reconhecidas como quilombo. Ou seja, antes do reconhecimento
eram somente bairros rurais majoritariamente negros.
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técnicos que geralmente são levantados incluem a identidade do grupo – fronteiras étnicas, o
tempo de ocupação da região, como o grupo chegou à região, como se deu a ocupação de suas
terras, famílias pertencentes aos grupos (identificação individual), conceito de quilombo,
possibilidade de adequação do grupo ao conceito (CARVALHO, 1995).
O reconhecimento é a primeira etapa do processo, e é feito através da realização de um estudo
antropológico: o Relatório Técnico Científico (RTC). Assim como nas regras federais, a
delimitação do território é realizada de acordo com os critérios das comunidades quilombolas.
A etapa seguinte é a legitimação, ou seja, o processo de regularização fundiária para emissão
dos títulos. No Estado de São Paulo, a Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo
“José Gomes da Silva”45 (ITESP) não desapropria propriedades particulares, sendo esse
processo remetido ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária46 (INCRA).
Em novembro de 2003, o governo federal regulamentou o processo de identificação,
reconhecimento, delimitação e titulação das terras ocupadas por remanescentes de
quilombo47. Consideram-se remanescentes das comunidades de quilombo os “grupos étnicoraciais, segundo critérios de auto-atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de
relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a
resistência à opressão histórica sofrida”. Além disso, a comunidade precisa se autodefinir
como remanescente de quilombo. As terras ocupadas devem garantir sua reprodução física,
social, econômica e cultural, e serão levados em conta critérios de territorialidade. O órgão
responsável para a realização desse processo é o INCRA, que estabelece que os
remanescentes das comunidades de quilombos devem receber assistência técnica e linhas
especiais de financiamento, destinadas à realização de suas atividades produtivas e de infraestrutura.

45

Órgão da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo.
Órgão do Ministério de Desenvolvimento Agrário.
47
Através do Decreto Federal nº. 4.887/2003.
46
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Isso resultou na implantação de uma série de projetos assistenciais por parte do poder público
(nas esferas federal, estadual e municipal) e de Organizações Não-Governamentais (ONGs)
em comunidades quilombolas. A organização social, sempre em transformação, somada às
políticas de identidade e à implantação de projetos na comunidade, gera mudanças na
configuração territorial. A evolução social cria de um lado formas não-espaciais, que, no
momento seguinte, transformam-se em formas geográficas (SANTOS, 2004), ou seja, o fato
de terem seus territórios reconhecidos como remanescentes de quilombos teve como
consequência novas possibilidades de uso da terra, bem como a melhoria dos bairros com a
construção de postos de saúde, sede de associações, transporte para a escola, entre outros –
essas “formas geográficas” surgiram como consequência da evolução social.
Os procedimentos a serem seguidos pelo INCRA para a identificação48, reconhecimento,
delimitação, demarcação49, desintrusão, titulação50 e registro das terras ocupadas por
remanescentes das comunidades dos quilombos foram regulamentados51. Dentre os
procedimentos está a elaboração do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação, que
aborda informações cartográficas, fundiárias, agronômicas, ecológicas, geográficas,
socioeconômicas, históricas e antropológicas. Após cumprir as etapas de reconhecimento e
identificação, a Superintendência Regional realiza a titulação coletiva às comunidades, em
nome de suas associações.

48

“A identificação dos limites das terras das comunidades remanescentes de quilombos a que se refere o artigo
4º, a ser feita a partir de indicações da própria comunidade, bem como a partir de estudos técnicos e científicos,
inclusive relatórios antropológicos, consistirá na caracterização espacial, econômica e sócio-cultural do território
ocupado pela comunidade, mediante Relatório Técnico de Identificação e Delimitação, com elaboração a cargo
da Divisão Técnica da Superintendência Regional do INCRA, que o remeterá, após concluído, ao
Superintendente Regional, para decisão e encaminhamentos subsequentes” (BRASIL, 2005)
49
“O Incra deverá realizar a demarcação física dos limites do território quilombola. Por meio de picadas e a
colocação de marcos, os limites do território serão identificados em campo. A demarcação do território
reconhecido será realizada observando-se os procedimentos contidos na Norma Técnica para
Georreferenciamento de imóveis rurais aprovada pela Portaria/INCRA/P/n. 1.101, de 19 de novembro de 2003, e
demais atos regulamentares expedidos pelo INCRA em atendimento à Lei 10.267, de 28 de agosto de 2001.”
50
“Concluída a demarcação, a Superintendência Regional realizará a titulação mediante outorga de título
coletivo e pró-indiviso às comunidades, em nome de suas associações legalmente constituídas, sem qualquer
ônus financeiro, com obrigatória inserção de cláusula de inalienabilidade, imprescritibilidade e de
impenhorabilidade, devidamente registrado no Serviço Registral da Comarca de localização das áreas.”
51
Pela instrução normativa nº. 20, de 19 de setembro de 2005.
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O INCRA realiza o estudo para demonstrar que a comunidade é descendente de quilombo
somente quando contestada a condição quilombola, ou seja, a comunidade deve se
autoidentificar como quilombola, em primeiro lugar. A definição dos limites, a medição e a
demarcação das terras são realizadas pelo INCRA, levando-se em consideração os critérios
dos próprios quilombolas. No caso de existirem pessoas com títulos de propriedade válidos
incidentes em terras quilombolas, o INCRA procede à desapropriação dessa área particular
para depois titulá-la em nome da comunidade.
A compreensão da trajetória do quilombo no que se refere tanto ao seu conceito quanto ao
processo legal da identificação à titulação do território é importante para entender como
ocorreu a sucessão de mudanças na comunidade Pedro Cubas. Para contextualizar a
comunidade na região onde está inserida, relatou-se a seguir como se deu a ocupação na
região do Vale do Ribeira e em Pedro Cubas.
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OCUPAÇÃO DO VALE DO RIBEIRA E PEDRO CUBAS

Figura 6: Travessia do rio Ribeira de canoa, em Ivaporunduva. Foto: Juliana Moreno. Junho/2004.

“(...) não são os espaços geográficos que fazem a história, mas
sim os homens, senhores ou inventores destes espaços.”
(BRAUDEL, 1983, p. 252)
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5. Ocupação do Vale do Ribeira e Pedro Cubas

A partir do entendimento de bairro rural e quilombo, apresenta-se como ocorreu o processo de
ocupação na região do Vale do Ribeira.

Relata-se como se formaram as comunidades

remanescentes de quilombo, especialmente aquelas que se situam entre os municípios de
Eldorado e Iporanga.
Verifica-se como se dá o processo de reconhecimento em Pedro Cubas e em outras
comunidades remanescentes de quilombo da região. Posteriormente, a comunidade é
apresentada através de sua história específica, sua localização e as principais atividades
realizadas.

5.1. Vale do Ribeira
O rio Ribeira nasce no Paraná, faz divisa
interestadual (São Paulo e Paraná) e
deságua no Complexo Estuarino Lagunar
de Cananéia, Iguape e Paranaguá. A bacia
hidrográfica do rio Ribeira localiza-se,
portanto, nos estados de São Paulo52 e
Mapa 1: Bacia Hidrográfica do rio Ribeira de Iguape.
Sem escala. Fonte: Instituto Socioambiental. 2005.

Paraná53 (Mapa 1).

A ocupação do Vale do Ribeira teve início antes da colonização européia (ARRUDA, 2003;
CARRIL, 1995; FUNARI, 2008; PETRONE, 1966; QUEIROZ, 1969). Essa região era
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Em São Paulo, a região do Vale do Ribeira é composta pelos municípios: Apiaí, Barra do Chapéu, Barra do
Turvo, Cajati, Cananéia, Eldorado, Iguape, Ilha Comprida, Iporanga, Itanhaém, Itaóca, Itapirapuã Paulista,
Itariri, Jacupiranga, Juquiá, Juquitiba, Miracatu, Pariquera-Açú, Pedro de Toledo, Peruíbe, Registro, Ribeira, São
Lourenço da Serra, Sete Barras e Tapiraí (ESTADO DE SÃO PAULO, 2008).
53
No Estado do Paraná, a região do Vale do Ribeira é composta pelos municípios Adrianópolis, Bocaiúva do
Sul, Cerro Azul, Doutor Ulysses, Itaperuçu, Rio Branco do Sul e Turnas do Paraná (UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PARANÁ, 2008).
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habitada por pessoas das tradições Umbu e Itararé, além dos grupos pescadores, coletores e
caçadores que construíram os “sítios concheiros”, também conhecido como sambaquis
(FUNARI, 2008). Dos grupos que habitavam o Vale do Ribeira, o único que ainda se encontra
na região é o dos Guaranis com população de 381 indivíduos, distribuídos em seis terras
indígenas nos municípios Itariri, Sete Barras, Paquiquera-Açú e Miracatu (COMISSÃO PRÓ
ÍNDIO DE SÃO PAULO, 2008). Além dos habitantes permanentes, a região era utilizada
sazonalmente por grupos Guaianá, do tronco linguístico Jê, que praticavam a pesca no litoral
durante o inverno (PETRONE, 1966; ARRUDA, 2003).
A colonização européia teve início em 1531 quando foi fundada Cananéia, a primeira cidade
do litoral sul do Estado. Os colonizadores, principalmente espanhóis e portugueses, iniciaram
a busca por metais preciosos no interior pelo rio Ribeira. Em meados do século XVIII, em
função da exploração de ouro, surgiram as cidades de Jacupiranga e Xiririca (atual Eldorado)
no local de antigas aldeias indígenas (QUEIROZ, 1969; LINO, 1978).
O rio Ribeira assumiu então importante papel na comunicação entre as localidades da região,
como mostram Krug e Lino:

Enquanto perduravam as dificuldades de transporte, os moradores do bairro dirigiamse até Eldorado quase que tão somente por ocasião da Páscoa, sempre pelo Ribeira.
(KRUG, 1942, p. 275 apud QUEIROZ, 1983)

O Rio Ribeira, com os bons resultados do garimpo, transformou-se em uma
movimentada avenida fluvial, por onde descia o ouro e subiam os mantimentos,
ferramentas, novas famílias e notícias do mundo. (LINO, 1978, p. 65)

A introdução de escravos na região está ligada às bandeiras de mineração, e começou no
início do século XVII, com a expansão da atividade para o interior do litoral sul do Estado de
São Paulo. Uma parte dos escravos da região permanecia em Iguape, ao passo que os demais
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eram levados para o interior (CARRIL, 1997). Elementos relacionados ao garimpo do ouro,
como tramas de canais para o desvio do curso de rios para a lavagem do ouro, foram
encontrados na região (LINO, 1968).
Esses elementos situam-se, em sua maioria,
nos municípios de Iporanga e Eldorado, na
região onde se concentram mais de dez
comunidades remanescentes de quilombos.
Como testemunhos do ciclo da mineração
na região, construções de taipa de pilão são
Figura 7: Capela de Ivaporunduva, um dos
testemunhos do ciclo da mineração na região,
tombada pelo Condephaat em 1972. Foto: Juliana
Moreno. Setembro/2004.

encontradas no centro histórico de Iporanga
e em Ivaporunduva (Figura 7), município de
Eldorado.

Após a abolição, essa população teria permanecido nessas terras, transformando-se em
roceiros (QUEIROZ, 1969). Com o declínio da mineração após a descoberta do ouro em
Minas Gerais, estabeleceram-se fazendas para a produção de arroz. O arroz se tornou o
principal produto da região no início do século XIX (CARRIL, 1997).
Para encurtar o caminho do interior para o porto de Iguape, com vistas ao escoamento do
arroz, foi construído, em 1855, um canal ligando o rio Ribeira ao Mar Pequeno (Mapa 2). O
valo foi projetado para ter dois quilômetros de extensão e cerca de quatro metros de largura.
Em menos de 50 anos, devido à força da correnteza, o valo atingiu mais de 200 metros de
largura. Com aproximadamente dois terços das águas do curso original desviadas, os
sedimentos carregados pela água assorearam o porto de Iguape no final do século XIX,
inutilizando-o para grandes embarcações. Esse fato contribui para decadência econômica e
social para uma das regiões portuárias mais prósperas do país.
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Mapa 2: Valo Grande. Sem escala. Fonte: Google Earth. Modificado pela autora. 2008.

Devido às grandes mudanças ocorridas no ciclo hidrológico do rio, bem como novos pontos
de enchentes que atingiram áreas urbanas e rurais, em 1978 o governo do Estado de São Paulo
construiu uma barragem de pedras no rio. A barragem atendia a reivindicações locais, com o
objetivo de reverter o processo de enchentes e fazer com que o mesmo voltasse ao percurso
original. Mas o rio não retornou ao curso inicial, e a barragem provoca mais enchentes e
prejuízos à região. Por essa razão os moradores rompem a barragem (SANTOS, 2007).
As áreas que se tornaram alagadiças ao longo das margens do Valo Grande foram utilizadas
para a plantação de banana (QUEIROZ, 1969). O cultivo da banana teve grande expansão na
década de 1940 (CARRIL, 1997). A partir da abertura da rodovia Régis Bittencourt - BR116,
houve um aumento das plantações de banana (GUIX, 2001) e, em 1991, a bananicultura no
Vale do Ribeira chegou a representar 96% da produção de banana do Estado de São Paulo
(SANTOS, 2005). Outra cultura encontrada na região é o cultivo do chá, que foi introduzido
pelos imigrantes japoneses na década de 1930. A produção encontrava-se organizada na
década de 1950 em empresas e cooperativas (CARRIL, 1997).
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A extração clandestina do palmito
juçara (Euterpe edulis) é também uma
atividade

econômica

praticada

na

região (Figura 8). A procura pelo
palmito,

segundo

Carril

(1997),

intensificou-se a partir da década de
1950.

Figura 8: Apreensão de palmito no interior do Parque
Estadual Intervales. Foto: Acervo Fundação Florestal.
Maio/2002.

Queiroz (1983) aponta a introdução do corte de palmito como uma das razões para o
abandono ao cultivo da terra, antes da abertura da rodovia Eldorado-Iporanga.No Vale do
Ribeira, são encontradas múltiplas formas de apropriação do espaço. Ali convivem várias
temporalidades com necessidades específicas: as comunidades negras remanescentes de
quilombos, reservas florestais, grileiros, latifundiários e mineradoras, assentados sobre uma
estrutura fundiária ainda não regularizada (CARRIL, 1995). Dentre os elementos que afetam
diretamente as comunidades remanescentes de quilombos identificados pela autora, destacamse a extração do palmito, que já foi abordada, a criação de reservas florestais e os projetos de
barragens.
O Vale do Ribeira é a região que possui o maior remanescente de Mata Atlântica do Estado de
São Paulo (FUNDAÇÃO FLORESTAL, 1998)54. Em razão disso, foram criadas várias
unidades de conservação: Parque Estadual Intervales, Parque Estadual Turístico do Alto
Ribeira (PETAR), Parque Estadual Jacupiranga e Área de Proteção Ambiental55 (APA) da
Serra do Mar.

54

“O Vale do Ribeira constitui-se numa das últimas regiões de São Paulo onde a cobertura ainda é abundante e
razoavelmente contínua, o que a torna uma região prioritária, tanto no âmbito estadual, como nacional, por
abrigar a maior parte de remanescentes de Mata Atlântica no Estado.” (FUNDAÇÃO FLORESTAL, 1998, p. 49)
55
“Unidade de Conservação de uso sustentável, em geral extensa, com alguma ocupação humana, dotada de
atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a manutenção da qualidade de
vida e o bem-estar das populações humanas que vivem ali. A criação de uma APA tem como objetivos básicos:
proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação da área e, ao mesmo tempo, assegurar a
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A criação dessas unidades de conservação nem sempre considerou a presença de população
no território (BRITO, 2003; CARRIL, 1995). A maioria foi criada em sobreposição a
comunidades quilombolas, caipiras, ribeirinhas e caiçaras. Essas populações não foram
consultadas nem consideradas quando da criação dessas unidades.
As restrições ambientais são um dos principais problemas enfrentados pelas comunidades
quilombolas da região. As restrições, de certa forma, impediram a realização das atividades de
subsistência praticadas por essas populações como a agricultura no sistema de coivara56, a
caça e a pesca. Das dez comunidades remanescentes de quilombo encontradas na região entre
Eldorado e Iporanga, nove têm, ou tiveram, parte de seus territórios coincidindo com os
limites das unidades de conservação (Mapa 3).

Mapa 3: Parques estaduais e comunidades quilombolas – em vermelho, áreas sobrepostas. As
comunidades Maria Rosa, Pilões, São Pedro, Pedro Cubas e Ivaporunduva tinha parte de seus territórios
em sobreposição à unidades de conservação antes de serem reconhecidas. O traçado azul indica o curso do
rio Ribeira. Sem escala. Fonte: Fundação Florestal. Modificado pela autora. 2007.

sustentabilidade do uso dos recursos naturais locais (Lei Federal nº. 9.985/00, que instituiu o Sistema Nacional
de Unidades de Conservação – SNUC)” (TASSARA, 2008).
56
Técnica de plantio indígena (corte e queima) adotada pela maioria das comunidades caipiras (CÂNDIDO,
2001; ARRUDA, 2003). Muito semelhante à técnica utilizada em quilombos da África, descrita por Munanga
(1995).
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Entretanto, após a titulação das terras devolutas57 – pertencentes ao Estado de São Paulo – o
território quilombola de algumas comunidades foi excluído da área pertencente às unidades de
conservação. A titulação possibilitou o fortalecimento político das associações na luta contra
as barragens e a emissão de autorização de desmatamento, resolvendo parcialmente o conflito
entre as restrições ambientais e a prática da agricultura de subsistência.
O PETAR58 foi criado em 1958, em sobreposição ao território das comunidades Pilões e
Maria Rosa. A situação dessas comunidades já está regularizada em termos de
reconhecimento. Sua titulação está pendente devido à existência de terras particulares, que
devem ser desapropriadas.
O Parque Estadual Jacupiranga59 foi criado em 1969, em sobreposição à área ocupada pelas
comunidades Nhunguara, André Lopes, Sapatu (nos municípios de Eldorado e Iporanga) e
Mandira (no município de Cananéia). Essas comunidades estão reconhecidas como
remanescentes de quilombos, entretanto, a porção do território quilombola em área protegida
pelo parque sofre discussões desde então, principalmente porque essas comunidades ocupam
área do Núcleo Caverna do Diabo, um dos pontos turísticos mais importantes da região.
A Fazenda Intervales estava sob administração da Fundação Florestal desde 1987 quando foi
transformada em parque estadual em 1995 (LEONEL, 2001). As comunidades que se
encontravam em sobreposição com a área do parque são: Pilões, Maria Rosa, São Pedro,
Galvão, Ivaporunduva, Pedro Cubas e Pedro Cubas de Cima.
Após a criação do Parque Estadual Intervales60, foi elaborada, em 1998, a primeira fase do
Plano de Gestão Ambiental da unidade. Neste documento, temos que os estudos realizados
antes da implantação do parque não foram suficientes para indicar os problemas fundiários
57

Terras devolutas são aquelas que pertencem ao Estado sem que tenham qualquer uso público.
Criado pelo Decreto Estadual nº. 32.283 de 19 de maio de 1958, com 35.712 hectares de área.
59
Criado pelo Decreto Lei nº. 145, de 8 de agosto de 1969, com 150.000 hectares de área.
60
Criado através do decreto 40.135 de 8 de junho de 1995, com 46.086 hectares de área. O perímetro do parque
foi alterado através a lei 10.850 de 6 de julho de 2001, visando o reconhecimento do território ocupado pelos
remanescentes das comunidades de quilombo Pilões, Maria Rosa, São Pedro, Ivaporunduva e Pedro Cubas e a
área do parque passou para 41.704,27 hectares.
58
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presentes, e que o problema de sobreposição com áreas ocupadas por comunidades
quilombolas deveria ter atenção prioritária (FUNDAÇÃO FLORESTAL, 1998).
Essa situação gerou a articulação entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e a
Secretaria de Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania para a criação de grupos de trabalho
e legislação voltados para solucionar problemas das comunidades remanescentes de quilombo
no Estado de São Paulo. A titulação das comunidades reconhecidas ocorreu em terras
devolutas. Em terras particulares o processo de regularização é mais lento pois envolve
indenização dos proprietários. As comunidades quilombolas situadas no entorno do Parque
Estadual Intervales foram as primeiras do Estado a serem reconhecidas e tituladas.
No período entre a criação de unidades de proteção ambiental e o reconhecimento como
remanescentes de quilombos, essas comunidades sofreram grandes mudanças em seu modo de
vida, devido às restrições ambientais (CARRIL, 1997)61.
O Ribeira é o único grande rio ainda não barrado no Estado de São Paulo, apesar da região
sofrer com a ameaça da construção de uma série de barragens, para a geração de energia
elétrica desde a década de 1950 (CARRIL, 1997). No final da década de 1960, o
Departamento de Águas e Energia Elétrica – Serviço Vale do Ribeira, vinculado à Secretaria
de Estado de Saneamento e Energia (DAEE-SVR) solicitou um estudo para o Plano de
Desenvolvimento do Vale do Ribeira e Litoral Sul, referente às “obras da barragem de
Eldorado e a implantação de um centro pesqueiro em Cananéia” (QUEIROZ, 1969). Este
estudo não foi favorável à construção de barragens no rio Ribeira para a finalidade de conter
as enchentes. Além disso, destacou:

61

Apresenta-se, no capítulo Espaços naturais e de plantio, como a comunidade Pedro Cubas está lidando com
essas mudanças, como o pedido de autorização para desmatamento, a dependência técnica em relação aos
técnicos do ITESP para o mapeamento das roças, bem como a demora para a obtenção da licença, às vezes
perdendo-se a época mais adequada ao plantio.
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Com a construção desses empreendimentos [...] haverá um certo desenvolvimento na
área com o sacrifício da parte mais necessitada da população, e a vantagem daqueles
que são menos necessitados. (QUEIROZ, 1969, p. 235)

Em 1988, a questão da construção de barragens veio à tona novamente. A Companhia
Brasileira de Alumínio (CBA) solicitou concessão para explorar os recursos energéticos do
rio Ribeira e obteve a licença para esse fim dos governos dos estados de São Paulo e Paraná,
em 1989.
Com a possibilidade de concretização do projeto, as comunidades uniram-se ao Movimento
dos Ameaçados por Barragens (MOAB) para reforçar a resistência à construção das
barragens. Essa organização, integrante do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB),
é um movimento nacional presente em 19 Estados que busca e luta por alternativas para
geração e distribuição de energia, além de apoiar as populações atingidas pela construção de
usinas hidrelétricas.
A possibilidade da construção das barragens e as restrições às atividades agrícolas nos moldes
tradicionais, por estarem em área de conservação, foram, e ainda são, duas questões de difícil
solução para estas comunidades.
Mas, com o apoio de técnicos, organizações não governamentais e da pastoral atuante na
região, as comunidades quilombolas, baseadas no Artigo 68 do Ato das Disposições
Transitórias da Constituição Federal, uniram-se na luta pelo reconhecimento do território que
ocupam.
O processo de reconhecimento e titulação dessas comunidades teve início e caminhou junto
com a luta contra a construção das barragens. Mirales (1998) faz uma ligação entre os mitos
das águas e a luta contra a construção das barragens; a barragem seria considerada pelas
comunidades como água “morta”62.

62

O mito das águas foi tratado no capítulo Espaços naturais e de plantio.
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O Governo do Estado de São Paulo, após as primeiras reivindicações de reconhecimento
feitas por algumas comunidades remanescentes de quilombo, criou sua legislação específica.
O ITESP – Instituto de Terras do Estado de São Paulo é o órgão responsável pela titulação de
terras quilombolas no Estado de São Paulo.
Antes da elaboração da legislação estadual referente ao reconhecimento dos remanescentes de
quilombo, foi criado um grupo de trabalho63 constituído por representantes do ITESP, da
Secretaria de Estado do Meio Ambiente, da Procuradoria Geral do Estado, da Secretaria de
Estado do Governo e da Gestão Estratégia, da Secretaria de Estado da Cultura, do Conselho
de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de São Paulo, da Ordem dos
Advogados do Brasil e do Fórum Estadual de Entidades Negras do Estado de São Paulo.
Posteriormente firmou-se uma cooperação técnica64 entre alguns órgãos do Governo do
Estado de São Paulo, visando à identificação, discriminação e legitimação de terras devolutas
do Estado de São Paulo, bem como a regularização fundiária das terras ocupadas por
remanescentes das comunidades de quilombos, implantando medidas sócio-econômicas,
ambientais e culturais.

O grupo gestor inclui um representante da Fundação Florestal,

responsável pela administração do Parque Estadual Intervales, em razão da sobreposição de
território quilombola em área do parque. Esses trabalhos resultaram na primeira lei estadual
que trata da legitimação de posse de terras públicas estaduais aos remanescentes das
comunidades de quilombo65.
Com a criação dessa lei, surgem vários instrumentos jurídicos para a identificação,
demarcação e regularização de terras ocupadas por remanescentes de quilombos, bem como a
prestação de assistência técnica.
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Através do Decreto Estadual (Estado de São Paulo) nº. 40.723 de 21 de março de 1996.
Através do Decreto Estadual nº. 41.774 de 13 de maio de 1997, que trata da cooperação técnica e ação
conjunta entre a Procuradoria Geral do Estado, a Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, a Secretaria do
Meio Ambiente, a Secretaria da Cultura, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, a Secretaria da Educação e
a Secretaria do Governo e Gestão Estratégica.
65
Lei Estadual nº. 9.757, de 15 de setembro de 1997
64

69

Foram estabelecidas diretrizes para definir os remanescentes das comunidades de quilombos
beneficiários66, assim como os critérios de territorialidade para a demarcação de suas posses
com a garantia da participação das associações representantes.
Aprovam-se decretos que excluem as áreas reconhecidas como remanescentes de quilombos
das áreas de proteção ambiental como, por exemplo, a alteração introduzida na
regulamentação da APA da Serra do Mar67:

Não integram o perímetro da Área de Proteção Ambiental de que trata este artigo as
terras reconhecidas como de propriedade definitiva dos remanescentes das
comunidades dos quilombos, nos termos do artigo 68 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, cuja demarcação e respectivo
título de legitimação de posse dar-se-á conforme o disposto na Lei nº 9.757, de 15 de
setembro de 1997 (ESTADO DE SÃO PAULO, 1998a, Parágrafo Único).

Da mesma forma, as áreas reconhecidas como remanescentes de quilombos foram excluídas
do perímetro do Parque Estadual Intervales68 (comunidades Pilões, Maria Rosa, São Pedro,
Ivaporunduva e Pedro Cubas) e dos limites do Parque Estadual Jacupiranga69 (comunidades
Nhunguara, Sapatu e André Lopes).
Analisando a cronologia da legislação que garantiu os direitos assegurados pelo Artigo 68 da
Constituição Federal, verifica-se que a criação de leis e decretos no Estado de São Paulo
ocorre paralelamente ao processo de titulação das comunidades do Vale do Ribeira. Como
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Decreto Estadual nº. 42.839 de 4 de fevereiro de 1998.
Em 26 de novembro de 1998, o Decreto Estadual nº. 43.651 dá nova redação aos decretos que declaram a
Serra do Mar como Área de Proteção Ambiental (Artigo 3º do Decreto Estadual nº 22.717, de 21 de setembro de
1984, com a redação dada pelo Decreto Estadutal nº 28.348, de 22 de abril de 1988, que declara Área de
Proteção Ambiental da Serra do Mar).
68
Decreto Estadual nº. 44.293 de 4 de outubro de 1999 acrescenta dispositivo que especifica ao Decreto Estadual
nº. 40.135, de 8 de junho de 1995, que cria o Parque Estadual Intervales. “Não integram o perímetro do parque
estadual a que se refere este artigo as terras reconhecidas como de propriedade definitiva dos remanescentes das
comunidades dos quilombos”.
69
Pela Lei Estadual nº. 10.850 de 6 de julho de 2001. “As áreas incluídas na Área de Proteção Ambiental da
Serra do Mar serão objeto de regulamentação específica, garantindo-se o uso e ocupação pelos remanescentes
das comunidades quilombolas, respeitadas suas especificidades culturais”.
67
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essas comunidades, em conjunto com outros remanescentes de quilombo do Estado, foram as
primeiras a requererem esse direito, elas tiveram um papel fundamental na definição do marco
legal para o processo de reconhecimento de comunidades quilombolas no Estado.
Em 1998, as comunidades Ivaporunduva, Maria Rosa, Pilões, Pedro Cubas e São Pedro foram
reconhecidas como remanescentes de quilombo através de laudo antropológico elaborado pelo
ITESP, em conjunto com o Ministério Público Federal. Em 2001, Ivaporunduva foi a primeira
a ser titulada no Estado de São Paulo, seguida por Maria Rosa, Pilões, Pedro Cubas e São
Pedro em 2003.
Após o reconhecimento das comunidades como remanescentes de quilombo e a posterior
titulação do território, foi possível obter autorização de desmatamento para agricultura. Em
relação às barragens, a partir de 1990, entidades ambientalistas solicitaram a aprovação do
IBAMA para a construção do empreendimento, pois o rio Ribeira é um rio interestadual. Em
1994, o Ministério Público Federal abriu uma ação pública, solicitando a declaração de
nulidade dos pedidos estaduais que, em 1999, foi julgada procedente e responsabilizou o
IBAMA a licenciar o empreendimento.
Em 2003, a Diretoria de Licenciamento e Qualidade Ambiental do IBAMA indeferiu o
pedido, alegando superficialidade nos estudos de fauna, flora e contaminação de água, além
da falta de uma avaliação integrada dos dados.
Atualmente, a Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) realiza novos estudos para a
implantação da Unidade Hidrelétrica (UHE) Tijuco Alto; as comunidades e a floresta ainda
continuam ameaçadas pela construção do empreendimento. Milton Santos (2004, p. 217)
aponta alguns impactos que hidrelétricas podem trazer para uma região:

Quando nos dizem que as hidrelétricas vêm trazer, para um país ou para uma região, a
esperança de salvação da economia, da integração no mundo, a segurança do
progresso, tudo isso são símbolos que nos permitem aceitar a racionalidade do objeto
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que, na realidade, ao contrário, pode exatamente vir destroçar a nossa relação com a
natureza e impor relações desiguais.

A ameaça de perda de suas terras, levou-os à luta pelo reconhecimento e titulação, porém,
muito mais importante que o título da terra em si, é o relacionamento que essas comunidades
possuem com o território.
Muitos autores apontam a estreita ligação da identidade das comunidades quilombolas ao
território. A sobrevivência física e cultural dos indivíduos baseia-se em função da terra, que é
de uso coletivo (CARRIL, 1995). As práticas de resistência na manutenção e reprodução de
seu modo de vida foram desenvolvidas de forma característica num determinado lugar
(ANDRADE et al, 2000). Carril (1997) e Mirales (1998) ressaltam a relação das comunidades
com o rio, sua utilização como fonte de sobrevivência e seu significado simbólico.
A relação vital com o território foi enfatizada por Carvalho (1995). Para que o grupo
continuasse a existir, foi necessário sair da invisibilidade70 e arriscar o pedido de
reconhecimento das comunidades. A ameaça da construção de barragens era maior que o
medo de reivindicar a posse do território e não obter êxito.
O artigo da Constituição Federal que trata da regularização das terras de quilombo tornou-se
um apoio decisivo nos processos de afirmação da identidade quilombola dessas comunidades,
respaldando suas posturas de defesa do rio e contra a construção de barragens (MIRALES,
1998).

70

Invisibilidade como comunidade quilombola.
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Mapa 4: Em vermelho observa-se as 14 comunidades quilombolas reconhecidas no Vale do Ribeira, em
verde e marrom as unidades de conservação e principais municípios. Sem escala. Fonte: ITESP.
Modificado pela autora, 2006.

Atualmente, no Estado de São Paulo foram identificadas, segundo a Fundação Instituto de
Terras do Estado de São Paulo “José Gomes da Silva” – ITESP, 44 comunidades de
quilombos: 19 comunidades reconhecidas oficialmente, quatro em fase final de
reconhecimento, uma em fase inicial de reconhecimento, quatro identificadas para
reconhecimento e 16 apontadas para identificação71. Dessas 44 comunidades, 27 se encontram
na região do vale do Ribeira (Mapa 4).

5.2. Pedro Cubas
A comunidade quilombola Pedro Cubas localiza-se no município da Estância Turística de
Eldorado na margem esquerda do rio Ribeira, na microbacia Pedro Cubas72. Para chegar à
comunidade é necessário percorrer 34 km da estrada Eldorado-Iporanga, a partir do centro do

71
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ITESP, julho, 2006.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Eldorado (2006).
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município, sentido Iporanga até o bairro Batatal, e atravessar o rio com a ajuda de uma balsa
movida pela força da correnteza. A partir daí, percorre-se, pela estrada municipal ELD-173
dez quilômetros até o centro da comunidade.
A Estância Turística de Eldorado73 (Mapa 5) abrange uma área de 1.712 km2, com população
total de 14.792 habitantes, grau de urbanização de 52,7% (baixo, se comparado ao do Estado
que é de 93,75%), densidade demográfica de 8,50 habitantes por quilômetro quadrado (no
Estado é de 160,7 hab/km2), Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM 0,733
(Estado 0,814), Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS Grupo 4 (municípios que
apresentam baixos níveis de riqueza e nível intermediário de longevidade e/ou escolaridade).

A principal

atividade

econômica do

município é a agricultura, com ênfase na
bananicultura que responde por 80% da
atividade agrícola. A pecuária de corte e
de leite é uma atividade em crescimento,
Mapa 5: Localização do município da Estância
Turística de Eldorado, na região do Vale do Ribeira.
Sem escala. Fonte: Fundação SEADE. 2007.

assim como o turismo. Existem pequenas
áreas plantadas para subsistência, com o
cultivo

de

milho,

arroz,

feijão

e

mandioca74.
Pedro Cubas localiza-se a leste do centro do município, a dez quilômetros do rio Ribeira
(Mapa 6). De acordo com o Plano Diretor da Estância Turística de Eldorado, a comunidade
quilombola Pedro Cubas foi considerada área de vulnerabilidade social e econômica75, e tem
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Os dados que seguem foram levantados em Fundação SEADE (2008).
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Eldorado (2008).
75
“Art. 27º – fica estabelecido como áreas de vulnerabilidade social as áreas onde o desenvolvimento das
atividades promotoras de melhorias sociais são de difícil acesso por parte da população carente” (PREFEITURA
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ELDORADO, 2006)
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para a Fazenda Caiacanga, onde trabalhavam os escravos que deram origem ao bairro, uma
proposta de transformar o lugar em atrativo histórico e cultural.
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Mapa 6: Município da Estância Turística de Eldorado. Comunidade Pedro Cubas, rio Ribeira, parques
estaduais, comunidades quilombolas. Sem escala. Fonte: Plano Diretor da Estância Turística de Eldorado.
Modificado pela autora. 2006. Este mapa encontra-se reproduzido em sua forma original no Anexo A –
Mapa da Estância Turística de Eldorado.

A ocupação territorial de Pedro Cubas deve-se a Gregório Marinho, escravo da fazenda
Caiacanga, de propriedade de Miguel Antônio Jorge, que era filho de um comprador de
escravos. Da fazenda de Miguel Antônio Jorge, vários escravos fugiram; um deles foi
Gregório Marinho (AMORIM, 1998; ARRUDA, 2003; QUILOMBOS DO RIBEIRA, 2007).
A família Marinho aparece como uma das fundadoras de Ivaporunduva e de Pedro Cubas.
Quando Gregório Marinho batizou sua filha Rosa, em 1849, ele se encontrava residente no
córrego Mundéo, em Ivaporunduva. Já no ano de 1856, ele registrava um sítio em Pedro
Cubas, cujas divisas encontravam-se com as terras de Manuel Antônio Jorge e com as de
Manoel Antunes de Almeida (ARRUDA, 2003).
Segundo Arruda (2003), outros fundadores da comunidade foram negros escravos que
trabalhavam na mineração do ouro. Esses escravos, trazidos de outras regiões e vendidos em
Iguape, eram levados para outras localidades rio acima.
Bem antes da abolição, as famílias negras também cediam parte do território a alguns recém
chegados necessitados. A entrada de fazendeiros na região, principalmente para o cultivo de
arroz, banana e criação de gado, pressionou a saída das famílias quilombolas. Não tendo como
resistir, várias famílias quilombolas deixaram suas terras e foram para outras áreas ou cidades.
Algumas famílias retornaram à comunidade na década de 1990 (SANTOS & TATTO, 2008).
Pedro Cubas foi reconhecida como remanescente de quilombo em 1998 e titulada em 2003.
Em Pedro Cubas (Mapa 7) vivem 59 famílias e cerca de 150 moradores. A maioria da
população é composta de crianças e jovens. Aproximadamente 66% desses moradores com
idade inferior a 30 anos (SANTOS & TATTO, 2008).
Menos da metade das famílias possui televisão ou rádio. Aproximadamente metade das casas
possui fogão a gás e geladeira, mas, mesmo assim, todos utilizam o fogão à lenha. A
comunidade não possui saneamento básico, a maior parte das casas tem fossa negra.
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Mapa 7: Ocupação do território em Pedro Cubas. Sem escala. Fonte: Santos & Tatto. 2008.

A água usada na pia da cozinha e no banheiro é lançada sem nenhum tipo de tratamento nos
rios próximos às casas. O abastecimento de água é realizado direto dos rios. Uma parte recebe
tratamento implantado pela Funasa (NERY, 2004). O lixo produzido na comunidade é
queimado em grupo (SANTOS & TATTO, 2008).
O centro da comunidade é conhecido como Vila de Santa Catarina (Figura 9), em homenagem
à padroeira da comunidade. No centro encontram-se a igreja católica, o barracão para festas, o
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Centro Comunitário ou Galpão da Associação, a quadra de futebol, o posto de saúde (posto
itinerante do Programa de Saúde da Família), a escola (CMEI – Colégio Municipal de
Educação Infantil Bairro Pedro Cubas), a venda e igrejas de outras linhas religiosas
(evangélica e presbiteriana).

Figura 9: Vista panorâmica da Vila de Santa Catarina, centro da comunidade Pedro Cubas. Foto: Juliana
Moreno. Outubro/2007.

O Governo do Estado de São Paulo, através do ITESP, implantou uma série de projetos como
o de incentivo à cultura de maracujá e ao manejo florestal, com a implantação de
agroflorestas. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo (CDHU), vinculada à Secretaria de Estado de Habitação, construiu 40 casas populares
cujas obras iniciaram em 2006, com previsão de entrega para 2008.
Em Pedro Cubas poucos produtos são comercializados. Algumas pessoas vendem os
excedentes de sua produção agrícola em feiras livres no município da Estância Turística de
Eldorado. As mulheres desenvolvem trabalho de artesanato, composto de costura e confecção
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de acessórios com sementes. Entre as atividades econômicas e fontes de renda destaca-se a
produção de artesanato76 (SANTOS & TATTO, 2008).
A maior parte da comunidade pratica agricultura de subsistência. Ainda recorre-se à extração
de palmito juçara (Euterpe edulis) como uma forma de obter recursos para a aquisição de
produtos não disponíveis na comunidade. Alguns autores (QUEIROZ, 1983; CARRIL, 1995)
apontam a abertura da estrada Eldorado-Iporanga (SP-165) como um dos principais fatores
que incentivaram a ocorrência desta prática como também o abandono do cultivo da terra.
Além da extração de palmito, outra atividade realizada para geração de renda é o trabalho
temporário em fazendas próximas. Este trabalho é geralmente feito por homens, que
permanecem fora da comunidade de uma semana a um mês, podendo chegar a períodos mais
longos, quando encontra-se um trabalho em local mais distante (QUEIROZ, 1983). Enquanto
alguns homens trabalham fora, mulheres e filhos menores permanecem na comunidade e
trabalham na roça de subsistência (arroz, feijão, milho, banana), no cuidado com as criações
(geralmente porco e galinha) e nos serviços domésticos.
Raros são os moradores que possuem veículo. O percurso até a barra do Batatal, para a
travessia da balsa, é realizado de ônibus, a pé, a cavalo ou de bicicleta.
Quanto à religião, a mais tradicional, de onde surgiram as principais comemorações, está
ligada às práticas católicas, como a festa da padroeira (Santa Catarina), no dia 25 de
novembro, a Recomendação das Almas, realizada na semana da Paixão e a Festa do Divino,
que ocorre no mês de julho. Porém, além da capela, há ainda locais para a prática de linhas da
igreja evangélica.
Apesar da diversidade de linhas religiosas, a área adjacente à igreja católica (Capela de Santa
Catarina) é vista como sagrada, onde apenas pessoas que pertencem à comunidade podem
construir suas casas, não sendo permitida a venda dessas terras a terceiros.
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A produção de artesanato compõe a renda de mais da metade das famílias de Pedro Cubas (SANTOS &
TATTO, 2008).
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A visibilidade trazida pelo reconhecimento da comunidade como remanescente de quilombo
chamou a atenção de instituições na busca de alternativas para geração de renda e para a
melhoria de vida daquela população, resultando na implantação de ações e projetos que
modificaram a organização espacial e as relações presentes na paisagem.
Foram levantados, com base na percepção dos moradores, os principais elementos presentes
na paisagem de Pedro Cubas. Esses elementos configuram as diferentes temporalidades que
convivem no espaço da comunidade e se inscrevem no espaço vida de seus moradores, e que
apresentamos na Parte II – Espaço de vida: persistências e ressignificações.
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PARTE II

ESPAÇO DE VIDA:
PERSISTÊNCIAS E
RESSIGNIFICAÇÕES

“A cultura popular tem raízes na terra em que
se vive, simboliza o homem e seu entorno,
encarna a vontade de enfrentar o futuro sem
romper com o lugar, e de ali obter a
continuidade, através da mudança. Seu quadro
e seu limite são as relações profundas que se
estabelecem entre o homem e o seu meio, mas
seu alcance é o mundo.” (SANTOS, 2004, p.
327)

Figura 10: Juliana e Cacilda em Pedro Cubas, na
Estrada Batatal-Pedro Cubas. Foto: Catarina Silveira.
Maio/2008.
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PARTE II – ESPAÇO DE VIDA: PERSISTÊNCIAS E
RESSIGNIFICAÇÕES

A paisagem abrange múltiplas relações existentes entre o homem e o meio. A complexidade
do estudo dessas relações exigiu o levantamento dos elementos considerados mais relevantes
para a comunidade, realizados em pesquisa de campo.
A pesquisa de campo teve como objetivo apreender a representação das temporalidades que
emergem na paisagem a partir da contribuição dos moradores. Os moradores foram
estimulados a reconhecer as transformações e permanências da paisagem através de narrativas
e de desenhos.
Foram trabalhados os seguintes materiais: depoimentos, quadro da discussão coletiva (vide
resumo na Tabela 1), desenhos e fotografias. Os depoimentos consistem em entrevistas
gravadas77 e relatos embasados nos procedimentos adotados por Bosi (1994) e Meihy (1996).
Com base em Bosi (1994), deu-se atenção aos processos informais e às relações do
pesquisador com o entrevistado na coleta das informações. O estudo de Meihy (1996)
forneceu embasamento quanto aos cuidados e procedimentos para a realização das entrevistas,
o roteiro e transcrição e seu retorno aos entrevistados.
Com apoio em Tassara et al. (2007) organizou-se uma exposição de mapas, desenhos e fotos
da comunidade na qual os moradores foram convidados dialogar sobre problemas e aspirações
acerca da paisagem compartilhada. Essa atividade consistiu no levantamento das percepções a
partir do estímulo a resposta de duas questões: (a) o que você não gostaria que mudasse aqui?
(b) o que você gostaria que mudasse aqui? O resultado pode ser lido na Tabela 1.
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Apêndice B.
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O QUE VOCÊ NÃO GOSTARIA QUE
MUDASSE AQUI?
Quadra

O QUE VOCÊ GOSTARIA QUE MUDASSE AQUI?

Campo de futebol

Ônibus (mais novo)

Rios

Carros

Barracão

Arrumar o campo de futebol

Telecentro/Computador

Barracão de cimento

Posto de Saúde

Igreja maior (não tem cruz, precisa de sala para

Estrada – asfalto

Escolinha

confissão, quarto para padre, depósito, banheiro,

Biblioteca

copa)

Igreja católica

Biblioteca maior

Bar

Mais união do povo

Natureza (mata, montanha, floresta)

Balsa – fazer uma ponte no lugar da balsa

Casa nova

Menos brigas

Recomendação das Almas

Quadra feminina de futebol

União, trabalho em grupo

Banheiro e vestiário masculino e feminino para as

Casas antigas de barro com cobertura de capim,
forno de farinha, engenho de cana

quadras
Parquinho de diversão para as crianças
Placa com nome da Vila Santa Catarina
Luz na rua
Coleta de lixo
Rede de esgoto
Escola de 1ª. a 4ª. série
Melhoramento da água
Saúde, mais visitas, enfermeiras, remédios
Socorro, carro de emergência
Hospedagem
Fábrica de banana (polpa, doce, conserva)

Tabela 1: Quadro resultado da discussão coletiva, construído com a população durante exposição de fotos
e desenhos. Os elementos estão reproduzidos na ordem em que foram apontados pelos moradores
(Maio/2008)
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Os desenhos78 foram elaborados por crianças e jovens da comunidade para aproximar a
compreensão de como as transformações são percebidas por esse grupo. Cosgrove (2004)
observou que as crianças podem ser o melhor meio para recuperar os significados codificados
na paisagem por serem menos ‘aculturadas’ em significados convencionais. Para Tuan (1980)
a criança pode ver a paisagem como uma realidade ‘lá de fora’, artisticamente arranjada, mas
também a sente como uma força, uma presença. As fotografias foram selecionadas dentre
aquelas produzidas pela pesquisadora ao longo do trabalho de campo. As fotos do acervo
pessoal dos moradores foram digitalizadas79.
Esses procedimentos produziram um conjunto de informações sobre as visões dos moradores
participantes do que seria Pedro Cubas, sobre o que de sua cultura e história não se gostaria de
perder; o que se está perdendo e o que se gostaria de conquistar (TASSARA et al., 2007).
Utilizou-se a Análise de Conteúdo Categorial de Bardin (1995) para definir categorias de
análise. Esse procedimento pode ser aplicado para organizar diferentes tipos de materiais:
escritos, orais e icônicos. A análise categorial abre grande margem interpretativa e possui
forte dimensão subjetiva quando se submete a um processo de conhecimento do material, pois
depende do tipo de “fala” a que se dedica e do tipo de interpretação que se pretende como
objetivo.
Seguindo as recomendações propostas pela autora, antes da classificação dos elementos em
categorias, cada um deles foi investigado e verificou-se o que têm em comum. As categorias
funcionam como um instrumento de análise que permite percorrer as informações reunidas
não se justificando apenas pela descrição dos conteúdos, mas pelo que estes poderão ensinar
após serem tratados. A categorização dos elementos adotada neste estudo tem como objetivo
apreender as temporalidades presentes na paisagem.
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Apêndices C e D.
A apreensão das fotos dos moradores foi realizada na comunidade a partir da digitalização das mesmas através
de uma câmera fotográfica digital (foto da foto).
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As temporalidades representadas pelos moradores80 são tratadas em cada grupo de elementos.
Os elementos são criados ou introduzidos na comunidade, para responder às necessidades e
condições sociais do presente, bem como sua reprodução. De acordo com Santos (2004, p. 68)
“[...] algumas pessoas adotam os novos arranjos em breve espaço de tempo, outras não
reúnem condições para fazê-lo, ou preferem recusá-la, permanecendo com modelos
anteriores”.
Considerando a questão da temporalidade como o tema central, buscou-se reconhecer nos
discursos dos moradores os marcos temporais desta comunidade. Foram identificados três
marcos temporais fundamentados no processo de identificação social, práticas e nas
mudanças: (1) a criação de áreas de proteção ambiental, bem como a fiscalização ambiental,
(2) a organização política contra a construção de barragens no rio Ribeira e o (3)
reconhecimento como remanescente de quilombo.
Uma vez que as questões ambientais e a organização contra a barragem no rio Ribeira
constituem marcos temporais que impulsionaram o reconhecimento como remanescente de
quilombo, entende-se que este foi o fator que permitiu avanços diante dos problemas
enfrentados, pois funcionou como um fator decisivo na percepção das transformações pelos
moradores.
A introdução de novas estruturas e práticas decorrente do reconhecimento traz fortes
mudanças na fisionomia da paisagem, razão pela qual esse fato foi adotado como marco
referencial na categorização dos elementos.
Identificado o marco referencial, o material levantado em campo foi submetido a uma nova
análise, com o objetivo de identificar as Persistências, Transformações e Ressignificações dos
elementos da paisagem. Persistência é entendida aqui como aquilo que permanece, na maioria
das vezes algo cuja data surgimento não está mais presente na memória da população. O que

80

Através de relatos, fotografias, desenhos e observações de campo.
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persiste permanece na paisagem como uma tradição, que não sofre modificações
significativas. Já a Transformação consiste no desejo de melhorar o que já existe, sem que
haja uma mudança de valor ou de significado. São os ajustes que um determinado elemento
necessita para ser inserido na paisagem. A Ressignificação implica na mudança de sentido do
elemento para a população. Essa mudança consiste numa modificação do significado sem
romper com o passado, com as raízes constituintes de um elemento. Foi verificado, em alguns
casos, o conflito entre o desejo de manter a tradição, e o de querer a inovação.
Parte dos resultados da categorização dos elementos foi realizada a partir no quadro levantado
em discussão coletiva (Tabela 1) e encontram-se na Tabela 2, onde procurou-se a interface
entre os elementos e a temporalidade através das duas categorias definidas: marco referencial
e as persistências, transformações e ressignificações.
Para melhor compreensão da análise, os elementos levantados a partir dos procedimentos
adotados foram agrupados considerando-se o uso e os aspectos morfológicos da paisagem:
•

Espaços naturais e de plantio: inclui as roças, a extração de palmito e a relação com
os rios e outros elementos naturais;

•

Espaço comunitário: engloba a infra-estrutura, vila e equipamentos, festas e eventos
e elementos desejados;

•

Espaços de morar: abrange as moradias existentes e as novas casas construídas pela
CDHU.

Fundamentar a análise em categorias não a torna estanque, pois são combinadas (e
recombinadas) conforme o elemento a ser analisado. Assim, as categorias estabelecidas
permeiam a descrição e fundamentam a análise dos elementos e encontram-se sintetizadas no
final dos capítulos.
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O QUE VOCÊ NÃO GOSTARIA QUE
MUDASSE AQUI?
  Quadra

O QUE VOCÊ GOSTARIA QUE MUDASSE AQUI?

  Campo de futebol

  Ônibus (mais novo)

  Rios

  Carros

  Barracão

  Arrumar o campo de futebol

  Telecentro/Computador

  Barracão de cimento

  Posto de Saúde

  Igreja maior (não tem cruz, precisa de sala para

  Estrada – asfalto

  Escolinha

confissão, quarto para padre, depósito, banheiro,

  Biblioteca

copa)

  Igreja católica

  Biblioteca maior

  Bar

  Mais união do povo

  Natureza (mata, montanha, floresta)

 Balsa – fazer uma ponte no lugar da balsa

  Casa nova

  Menos brigas

  Recomendação das Almas

  Quadra feminina de futebol

  União, trabalho em grupo

  Banheiro e vestiário masculino e feminino para as

  Casas antigas de barro com cobertura de capim,
forno de farinha, engenho de cana

quadras
 Parquinho de diversão para as crianças
 Placa com nome da Vila Santa Catarina
 Luz na rua
 Coleta de lixo
 Rede de esgoto
  Escola de 1ª. a 4ª. série
  Melhoramento da água
  Saúde, mais visitas, enfermeiras, remédios
  Socorro, carro de emergência
 Hospedagem
 Fábrica de banana (polpa, doce, conserva)

Legenda
 elementos existentes antes do reconhecimento como remanescente de quilombo
 elementos introduzidos após o reconhecimento como remanescente de quilombo
 elementos desejados
Tabela 2: Quadro de Categorização.

 persistências
 transformações
 ressignificações
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ESPAÇOS NATURAIS E DE PLANTIO

Figura 11: Roça familiar. Foto: Juliana Moreno. Outubro/2006.

“Para viver, o homem deve ver algum valor em seu mundo. O
agricultor não é exceção. Sua vida está atrelada aos grandes ciclos da
natureza; está enraizada no nascimento, crescimento e morte das
coisas vivas; apesar de dura, ostenta uma seriedade que poucas outras
ocupações podem igualar.” (TUAN, 1980, p. 113)
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6. Espaços naturais e de plantio
Neste capítulo, encontram-se os elementos da paisagem relacionados ao plantio e às
atividades de extrativismo e aos espaços naturais. Abrangem as roças e capuavas, bem como
as práticas de ajuda mútua e a questão da fiscalização ambiental (6.1.), a extração de palmito
em decorrência de alguns fatores, entre eles a ação da fiscalização ambiental na região (6.2.) e
a relação dos moradores com o rio (6.3.). A última parte apresenta uma síntese da
interpretação dos elementos baseada nas categorias definidas (6.4.).
A localização dos elementos abordados nesse capítulo encontra-se no Mapa 8.

Mapa 8: Localização das roças, palmito e rios em Pedro Cubas. Sem escala. Fonte: ITESP. 1998.
Modificado pela autora. 2008.
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6.1. As roças
A roça é onde se planta a comida do dia-a-dia; geralmente não fica muito distante da área de
moradia, e é visitada com certa frequência. Planta-se mandioca, milho, arroz, feijão, e, em
alguns casos banana e café (Figuras 12, 13, 14, 15, 16 e 17). A maioria das famílias pratica a
agricultura de subsistência em locais próximos à vila, mas, eventualmente é preciso comprar
alguns produtos que não se consegue obter através do plantio, como o sal e o óleo.
Na definição alguns moradores, capuava é um lugar distante da vila, destinada ao plantio de
alimentos numa escala maior que a roça, para durar o ano todo (Figuras 18, 19 e 20). As
pessoas da comunidade moravam na capuava, utilizando a casa da vila apenas nos finais de
semana pela proximidade com a cidade.
Tanto na roça familiar, em área próxima ao local de habitação, quanto na capuava, utilizavase o processo de coivara81, também conhecida como agricultura de corte e queima.
A agricultura de coivara era realizada num trecho delimitado, em local de mata densa,
aplicando um processo de queima da vegetação. Na sequencia, eram plantados o arroz, o
feijão e o milho. Antes de abandonar a área para um descanso que durava de três a 12 anos,
plantavam-se cana-de-açúcar e abacaxi, que cresciam junto com a mata em regeneração.
Cada família tinha sua área de plantio que se desenvolvia com a colaboração de outros
moradores. No “tempo dos antigos”82 a ajuda mútua entre as famílias da comunidade era uma
necessidade para viabilizar o plantio de subsistência. O auxílio era realizado em forma de
mutirão, com um baile no final do dia, ou troca de dias, com dias de trabalho trocados. De
acordo com o depoimento de Cacilda, cada família plantava sua roça.

81
82

Técnica de plantio indígena adotada pela maioria das comunidades caipiras. Cândido (2001) e Arruda (2003).
Expressão utilizada pelos moradores nas entrevistas.
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Figura 12: Leide mostra roça familiar.
Foto: Juliana Moreno. Outubro/2006.

Figura 13:
Arapuca. Foto:
Juliana Moreno.
Outubro/2006.

Figura 14: Leide mostra roça familiar.
Foto: Juliana Moreno. Outubro/2006.

Cada um tinha a sua roça, mas eles trabalhavam muito em mutirão. Olha podia um
queimar uma roça lá pro final da estrada, vamos supor, lá, como é que chama,
Serrana, que é lá onde tem o último morador é lá na Serrana, né. Podia queimar uma
roça lá. Ele queimou a roça hoje, hoje mesmo ele já vinha avisar “eu queimei uma
roça, vou fazer um mutirão amanhã”. Ou mutirão, ou troca de dia. Se era mutirão a
pessoa ia, trabalhava, tinha o almoço, o café, a janta, de tarde, depois a paga era o
baile. Aí dançava a noite inteira está pago o dia, ninguém pagava o dia de ninguém.
O ajutório de dia trocado é diferente. Então a pessoa ia quando aquele que ia
queimar uma roça, ou fazia, ou ia colher, qualquer coisa, aí convidava as pessoas, as
pessoas iam, ajudavam ele naquela roça. Quando o outro queimava ou ia carpir,
qualquer coisa, chamava também a pessoa pra ir trabalhar naquela roça. E era assim
que era trabalhado porque pra pagar dia, naquele tempo era difícil. Se hoje é difícil,
naquele tempo era pior. Então a gente trabalhava assim na base da troca de dia ou
mutirão. [...] Mutirão nunca mais teve. Agora tem o mutirão que falam, mas é igual
você faz o ajutório, dá o almoço, e aí depois, a pessoa depois do almoço não trabalha
mais, ou se não dia trocado também. Faz o ajutório, a pessoa vai trabalhar pra gente
e depois vai devolvendo os dias para aquelas pessoas que trabalharam. (Cacilda
Ramos Dias, 08/05/2008)
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Figura 15: Preparo do solo para o
plantio no sistema corte e queima.
Foto: Acervo Cacilda e Adão. Sem
data.

Figura 16: Pilando o
arroz no quintal da
casa de Cacilda. Foto:
Acervo Cacilda e
Adão. Sem data.

Figura 17: Separação do arroz recémcolhido. Foto: Acervo Cacilda e Adão.
Sem data.

Mudou, mudou. Eu não sei, sinceramente eu não sei. Agora é briga ali, a gente
mudou, foi conversando. Porque toda a vida eu nunca gostei, eu gostava de dançar.
Baile, era comigo mesmo, mas de briga, essas coisas eu nunca gostei, nunca fui
dessas coisas. (Benedito Silvério, 24/10/2007)

[...] sei lá, ficou do mesmo jeito. Tinha muita união na comunidade, não existe isso
mais. (Vera Lúcia Pereira Silva, 08/05/2008)

A pessoa não tem aquele resultado que esperava ter, a pessoa não tem, né, então por
isso que eu sempre falo. É bom? É, mas a pessoa não pode esquecer dos nossos
modos de trabalho antigo, de sempre plantar, fazer sua rocinha, ter o seu modo de
vida também separado.[...] a gente tem que fazer roça com licença, com guia... se não
tiver o mapa da roça não pode fazer roça. E tem capoeira que não pode derrubar.
Mato verde que derrubava antigamente não pode derrubar mais. Quer dizer, num
ponto endireitou e em outro ponto desendireitou, não endireitou nada não, atrapalhou
um pouco, né, porque tem gente que nem roça está fazendo, por causa que eles ficam
com medo do florestal. Você faz uma roça, que nem eu mesma aqui uma vez montei
uma rocinha aqui, tinha madeirinha, esse tipo aí fininha, madeirinha fina, meu
marido tomou uma multa. Tomou essa multa. […] a gente da roça, que é de quilombo,
não devia ter essas coisas aí, né? Porque você nasceu no lugar, se criou no lugar, que
você sabe a maneira de trabalhar, nós sabemos a maneira de trabalhar, só que agora
está difícil a situação, porque se quiser fazer uma roça numa terrinha, desmatar a
madeira com dois, três anos, ela não vai dar mais o que ela deu, né, não pode dar,
porque ela cansa, ela está muito cansada a terra. (Leide Maria de Miranda Jorge,
08/05/2008)
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O mutirão ocorria após a queima, colheita ou plantio da área, quando o morador pedia ajuda
aos outros moradores da comunidade. No dia seguinte, acontecia o mutirão. Os colaboradores
recebiam o almoço, o café e o jantar. O dia de trabalho era recompensado com um baile, na
mesma noite. Segundo Cacilda, esse tipo de mutirão não acontece mais.
O “ajutório”83 de dia trocado era uma outra forma de recompensar a ajuda dada entre os
comunitários; neste caso, um trabalha na roça do outro, retribuindo o respectivo dia
trabalhado.
Apesar do abandono do sistema de mutirão tradicional, essa prática foi ressignificada. Sem
romper com as raízes de sua origem, recriou-se, de outra maneira, a prática, estabelecendo os
ajustes às novas condições do lugar. Atualmente, realiza-se mutirão para desenvolver as
atividades dos projetos implantados na comunidade, como o plantio de maracujá, o manejo da
agrofloresta, a recuperação das matas ciliares, a produção de pães e artesanato, entre outros.
Quanto à organização social, antes do início do processo de reconhecimento havia uma
associação do bairro. Com vistas ao reconhecimento da comunidade como remanescente de
quilombo, essa associação se transformou na “Associação Quilombo Pedro Cubas”, o título
da área é coletivo, emitido no nome da associação. Esse novo modelo de organização social
tem uma função positiva, ao possibilitar aos moradores a compreensão da sua situação
política, de forma geral, o que inclui a legislação, as lutas e o próprio funcionamento
administrativo da associação
Vivem um processo de transição e adaptação para esse novo modelo; nem todos estão
dispostos a participar desta nova maneira. Estão aprendendo a lidar com esse instrumento
organizacional que envolve a administração de recursos financeiros, a organização de festas, a
participação em reuniões e a representação da comunidade. É uma forma diferente da que
estavam habituados o que gera discussões e adaptações.

83

Expressão de uso local dos moradores.
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Figura 18: Rancho em capuava em
área próxima ao rio
Ivaporunduvinha. Foto: Juliana
Moreno. Fevereiro/2007.

Figura 19: Rancho em capuava.
Foto: Juliana Moreno.
Fevereiro/2007.

Figura 20: Rancho em capuava.
Foto: Juliana Moreno.
Fevereiro/2007.

Capuava é um lugar que você entra assim pro fundão, lá que [...] É uns dois, três
quilômetros sem ter gente perto é a estrada da capuava. [...] É onde planta, a gente
faz roça lá, tem rancho. Tem um ranchinho lá pra parar. [...] teve uma época que
todo mundo trabalhava lá pra capuava. [...] Agora a minha capuava está largada, eu
não voltei mais lá. (Adão Rolim Dias, 07/05/2008)

Olha, capuava, no meu entendimento, conforme a gente conhece, capuava era,
antigamente, as pessoas moravam, nossos pais, eles moravam onde tinham as
casinhas na beira do caminho, que naquele tempo não tinha estrada, era caminho,
trilha, né, mas eles não plantavam roça aqui por perto. Eles deixavam mais a casa
aqui pra vim no final de semana, pra passar... diz eles que estava mais perto da
cidade, né. Então eles trabalhavam lá pros fundão. Então esse era chamado de
capuava, porque ficava lá longe e era um modo que eles acharam, o nome que eles
acharam pra dar pra esse lugar é capuava. E capuava ficou conhecido, todo mundo
fala “onde tá, você sabe onde mora?”, “ah, ele mora lá na capuava”. Capuava do
Abelardinho, capuava do Ivaporunduvinha, capuava não sei da onde e é por aí.
(Cacilda Ramos Dias, 08/05/2008)

Ah capuava que nós chamamos aqui é um deserto, né. Se você... não tem mais, não
tem morador, [...] em vez de fazer uma roça perto de casa, então você faz.
Antigamente, os idosos, de primeira, moravam lá na capuava. Eles [...] criavam
animal, porco, né, cavalo, tudo solto, né. Então eles ficavam mais na capuava. E
agora que essas casinhas por aqui, mas quando nós chegamos aqui era tudo deserto,
só mato, não tinha nada de casa, eles moravam mais pro sertão, pro fundão. Era lá
que eu morava. (Leide Maria de Miranda Jorge, 08/05/2008)
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Nas discussões desenvolvidas durante a exposição, os moradores colocaram que não desejam
perder a união e o trabalho em grupo, esperam mais união do povo e menos brigas. Essa
percepção (ou sentimento) de desunião ocorre por duas razões: o abandono da prática do
mutirão, nos moldes tradicionais, e a consequência dessa nova forma de organização para
obter o reconhecimento da comunidade como remanescente de quilombo.
Após o reconhecimento das comunidades como remanescentes de quilombo e a posterior
titulação do território,

obteve-se autorização de desmatamento para agricultura, porém,

prevalece a legislação84 que não permite o desmatamento de capoeiras em alto grau de
regeneração natural. Essa restrição não está de acordo com o sistema tradicional de produção
agrícola, que, com o pousio85 muitas vezes longo e as condições climáticas e ecológicas
favoráveis, permite que a mata se regenere rapidamente na região86. Esse fator dificulta a
obtenção de licença ambiental para agricultura. Quem obedece à lei, utilizando continuamente
apenas as áreas já desmatadas, não permite uma regeneração mais intensa de seu solo. A
consequência é um solo progressivamente menos produtivo e mais degradado, com menos
nutrientes e menor capacidade de regeneração.
O ITESP fornece auxílio técnico no mapeamento e documentação para a obtenção de licença
para plantio de roça junto aos órgãos fiscalizadores. Mas, como são muitas comunidades
(somente em Eldorado são dez comunidades), a licença, às vezes, demora a sair. A espera
para a obtenção de licença nem sempre coincide com a época certa do plantio, ocasionando
descompasso no plantio de subsistência.
Segundo os moradores, as áreas, onde é possível obter a licença para o plantio, já se
encontram desmatadas e “cansadas”. Esse fator contribui para a queda da produtividade das
84

Decreto Federal nº. 750/93 que dispõe sobre o corte, a exploração e a supressão de vegetação primária ou nos
estágios avançado e médio de regeneração de Mata Atlântica e Lei Federal nº. 11.428/06 que dispõe sobre a
utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.
85
Pousio é o descanso ou repouso dado às terras cultiváveis.
86
Por se encontrar na maior área de Mata Atlântica preservada do Brasil (FUNDAÇÃO FLORESTAL, 1998),
em floresta ombrófila densa sub-montana, a área utilizada para o plantio de roça nas capuavas deixadas em
pousio se regeneram rapidamente. O clima quente e úmido e a abundância de sementes e animais dispersores
favorecem a regeneração.
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terras e também para o abandono do sistema tradicional de capuavas, concentrando a
atividade apenas no plantio das roças de subsistência. Mesmo com a regularização de licenças
para o plantio de roça, ainda há dificuldades na sua realização, por ser uma atividade de difícil
realização, que requer ajuda dos membros da família e de outras pessoas da comunidade. Por
essa razão muitos abandonaram a agricultura de subsistência, buscando outras atividades
econômicas, comoa extração de palmito.

6.2. Palmito
A extração clandestina do palmito é uma atividade que teve início em razão da abertura da
estrada Eldorado-Iporanga, na década de 1950, que facilitou o acesso de atravessadores, e a
implantação da fiscalização ambiental, que, a partir da década de 1970, passou a multar quem
desmatasse sem autorização. Como a agricultura de subsistência é realizada no sistema de
corte e queima, e as comunidades não possuíam documento que provasse a legalidade da
ocupação do território, não podiam requerer autorização para desmatamento. Assim, foram
impedidas de realizarem as roças de subsistência (CARRIL, 1997) e algumas pessoas
encontraram na extração clandestina de palmito uma solução para garantir o sustento de sua
família.
Segundo relatos, para se obter uma caixa87 de palmito, é necessário cortar cerca de 300 pés
pequenos (que são os mais fáceis de encontrar). Um palmito adulto (com mais de sete anos)
rende um vidro88, mas só é encontrado no meio da floresta. Para chegar até lá leva-se um dia
de caminhada para ir e outro para voltar, sendo ainda uma atividade considerada como muito
arriscada. Quem a pratica costuma sair em grupos que se dividem ao chegar à mata.
A fiscalização ambiental, se, por um lado, contribui para a diminuição da extração predatória
de recursos florestais, mas, por outro dificultou aos moradores a prática da agricultura de
87
88

Uma caixa de palmito era vendida, em 2008, por R$15,00 a R$20,00.
Um vidro de palmito era vendido, em 2008, a R$10,00.
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subsistência, uma vez que a autorização para desmatamento só é concedida em áreas onde a
mata está em processo inicial de regeneração.
A possibilidade de realização de novas roças de subsistência está sendo gradativamente
solucionada, em razão do reconhecimento e da titulação da área e com o apoio técnico do
ITESP.
A fiscalização ambiental para conter a extração clandestina de palmito na área, conta com o
auxílio dos próprios moradores, que conhecem bem a região. Esses moradores trabalham
como voluntários em conjunto com a Polícia Ambiental e as equipes de fiscalização dos
parques da região.
Mesmo com a fiscalização mais intensa, a criação de projetos para a preservação do palmito
juçara (Euterpe edulis), e a maior consciência da população aos danos ambientais que a
prática ocasiona, a atividade ainda é praticada, como uma forma complementar de renda,
sendo necessário buscar o produto em locais cada vez mais distantes.
Após a realização de projetos de conscientização sobre o corte do palmito89 e o incentivo ao
repovoamento da espécie, muitos moradores abandonaram a atividade de extração de palmito
e passaram a plantar mudas de palmito juçara, além de proibir a passagem de pessoas com
cargas de palmito na área de suas casas (Figuras 21, 22, 23, 24, e 25). O plantio consorciado
de banana com palmito também foi observado (Figura 26).
Após a implantação de alguns projetos de recuperação das matas ciliares e de repovoamento
do palmito juçara, em extinção devido à extração predatória – grande parte da população se
conscientizou sobre a necessidade de conservar a mata, uma vez que a extração sem
planejamento ocasiona a extinção do recurso. Isso indica o início de uma transformação nas
atividades, que pode gerar impacto positivo no ambiente e na busca de outras atividades legais
e rentáveis.

89

Esses projetos foram idealizados pela Fundação Florestal e pelo Instituto Socioambiental.
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Figura 21: Dito e as
mudas de palmito. Foto:
Juliana Moreno.
Abril/2007.

Figura 22: Mudas de palmito de Dito. Foto:
Juliana Moreno. Abril/2007.

Figura 23: Palmito juçara
no quintal. Foto: Juliana
Moreno. Outubro/2007.

Maior não, tem que ser uma terra que tem mais fertidão na terra, mais forte.
Antigamente, eles colhiam muito arroz, milho, mas usavam o mato virgem, pois agora
já não pode derrubar mato. (Leide Maria de Miranda Jorge, 08/05/2008)

Tem com gente do florestal de Jacupiranga, o meio ambiente. Agora só que tem uma
coisa. Se comunicar o meio ambiente, eles querem andar no mato com a gente, eles
querem [...] vieram aqui falar comigo que querem andar comigo no mato. Só que eu
não estou ganhando nada com isso. Se for pra eu andar no mato dois ou três dias,
uma semana e tal, se eu estiver ganhando, vou tranquilo, mas não é com o dinheiro
da minha aposentadoria que eu vou ficar uma semana parado, andando no mato e me
cansando sem ganhar nada. Não compensa pra mim, eu não vou. (Adão Rolim Dias,
07/05/2008)

Figura 24: Placa na entrada da área
onde mora Irineu “Proibido passar
com palmito, por favor não insista”
(2008)

Figura 25: Palmito
jussara adulto na casa
de Irineu. Foto:
Juliana Moreno.
Maio/2008.

Figura 26: Plantação de banana
consorciada com palmito. Foto: Juliana
Moreno. Fevereiro/2007.
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Apesar da existência de projetos voltados a oferecer outras oportunidades de geração de renda
aliados à conservação ambiental, muitos moradores continuam extraindo palmito, seja pelo
fato de estarem acostumados com a realização da atividade, seja por não acreditarem que os
projetos darão certo.
Observa-se que apesar da existência da atividade econômica de extração de palmito, a maioria
dos moradores deseja que a mata permaneça na área na comunidade e no seu entorno,
recorrendo a essa atividade de extração ilegal apenas como um último recurso de
complementação de renda.

6.3. Rios
Os rios (Figura 28) são de grande importância para os moradores de Pedro Cubas, pois são
utilizados nas atividades cotidianas como banhos e lavagem de roupas. Os principais rios da
comunidade são o Pedro Cubas (Figura 27) e o Ivaporunduvinha (Figura 29). O rio Pedro
Cubas funcionou como um dos meios de comunicação com o Batatal e o município de
Eldorado, antes da abertura da estrada Batatal-Pedro Cubas. O rio Ivaporunduvinha nasce em
Ivaporunduva, faz divisa entre as duas comunidades e deságua no Rio Pedro Cubas.
O rio Pedro Cubas já foi navegável, e era uma das formas de comunicação com a vila do
Batatal e com o município de Eldorado, antes da abertura da estrada. De acordo com relatos,
antes da abertura da estrada que liga o Batatal a Pedro Cubas, esse percurso era realizado via
fluvial, com a utilização de canoas e barcos motorizados, mas o rio assoreou tornando-se
impróprio para a navegação. Na canoa eram levadas cargas diversas, palmito, banana,
excedentes da lavoura. O transporte realizado através de burros (“tropa”) era uma alternativa
ao transporte fluvial para chegar ao Batatal.

102

Figura 27: Rio Pedro
Cubas, atrás da casa de
Irineu. Foto: Juliana
Moreno. Maio/2008.

Figura 28: Rio em Pedro Cubas. Caneta
hidrocor sobre papel sulfite. Desenho: Ednalva,
12 anos. Maio/2008.

Figura 29: Rio
Ivaporunduvinha, atrás
da casa de Antônio Jorge.
Foto: Juliana Moreno.
Outubro/2007.

Mutirão, varação de canoa, podia contar que é desde que eu peguei um tamanhinho.
Nem que eu não servisse pra nada, mas que eu tava lá no meio enchendo o saco, eu
tava, viu? Ai como eu gostava de varação de canoa. [...] Ninguém mais faz porque o
rio secou, não tem onde colocar a canoa. [...] Esse rio aí era trafegado de canoa, até
canoa motorizada andava aqui. (Cacilda Ramos Dias, 08/05/2008)

Gosto, gosto de pescar, gosto de ter uma rede pra pegar um peixe no rio. (Benedito
Silvério, 24/10/2007)

Figura 30: Cacilda atravessando rio
Pedro Cubas na “cadeirinha”. Foto:
Acervo Cacilda e Adão. Sem data.

Figura 31: Travessia
do rio Pedro Cubas.
Foto: Acervo Cacilda
e Adão. Sem data.

Figura 32: Travessia do rio Pedro
Cubas na “cadeirinha”. Foto: Acervo
Cacilda e Adão. Sem data.
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Antes do assoreamento do rio Pedro Cubas, o ritual de varação de canoa90 era uma prática
habitual da comunidade. A varação de canoa consiste num ritual para a fabricação de uma
canoa maciça de madeira. Um grupo parte para a mata em busca de uma árvore apropriada
(no tipo de madeira e no tamanho) e há um procedimento específico para a derrubada. O
grupo, acompanhado da população, leva a madeira para o local onde é artesanalmente
esculpida. Quando a canoa fica pronta, há uma festa.
Para os moradores de Pedro Cubas que colaboraram com a pesquisa, é importante que os
elementos naturais permaneçam em todas as suas formas: mata, montanha, floresta, rios. Se a
permanência desses elementos da natureza é importante, porque são marcos de identidade
para aquela população.
A relação estreita da comunidade com os rios da região explica, de certa forma, sua
participação na luta contra as barragens no rio Ribeira. Não é apenas como uma questão
política em nome do meio ambiente e das populações tradicionais, mas também como uma
luta pela conservação de um marco de sua identidade.
Segundo Mirales (1998) os rios são canais de comunicação entre o mundo das águas e mundo
da terra91. O mito do mundo das águas é comum entre as comunidades quilombolas da região;
a autora faz uma ligação entre esse mito e a relação com as águas integrantes da formação
identitária da população. De acordo com esse mito, o mundo da água é como a terra onde
existem as mesmas coisas que aqui: pessoas brancas e negras, grandes e pequenas, famílias,
animais, sítios e cidades. As cidades do mundo das águas são de pedra e ficam abaixo da terra
e dos morros. Conforme trabalho de pesquisa desenvolvido pela autora, há relatos de pessoas
que vieram do mundo das águas e se adaptaram ao mundo da terra, juntando-se à comunidade
e constituindo família, assim como relatos de pessoas da terra que foram capturadas e levadas
para o mundo das águas.
90

Em Ivaporunduva ainda se realiza a varação de canoa.
No ritual de Recomendação das Almas, acreditam-se que os rios funcionam como divisores do mundo dos
vivos e do mundo dos mortos. Esse tema é tratado no capítulo Espaço comunitário.
91
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Figura 33: Meriele e Hudson no
rio Pedro Cubas. Foto: Acervo
Naíca. 2007.

Figura 34: Hudson e Bruna na
ponte sobre o rio Pedro Cubas.
Foto: Acervo Naíca. 2007.

Figura 36: Emília com as
crianças no rio Pedro Cubas.
Foto: Acervo Irineu e Emília.
1998.

Figura 37: Valmir, Laudimir,
Doni e Joani no rio Pedro
Cubas. Foto: Acervo Irineu e
Emília. 1998.

Figura 35: Solange e Meriele na
ponte sobre o rio Pedro Cubas.
Foto: Acervo Naíca. 2007.

Figura 38: Cristiane e Linalva
lavando roupa no rio Pedro
Cubas. Foto: Acervo Irineu e
Emília. 1998.

Figura 39: Antônio e Guilherme
no rio Ivaporunduvinha. Foto:
Acervo Salete e Carlos. 2005.

Figura 40: Rio Ivaporunduvinha,
na caminhada de Ivaporunduva a
Pedro Cubas. Foto: Juliana
Moreno. Fevereiro/2007.

Figura 41: Rio
Ivaporunduvinha, na caminhada
de Ivaporunduva a Pedro Cubas.
Fevereiro/2007.

Figura 42: Salete, Larissa,
Guilherme e Maicon no rio
Ivaporunduvinha. Foto: Acervo
Salete e Carlos. 2004.

Figura 43: Salete, Larissa e
Guilherme no rio
Ivaporunduvinha. Foto: Acervo
Salete e Carlos. 2004.

Figura 44: Mantina e os meninos
no rio Ivaporunduvinha. Foto:
Acervo Salete e Carlos. 2004.
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Apesar das mudanças em relação ao uso do transporte fluvial, outras relações se mantiveram,
como observado em trabalho de campo. O aproveitamento do rio para a lavagem de roupa,
banhos e pesca ainda está bastante presente na paisagem de Pedro Cubas.
A estreita relação da população com o rio foi também observada durante a realização do
trabalho de campo. As casas localizam-se próximas aos rios e os moradores utilizam esse
recurso para abastecimento de água, alimentação e limpeza, banho, lavagem de roupas e
banhos lazer nos dias quentes (Figuras 30 a 44).

6.4. Persistências e ressignificações
Todos elementos abordados neste capítulo, presentes antes do marco referencial – o
reconhecimento da comunidade como remanescente de quilombo –, sofreram transformações
devido a alguns fatores, entre os quais citamos a criação de unidades de conservação e o
aumento da fiscalização ambiental, a abertura das estradas e as mudanças na organização
social.
A roça e os trabalhos em grupo – antigos mutirões (Figura 45) – foram interpretados como
uma ressignificação, pois as práticas em grupo agora são realizadas dentro de projetos da
comunidade como confecção de artesanatos, produção de pães (Figura 46), plantio de horta,
plantio de maracujá, manejo de agrofloresta, entre outros. Os moradores, apesar desejarem
permanecer realizando roças no modo tradicional, buscam outras formas de fazê-las, seguindo
os critérios definidos pela legislação ambiental e atendendo à necessidade de obtenção de
licença.
A extração de palmito na comunidade é uma atividade categorizada também como uma
ressignificação, pois, buscam-se alternativas econômicas face à conscientização dos
moradores em relação à extinção da espécie.
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Figura 45: Trabalho em grupo: medição de área. Foto:
Acervo Leide e Antônio. Sem data.

Figura 46: Trabalho em grupo: mulheres
assando pães. Foto: Acervo Leide e Antônio.
Sem data.

Ah ocorreram, ocorreram muitas mudanças depois do que começou a ter o
reconhecimento como terra de quilombo, teve muita mudança. [...] Aí depois teve a,
depois teve... os trabalhos da gente em grupo, que nós fizemos, começou, o trabalho
em grupo começou com as mulheres, fomos nós que começamos o trabalho em grupo.
Nós fazíamos a roça, nós roçávamos, nós... os homens só iam pra derrubar, mas
assim mesmo eles iam derrubar, e nós, as mulheres íamos picar a roça, nós
começamos um grupo de mulheres de nove mulheres a primeira roça que nós fizemos,
foi um sucesso bastante grande, colhemos muito arroz naquela época, aí depois,
quando começaram, fizemos umas três roças em grupo das mulheres, depois os
homens se envergonharam também e começaram a fazer o grupo deles né, separado.
Daí nós, as mulheres íamos ajudar eles na roça deles, e eles iam ajudar nós na nossa
roça, né. Mas aí depois virou... o grupo foi misturado o dos homens com o das
mulheres e as mulheres foram se afastando de pouquinho porque, sabe como que é,
naquele lugar sempre tem um que quer andar à cavalo no outro. Então, a gente,
ninguém gosta, né. Eu acho que se é pra trabalhar, vamos trabalhar todos iguais,
agora se não é pra trabalhar todos iguais, então não dá certo, nada vai pra frente. Aí
começou o trabalho, começamos trabalhando na horta, ai já começou a trabalhar os
homens misturado com as mulheres, aí começou o trabalho das hortas, começava a
fazer, aí tentava uma coisa e dava certo, tentava outra coisa e não dava certo, e o
artesanato entrou no meio também. (Cacilda Ramos Dias, 08/05/2008)
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Já os elementos naturais, os rios e a mata, configuram-se como permanências, pois são fatores
ligados à identidade do grupo e fortemente relacionados às lutas e aos projetos que a
comunidade participa.
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Figura 47: Vila de Santa Catarina. Foto: Juliana Moreno. Maio/2008.

“Esta é a estrutura fundamental de sociabilidade caipira, consistindo
no agrupamento de algumas ou muitas famílias, mais ou menos
vinculadas pelo sentido de localidade, pela convivência, pelas práticas
de auxílio mútuo e pelas atividades lúdico-religiosas.” (CÂNDIDO,
2003, p. 81)
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7. Espaço comunitário
Neste capítulo, encontram-se os elementos de uso comum: infra-estrutura (7.1.), centro da
comunidade (7.2.) e eventos culturais (7.3.). O rio Ribeira e a balsa utilizada para a travessia,
apesar de serem elementos que se localizam fora do perímetro da comunidade, estão presentes
na vida dos moradores e são aqui abordados. A localização de alguns desses elementos
encontra-se no Mapa 9.

Mapa 9: Localização da Vila de Santa Catarina e da estrada Batatal-Pedro Cubas. Sem escala. Fonte:
ITESP. 1998. Modificado pela autora. 2008.

Os moradores expressaram as melhorias que desejam nos elementos existentes, como exposto
em cada elemento, mas gostariam ainda que houvesse elementos novos (7.4), inexistentes em
Pedro Cubas, mas encontrados em comunidades quilombolas vizinhas.
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Os elementos foram analisados de acordo com as categorias estabelecidas. Para ilustrar essa
análise, construiu-se uma tabela com os elementos, apresentada no final do capítulo (7.5.).

7.1. Infra-estrutura
Para fins de análise desse grupo de elementos, considera-se infra-estrutura os acessos à
comunidade (estrada e balsa), a rede de energia elétrica, a coleta, tratamento e distribuição de
água e a destinação do lixo domiciliar. Exceto a estrada e a balsa, os demais elementos de
infra-estrutura foram introduzidos na comunidade após o reconhecimento como remanescente
de quilombo. Atualmente há dois telefones públicos e as casas possuem energia elétrica,
algumas geladeira e televisão.
Com a inserção de alguns elementos de infra-estrutura na comunidade, alterou-se a percepção
dos moradores em relação às necessidades básicas, como a sugestão dos moradores para a
colocação de luz na rua, a introdução do serviço de coleta de lixo – que atualmente é
queimado coletivamente – e a instalação de rede de esgoto.
As estradas constituem importante meio de comunicação da comunidade com o centro do
município e com outras localidades. Duas estradas dão acesso ao bairro Pedro Cubas: A
estrada Eldorado-Iporanga e a estrada Batatal-Pedro Cubas.
A estrada Eldorado-Iporanga (Figura 48) foi aberta na década de 1950, para estabelecer uma
ligação terrestre entre os municípios de Eldorado e Iporanga, até então realizada somente
barco, pelo rio Ribeira. Duas décadas mais tarde, foi aberta a estrada Batatal-Pedro Cubas
(Figura 49, 50 e 51) por um fazendeiro que plantava e comercializava banana. Este mesmo
fazendeiro construiu a balsa do Batatal para a travessia do rio Ribeira.
Após a abertura das duas estradas, o acesso ao Batatal e ao centro do município de Eldorado
passou a ser mais fácil aos moradores de Pedro Cubas e possibilitou que um número maior de
pessoas frequentasse a escola. Com as estradas, a população adquiriu maior mobilidade.
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Figura 48: Estrada Eldorado-Iporanga. Foto:
Juliana Moreno. Maio/2008.

Figura 49: Estrada Batatal-Pedro Cubas. Foto:
Juliana Moreno. Maio/2008.

E a estrada aqui?
Não tinha. Não tinha, era picada aí, estrada de burro. Aí foi um fazendeiro lá em
cima, [...], que abriu essa estrada – do Batatal até lá na frente.
Faz tempo?
Faz tempo. Não sei, mas faz seguramente... faz seguramente uns 30 anos mais ou
menos, eu não tenho uma base certa de quando começou, mas é isso mais ou menos.
(Benedito Silvério, 24/10/2007)

Era difícil pra gente aprender porque nós não tínhamos estrada aqui, não tinha aula,
o estudo aqui era difícil, tinha que ir à Barra do Batatal, aqui era só mato
antigamente, não tinha estrada, não tinha condução só tinha que andar de canoa, no
caso contrário, à cavalo ou de à pé mesmo, porque não tinha estrada e a estrutura,
era caminho, trilha era muito desmatado, tenebroso, tinha muita cobra, tinha
assombração, tinha onça e bicho bravo. (Adão Rolim Dias, 07/05/2008)

Figura 50: Estrada Batatal-Pedro Cubas, na vila.
Foto: Juliana Moreno. Maio/2008.

Figura 51: Estrada. Caneta hidrocor sobre sulfite.
Desenho: Alerhandro, 7 anos. Maio/2008.
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Anteriormente, o percurso até o Batatal era realizado a pé ou a cavalo, por trilha, ou de canoa,
pelo rio Pedro Cubas. A precariedade dos acessos era uma das maiores dificuldades para que
a população frequentasse a escola.
O rio Ribeira constitui um obstáculo natural para a população que reside do lado oposto à
estrada. Ele separa a estrada (Eldorado-Iporanga) da porção onde se encontram os bairros
Batatal, nas margens do rio e Pedro Cubas, dez quilômetros mais adiante. Esta barreira de
comunicação é relativamente quebrada com o uso da balsa (Figura 53), que transporta
pessoas, cargas e veículos de um lado ao outro. A primeira balsa do Batatal começou a
funcionar após a abertura da estrada.
O ônibus escolar que faz o transporte entre Pedro Cubas e Batatal funciona apenas no período
letivo para levar e trazer os estudantes da comunidade (Figura 52). Nas férias e finais de
semana, as pessoas que desejam ir ou retornar da cidade percorrem o trecho de dez
quilômetros a pé, de bicicleta, a cavalo ou de carona, uma vez que a maioria dos moradores
não possui automóvel.
De acordo com os moradores, o ônibus precisa de manutenção, por isso, propõe-se a sua
substituição por um mais novo e adequado ao percurso de estradas de terra. O transporte é um
recurso que merece atenção, pois permite maior mobilidade para estudar e realizar tratamento
de saúde nas cidades próximas.
Apesar das melhorias nas condições de transporte para a comunidade, este ainda é
considerado um problema. Em épocas de chuva, a estrada de terra fica em más condições e a
travessia da balsa torna-se inviável quando o rio está acima de seu nível normal. Em épocas
de estiagem, quando o rio está abaixo de seu nível normal, a travessia da balsa também fica
inviável. Em ambos os casos, utiliza-se uma lancha motorizada para o transporte de pessoas.
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Figura 52: Ônibus escolar e escola. Caneta hidrocor
sobre papel sulfite. Desenho: Herbert, 10 anos.
Maio/2008.

Figura 53: Balsa do rio Ribeira. Foto: Juliana
Moreno. Agosto/2004.

[...] essa estrada aqui foi aberta pelo fazendeiro que entrou lá em cima, o Seu
Orlando que fez essa balsa pro Batatal, a primeira balsa, que é uma que está
encostada lá no São Pedro, que a turma quer trazer pra deixar aí no porto da balsa,
que foi a primeira balsa que foi feita. [...] eles levaram aquela daqui, no tempo da
enchente, depois aquele Zé do Penteado reformou essa daí, aí levaram aquela uma lá
pra cima. Então naquele tempo a gente andava mais por canoa, daqui no Batatal, que
carregava os defuntos, carga de palmito, que tirou daqui por canoa, lavoura, quando
a pessoa tinha bastante lavoura, aqui ia até, levava na tropa. Na tropa que chama é
um burro, né. Levava na tropa até no Batatal. Do Batatal pra lá o comprador,
comerciante que comprava a lavoura levava pra Eldorado de canoa, ia por canoa.
(Cacilda Ramos Dias, 08/05/2008)

Figura 54: Ponte sobre o rio Ribeira. Caneta
hidrocor sobre sulfite. Desenho: Ericson, 9 anos.
Maio/2008.

Figura 55: Projeção de como ficará a ponte em
Ivaporunduva sobre o Rio Ribeira do Iguape.
Foto: SEPPIR. 2008.
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Com o objetivo de resolver o problema das más condições da estrada em época de chuva,
alguns moradores sugeriram, durante a discussão na exposição, que a estrada fosse asfaltada.
Outra solução apontada foi a construção de uma ponte sobre o rio Ribeira, para que todos
pudessem atravessar em qualquer época do ano. Esse desejo foi expresso pelos moradores e
ilustrado pelas crianças durante a discussão na exposição (Figura 54).
Há um projeto de construção de uma ponte para a ligação de Ivaporunduva com a rodovia
Eldorado-Iporanga (Figura 55), com previsão de entrega até meados de 2009. Atualmente o
acesso à comunidade é realizado através de balsa semelhante à do Batatal.
A estrada pode ser entendida como a permanência de um elemento existente antes do
reconhecimento como remanescente de quilombo, com a sugestão de melhorias pelos
moradores. A idéia de construção de uma ponte aponta para uma transformação que pode
trazer mudanças para a comunidade, caso seja viabilizada. Uma ponte representaria a inserção
de um novo elemento na paisagem, alterando sua fisionomia e as relações de mobilidade da
comunidade. A travessia do rio ocorreria a qualquer tempo, e não mais no ritmo da natureza.
A energia elétrica chegou a Pedro Cubas em 2004. A comunidade foi beneficiada pelo
Programa Luz para Todos, do Governo Federal92. De acordo com a Eletrobrás (2008) o
programa, além de levar energia à população rural, oferece soluções para utilizá-la como vetor
de desenvolvimento social e econômico em comunidades de baixa renda, contribuindo para a
redução da pobreza e para o aumento da renda familiar. O acesso à energia elétrica facilita a
integração aos serviços de saúde, educação, abastecimento de água e saneamento, bem como
aos programas sociais do Governo Federal (Eletrobrás, 2008), além de viabilizar a aquisição

92

O Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica Luz para Todos – Programa
Luz para Todos, instituído pelo Decreto nº 4.873, de 11 de novembro de 2003, e alterado pelo Decreto nº 6.442,
de 25 de abril de 2008, visa a prover, até o ano de 2010, o acesso à energia elétrica à totalidade da população do
meio rural brasileiro (Eletrobrás, 2008).
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de eletrodomésticos como geladeira, televisão e rádio, incorporando novos elementos à vida
dos moradores.
Até a conclusão do trabalho de campo em 2008, havia energia elétrica apenas na parte interna
das edificações. Portanto, uma sugestão de melhoria foi a implantação de luz na rua para
permitir as pessoas caminharem entre uma casa e outra, em especial na área da vila,
ampliando as possibilidades de sociabilização.
A Fundação Nacional da Saúde (FUNASA) realizou a primeira obra do sistema de
abastecimento de água da comunidade em 2003. Essa intervenção, de caráter emergencial,
compreendeu desde a captação de água (mina natural), ampliação do sistema, com colocação
de dois reservatórios com capacidade para três e dez mil litros respectivamente, e rede de
distribuição de água com torneira nas portas das casas (NERY, 2004).
A FUNASA também realizou atividades nas escolas da região para divulgar e ensinar outras
formas de tratamento de água para o consumo da população. Algumas crianças de Pedro
Cubas participaram das atividades, assim como as lideranças, aumentando a conscientização
quanto à importância da qualidade da água consumida.
Por essas razões, a melhoria da qualidade da água foi um dos pontos levantados na discussão
e teve provável influência das obras da FUNASA para abastecimento de água nas
comunidades quilombolas da região.
Outra questão abordada foi o tratamento do esgoto. A necessidade de tratar o esgoto era
menos sentida quando a população residia distante da vila, nas capuavas. Com a crescente
aglomeração da população na área da vila, percebeu-se a necessidade de tratar os resíduos
provenientes do esgoto, principalmente com a implantação das novas casas da CDHU muito
próximas umas das outras, e em local com lençol freático alto, o que inviabiliza o tratamento
com fossa séptica.
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A coleta de lixo passou a ser uma necessidade devido ao aumento no consumo de produtos
industrializados. Antes disso, vivendo basicamente da agricultura de subsistência, da caça e da
pesca, não havia resíduos inorgânicos, portanto, o “lixo” produzido era utilizado para
alimentar as criações, ou se decompunha naturalmente ao redor das casas. Atualmente, com o
consumo desses produtos industrializados, embalados com material sintético, o lixo foi se
tornando um problema cada vez maior. A solução adotada é a queima coletiva do lixo. Se não
forem tomadas medidas preventivas, a quantidade de lixo tende a crescer. Para os moradores,
uma solução apontada foi a implantação do serviço de coleta de lixo municipal.
A demanda por equipamentos de infra-estrutura cresce na comunidade, como consequência
do maior acesso à informação e à importância que esses elementos vão tomando para a
população. O aumento do número de crianças e jovens nas escolas, a ampliação dos meios de
comunicação como o rádio, a televisão, a internet e o telefone, bem como a participação da
população em projetos, possibilitaram um maior conhecimento sobre os benefícios nas áreas
de saúde, educação e economia.

7.2. Vila e equipamentos
Os equipamentos comunitários localizam-se na Vila de Santa Catarina (Mapa 10). É o
coração da comunidade, onde acontecem os principais eventos dos quais grande parte dos
moradores da comunidade participa. Novos equipamentos são implantados na vila, onde essas
estruturas de uso comum são transformadas e ressignificadas (Figuras 61 e 62).
Dentre os elementos existentes antes do reconhecimento como quilombo, encontram-se a
igreja católica, a escola, o campo de futebol, a mercearia e bar, o barracão e as festas e
eventos culturais.
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Mapa 10: Vila de Santa Catarina93. Sem escala. Fonte: SANTOS & TATTO, 2008, p. 58. Modificado pela
autora. 2008.

Figura 56: Vila e seus equipamentos: posto
de saúde, galpão da associação, igreja,
campo de futebol. Foto: Juliana Moreno.
Outubro/2007.

93

Figura 57: Croqui da Vila de Santa Catarina. Desenho:
Juliana Moreno. Outubro/2007.

As fotos da montagem são de autoria de Juliana Moreno, exceto a foto do Campo de Futebol, de Maicon
Jorge, obtida na oficina de foto promovida por José Vitor Marchi, em 2008. Disponível em: <http://www.
flickr.com/photos/quilombopedrocubas/2764437244/>. Acesso em 4 jan. 2009.
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Após o reconhecimento, foram introduzidos outros elementos na vila: o galpão da associação
(biblioteca, telecentro), a quadra, o posto de saúde, os telefones públicos e implantadas as
casas da CDHU que ocasionaram mudanças na fisionomia da área da vila e práticas da
comunidade.
Segundo os moradores, a população da comunidade era católica. A religião católica era
praticada na comunidade mesmo antes da construção da igreja. O terço era rezado em grupos
nas casas das pessoas. Hoje, há maior diversidade religiosa, existem evangélicos pentecostais
(crentes) e espíritas. Em relação à igreja católica, a realização de batizados e casamentos na
comunidade é recente (desde 2006). Anteriormente os casamentos eram realizados fora da
comunidade, mas a festa ocorria na casa da família do noivo ou da noiva.
Além da igreja católica (Figuras 58 e 59), existe também na vila, uma igreja evangélica
pentecostal “Assembléia de Deus” (Figura 60). Essa linha religiosa foi importante para
algumas famílias, pois, segundo relato de moradores, ajudou a reduzir o problema do
alcoolismo. Os evangélicos não participam dos rituais católicos como missas, batizados,
casamentos e Recomendação das Almas. No entanto, ajudam na organização e participam das
festas da comunidade.
Em Pedro Cubas, assim como em outras comunidades rurais, a área ao redor da igreja católica
é chamada de “terras da santa”. No caso desta comunidade, sendo Santa Catarina a padroeira,
a área ao redor da igreja ficou conhecida como Vila de Santa Catarina.
De acordo com os moradores, essa área foi doada para Santa Catarina no “tempo dos mais
velhos”. Com o abandono gradativo das roças de subsistência, os moradores das capuavas
passaram a construir suas casas na vila. Um zelador da comunidade era responsável por essa
área e, junto com um representante de igreja, autorizava a construção de casas na área, dando
origem à vila. As casas construídas nessa área não podiam ser vendidas.
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Figura 58: Igreja católica no dia do
casamento de Cacilda e Adão. Foto:
Juliana Moreno. Dezembro/2006.

Figura 59: Antônio Jorge, Guilherme e
Larissa: terço na capela. Foto: Acervo
Salete e Carlos. 2004.

Figura 60: Igreja
Evangélica
Assembléia de Deus.
Foto: Juliana
Moreno.
Outubro/2007.

Todo mundo aqui, desde que eu me conheci por gente era católico. Eu lembro o
primeiro crente que surgiu aqui que até morava lá na casa, porque até nessa época
não tinha nenhum crente aqui, era tudo católico. Nem crente, nem espírita. (Cacilda
Ramos Dias, 08/05/2008)

[...] já até naquele tempo não tinha igreja ali, o terço era rezado nas casas. Cada um
que era devoto de um santo rezava o terço na sua casa [...]. (Cacilda Ramos Dias,
08/05/2008)

Aí o baile era aqui, aqui era só o baile mesmo. A janta, porque naquele tempo davase comida, não tinha negócio de bolo. Então a gente ia, almoçava em Itapeúna,
dependendo do horário do casamento, saía daqui quatro, cinco horas da manhã, pra
chegar em Itapeúna lá pras dez, onze horas, a gente tava chegando, então meu sogro
era carregador da lata de virado, então ele ia na frente, ele andava só correndo, ele
era bem baixinho, então ele andava um pouco correndo aí então ponhava a lata de
virado nas costas dele pra ele levar, e as cozinheiras iam na frente, mas cedo pra (ou
já iam dormir pra lá), nem sei esse negócio como é que é, pra ir fazer o almoço. Aí
chega lá, aí a gente casava e almoçava lá, dava o almoço, a gente almoçava e ia
embora. [...] Agora faz aqui, graças a Deus. A melhoria que teve é essas coisas aí,
graças a Deus. Hoje já está tendo até casamento aqui no nosso bairro. Não existia
porque nem padre não vinha quase pra cá. Porque o padre pra vir pra cá tinha que
vir à cavalo, porque não tinha a condição que tem. (Cacilda Ramos Dias, 08/05/2008)
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Figura 61: Igreja. Caneta
hidrocor sobre sulfite. Desenho:
Ediel, 11 anos. 2008.

Figura 62: Igreja. Caneta hidrocor
sobre papel craft. Desenho: Adão, 72
anos. 2008.

Figura 63: Igreja. Caneta
hidrocor sobre sulfite.
Desenho: Edmar, 11 anos.
2008.

Então é aquele miolo ali da vila que foram construídas as casas que não podiam
vender. Foram feitas construções, quem podia... aí foi a época que começaram a sair
da capuava pra vir fazer casa ali na vilinha, foi desse tempo em diante, que aquele
pedaço de terra ali é de Santa Catarina. (Cacilda Ramos Dias, 08/05/2008)

Ninguém constrói casa?
Não, pode construir, mas de acordo com o zelador, zelador da igreja, encarregado da
igreja, que é o zelador.
Quem que é?
É o Antônio Jorge. Tem que pedir pro Antônio Jorge liberar. Daí libera, fala com o
padre e aí vê um lugar que está desocupado, que pode construir, né? Agora não sei se
agora, com esse negócio de comunidade agora, né. Agora não sei se as pessoas que
não forem da comunidade podem fazer isso. É que eu acho que tem que ser da
comunidade.
Mas antigamente quem não era da comunidade podia?
Podia, antigamente podia, mas hoje, por causa da lei do quilombo, acho que agora
não pode mais, né. Agora só se for quilombo e se for da comunidade. Porque
particular... alguém da família, né. Porque eu acho que particular já não servir, já
não vai ser parte. (Adão Rolim Dias, 07/05/2008)
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No passado, qualquer pessoa podia construir uma casa na vila. Após o reconhecimento como
remanescente de quilombo, a área ficou restrita apenas aos moradores da comunidade. Isso
representa uma ressignificação das “terras da santa”, pois, apesar de manter a aglomeração de
casas ao redor da igreja, agora somente quem é da comunidade pode construir casas, não
apenas na vila, mas em todo o território da comunidade.
Quanto à igreja católica, os moradores desejam ampliação e melhorias na edificação. A igreja,
anteriormente construída em pau-a-pique, foi reconstruída em alvenaria. De acordo com os
moradores, ela é muito pequena e precisa ser ampliada. Apesar das mudanças desejadas pelos
moradores, a igreja não perde seu significado, por essa razão, está categorizada como
transformação. Ela continua a ter o mesmo valor, sofrendo apenas melhorias nas suas
estruturas físicas. Algumas mudanças citadas são a colocação de uma cruz e a ampliação que
inclui uma sala para confissão, quarto para padre, banheiro e copa. Durante a discussão,
adultos e jovens desenharam como desejam ver a ampliação da igreja (Figuras 61, 62 e 63).
Os principais eventos da comunidade estão ligados às práticas católicas, como a Festa da
Padroeira, a Recomendação das Almas e a Festa do Divino. Sendo a igreja um ícone
simbólico para essas práticas, foi considerada como um elemento relacionado à identidade dos
moradores. A necessidade de ampliação da igreja deve-se à realização de missas, casamentos
e batizados na comunidade – eventos realizados esporadicamente até o reconhecimento.
A escola da comunidade que existe hoje, a Escola da Vila Santa Catarina, foi inaugurada em
1991 e é administrada pela Prefeitura Municipal de Eldorado desde então (Figuras 64 e 65).
Durante o dia atende a crianças de três a seis anos, e, à noite, há cursos de alfabetização para
adultos. As crianças da comunidade têm uma relação estreita com a escola do bairro,
principalmente as que começaram a estudar no Batatal recentemente.
Segundo os moradores, muitas pessoas não estudaram antes da abertura da estrada devido à
grande dificuldade para chegar à escola mais próxima. O percurso era feito através de trilha.
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De acordo com relatos, levava-se muito tempo para chegar ao Batatal, e o caminho era
perigoso para as crianças, porque havia muitos animais na mata, como cobras e aranhas. Além
disso, não havia merenda escolar e a maioria dos jovens tinha que ajudar a família nas
atividades de subsistência.
Conforme informações dos moradores, existia uma antiga escola, que foi construída na área
da família de Cacilda, mas essa escola nunca funcionou e, após tanto tempo abandonada, o
poder público autorizou Cacilda a morar na casa94.
Atualmente, as crianças que estudam no Batatal ou em Itapeúna podem ir e voltar da escola de
ônibus gratuito municipal, e também há merenda escolar. Isso permite que um número maior
de crianças e jovens possa frequentar a escola.
A escola do bairro atende crianças até sete anos (ensino infantil). Após a conclusão desse
período de estudo na escola municipal, as crianças cursam o Ensino Fundamental no Batatal
e, o Ensino Médio em Itapeúna ou no centro de Eldorado, em escolas estaduais. A prefeitura
de Eldorado dispõe um ônibus para transportar os estudantes até o Batatal (Figura 66). Se for
necessário se locomover para Itapeúna ou Eldorado, os estudantes atravessam a balsa e
tomam outro ônibus na estrada Eldorado-Iporanga.
Na discussão durante a exposição, sugeriu-se que a escola oferecesse o Ensino Fundamental.
Os moradores querem que a escola permaneça na comunidade, e que seja ampliado o ensino
para que as crianças e jovens não precisem estudar longe de casa, principalmente os menores,
que precisam tomar o ônibus e irem sozinhos à escola. Verificou-se que após a implantação
de melhorias no sistema de mobilidade, a maioria da população passou a incentivar as
crianças e os jovens a frequentarem a escola.

94

A casa de Cacilda está apresentada no capítulo Espaços de morar.
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Figura 64: Escola do bairro.
Foto: Juliana Moreno.
Maio/2008.

Figura 65: Juliano na saída da
escola. Foto: Acervo Vera. 1997.

Figura 66: Ônibus escolar que
leva os estudantes para o Batatal.
Foto: Juliana Moreno.
Outubro/2007.

[...] naquele tempo todo mundo trabalhava assim porque era difícil quem tinha filho
na escola, né, que não tinha condição de por filho na escola porque a escola era
muito longe. Como meu irmão mesmo, meu irmão estudou um pouco, mas ele tinha
que ir daqui ao Batatal estudar a pé. E naquele tempo era de caminho, saía daqui
eram quatro, cinco horas da manhã para as seis horas entrar na escola lá. [...] Então
era muito dificultoso, então as pessoas, mais o pai, que não botavam os filhos na
escola por causa disso também, né [...]. (Cacilda Ramos Dias, 08/05/2008)

Nós tínhamos uma professora na Barra do Batatal e aqui não existia professora, não
tinha escola, nada. Era tudo mato, então. [...] Então os pais e mães não gostavam de
mandar os filhos porque tinha medo, porque a distância era muito longe pra ir até
onde tinha escola. Hoje não porque tá tudo facilitado, as pessoas que não estudam é
porque não querem. Tem condução na porta de casa, tem merenda na escola, pras
crianças, pra estudante, pra adulto, também se tiver boa vontade de estudar pode
estudar porque tem toda essa facilidade. (Adão Rolim Dias, 07/05/2008)

A escola que nós temos aqui [...] está praticamente fechada, que está só com o
pessoal do prézinho aí, foi feito um prédio pra poder funcionar como aula e hoje só
tem um pessoal que é da parte de alfabetização à noite e o prézinho. Essa escola, nós
queríamos que ela funcionasse, mudasse, que nem é uma mudança, pra ela funcionar
definitivo até a... vamos supor, até a oitava série, em vez do pessoal ir daqui pro
Batatal, ter dificuldade pra estar modificando, ir daqui pra lá, com transporte, ele
estudava aqui mesmo, dentro da própria comunidade. E isso é uma mudança, que tem
que ser mudado pra melhor. (Antônio Jorge, 31/05/2008)
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Em 2006, uma jovem95 da comunidade foi a primeira a ingressar na universidade. Ela estuda
em Registro, mas mora em Eldorado durante a semana para que possa trabalhar durante o dia
e comparecer às aulas à noite. Esse é um símbolo de conquista da comunidade e mostra que,
apesar das dificuldades, o estudo está se valorizando, servindo de exemplo para outros
moradores.
O galpão da associação (Figura 67) foi construído pelo ITESP em 2004. Lá ficam
centralizadas as atividades de alguns dos projetos implantados na comunidade, como o
Telecentro, a biblioteca, as máquinas de costura, os teares para confecção de artesanatos e o
forno de pão. É também lá que ficam armazenados os alimentos e bebidas usadas nas festas.
As máquinas de costura, recebidas em Pedro Cubas, fazem parte de uma iniciativa da
Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) com a Fundação
Cultural Palmares e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Essa
iniciativa visa capacitar os moradores para promover o desenvolvimento sustentável da
população. As máquinas são utilizadas por um grupo de mulheres para confeccionar
artesanatos como bolsas e artigos de decoração.
O telecentro (Figuras 68) foi implantado a partir de uma parceria entre Governo Federal96,
Ajuda da Igreja da Noruega e Campanha dos Estudantes Noruegueses (AIN/OD), Instituto
Socioambiental (ISA) e as Associações Quilombo Pedro Cubas e Pedro Cubas de Cima. Dez
computadores, equipados com software livre foram instalados numa sala, dentro do Galpão da
Associação. Também foi implantada uma antena para conexão de internet via satélite.

95

Juliana, filha de Vera.
Por meio do Governo Eletrônico Serviço de Atendimento ao Cidadão (Gesac), órgão do Ministério das
Comunicações.
96
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Figura 67: Galpão da Associação. Foto: Juliana
Moreno. Maio/2008.

Figura 68: Telecentro e biblioteca, no interior do
Galpão da Associação. Foto: José Vitor Marchi.
2008.

A única coisa que eu gostava mesmo, que eu cheguei aqui e custei a desacostumar, foi
do esporte. Eu fui técnico de futebol assim, de juventude, eu preparei um time de
moleques do Jardim Arpoador, até hoje essa turma quando eu chego lá fala “você foi
embora daqui, o nosso time acabou” e eram uns meninos bons, tudo moleque de 14
anos pra baixo que eu fui técnico. (Benedito Silvério, 24/10/2007)

Figura 69: Jogo no campo de futebol. Foto:
Maicon Jorge97. Abril/2008.

97

Figura 70: Meninos jogando bola na quadra
construída pelo ITESP. Foto: Juliana Moreno.
Maio/2004.

Essa fotografia foi obtida na oficina de foto promovida por José Vitor Marchi, em 2008. Disponível em:
<http://www. flickr.com/photos/quilombopedrocubas/2764437244/>. Acesso em 4 jan. 2009.
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Para a maioria da população, especialmente os jovens da comunidade, a implantação do
Telecentro com computadores é vista como positiva. É um recurso de comunicação que
permite a troca de informações e possibilita a ampliação da rede de conhecimento e de contato
com pessoas de fora. É o portal virtual da comunidade para o mundo. Isso possibilitou o
acesso à internet, correio eletrônico e ampliou a comunicação da comunidade. Por essa razão,
o desejo dos moradores é a permanência do Telecentro.
O campo de futebol (Figura 69), elemento existente na comunidade e de grande importância
já que é um esporte bastante praticado pela maioria dos adultos, jovens e crianças da
comunidade. São organizados campeonatos internos e externos, convidando comunidades da
região. O esporte pode ser considerado um fator de identidade. Apesar de ser uma prática que
não surgiu na comunidade, ela já foi absorvida pelas comunidades quilombolas do Vale do
Ribeira que organizam anualmente a Copa Quilombola de Futebol.
A quadra (Figuras 70) foi construída com recursos do ITESP em 2004. É uma estrutura
muito utilizada pelos moradores, principalmente para jogos de futebol de salão, esporte
bastante apreciado pelos jovens e adultos, que a utilizam todos os dias. Um esporte que não
vinha mais sendo praticado, e foi resgatado, foi a capoeira. Atualmente um professor da
região ministra aulas gratuitas aos jovens de Pedro Cubas.
De acordo com os moradores, algumas melhorias seriam necessárias para atender à
população. Uma das sugestões foi a construção de mais uma quadra de futebol de salão para
atender às meninas, que também praticam o esporte. Outra proposta foi a implantação de
sanitários e vestiários masculino e feminino para possibilitar a realização de jogos entre times
da comunidade e times de fora.
O posto de saúde da comunidade (Figura 71) foi construído em 2005, com recursos do
Governo Federal, dentro do Programa Saúde da Família. O atendimento e entrega de remédios
à população ocorre uma vez por semana, ou a cada quinze dias, dependendo da
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disponibilidade da equipe que, de acordo com os moradores, não é sempre a mesma, pois
existe grande rotatividade de funcionários. Raramente comparece um médico.
A população vê como necessário visitas mais frequentes de médicos, enfermeiras e o
abastecimento com remédios. Outra necessidade indicada na área da saúde foi o transporte de
pacientes, em casos de emergência. Como a maioria da população não possui automóvel, e o
serviço de transporte coletivo por meio de ônibus só é oferecido durante a semana e em
período letivo, a população não possui recursos para atender casos de emergência, como
aponta o relato de Antônio Jorge.
A mercearia e bar (Figura 72) funciona como um ponto de encontro. Durante o dia é
bastante frequentado pelas mulheres e crianças, para a aquisição de produtos de primeira
necessidade, pois opera como um mini-mercado onde se encontram produtos como macarrão,
arroz, óleo e doces. No final da tarde e à noite os homens se reúnem para conversar e jogar
cartas e sinuca. Com o aumento da população da vila, os encontros sociais, que ocorriam
esporadicamente, passam a acontecer com maior frequência. O bar e a mercearia abrigam
parte desses encontros.
O barracão é um galpão de bambu com cobertura de palha construído pelos moradores.
Possui um grande salão e uma pequena copa. O barracão é utilizado para atividades sociais
como bailes, festas e batizados (Figura 73).
É o local onde a comunidade afirma sua identidade perante as demais comunidades da região.
Isso ocorre principalmente nas festas da Padroeira, festas de casamento, batizados (Figura 74),
baile de carnaval entre outros eventos sociais que ocorrem na comunidade.
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Figura 71: Posto de saúde. Foto: Juliana Moreno.
Maio/2008.

Figura 72: Mercearia e bar. Foto: Juliana Moreno.
Julho/2008.

[...] o sistema da saúde, que nossa saúde está muito péssima, em todo canto, está
péssima mesmo que hoje você vai entrar aqui em qualquer lugar que vocês são
tratados, você vai ser atendido meio como, ai, você vai no médico e ele te dá um
monte de comprimido, você toma. Ah o que você tem, eu vou te dar esse comprimido
aqui, toma esse daqui que você vai ficar bom. Passa uma semana e você está
demolido. Quando chega a descobrir que você estava sentindo, você já toma outro,
não tem mais recurso, você vai tapeando, tapeando, tapeando com aquilo ali porque?
Porque não tem um ótimo salário, praticamente o próprio governo não dá esse apoio
de pagar um salário pros médicos que são especialistas, um médico bom pra ter nas
comunidades e no município, então eles mandam uns médicos que são aprendizes,
praticamente, não são médicos especialistas que tem conhecimento. Aí o que
acontece, hoje, o enfermeiro se forma, estuda, daqui a pouco o enfermeiro padrão
está fazendo o trabalho de médico especialista e ele não entende nada praticamente
só vai dando remédio pro pessoal de qualquer jeito, dando remédio e quando você vai
ver o cara está morto aí.[...] (Antônio Jorge, 31/05/2008)

Figura 73: Barracão em reforma para a festa da
padroeira. Foto: Juliana Moreno. Outubro/2006.

Figura 74: Batizado coletivo. Foto: Acervo
Cacilda e Adão. 2007.
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Para alguns moradores, requer reforma e reconstrução em alvenaria, pois os materiais
utilizados demandam manutenção constante. Assim, a sugestão foi entendida como uma
transformação, uma vez que mantém o uso e o significado, sofrendo apenas mudanças físicas
para melhorar seu uso e espaço.
Em 2005 foram instalados dois telefones públicos na comunidade. A introdução desse
elemento representou um avanço na disponibilidade de meios de comunicação, diminuindo a
necessidade da população se deslocar até o Batatal para obter informações sobre reuniões e
eventos. Também proporcionou um aumento da velocidade de comunicação.

7.3. Festas e eventos culturais
Dentre as práticas culturais encontradas na comunidade, destacam-se a Recomendação das
Almas, a Festa do Divino, a Festa da Padroeira e as festas de casamento e batizado.
A Recomendação das Almas é uma tradição religiosa em homenagem aos antepassados,
considerada uma manifestação cultural com forte vínculo com o passado (PAES, 2007). Essa
manifestação é realizada na quaresma. Ocorre, geralmente na noite da Sexta-Feira Santa ou do
sábado de Aleluia.
O dia da recomendação é definido de maneira a evitar que algumas pessoas aproveitem a
movimentação noturna nos arredores para roubar galinhas, culpando o grupo que participa do
ritual, dessa forma a data certa é sempre uma “surpresa”.
Às dez horas da noite o grupo se encontra na casa de um dos participantes e daí parte para
uma caminhada de dez quilômetros pela estrada Batatal-Pedro Cubas (Figura 75). À meianoite, “horário em que os mortos estão no mundo dos vivos”, o grupo chega ao cemitério do
Batatal (Figura 76), ponto alto da procissão. Acendem-se velas e entoam-se cantos,
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acompanhados pelo som da “matraca98”. Segue um trecho da estrofe cantada na noite de
Recomendação das Almas:

[...] Ai rezamos pro Padre Nosso
Ai Padre Nosso
Ave Maria
Ai rezamos pra mãe de Deus
Pra mãe de Deus [...]

Na volta, o grupo para em cinco, sete, nove ou onze (um número ímpar determinado pelo
capelão) pontos significativos para a comunidade, como casas de conhecidos ou casas
existentes no passado, taperas, cruzeiros e encruzilhadas, onde novamente cânticos são
entoados.
Os cânticos são oferecidos para as almas do purgatório, do cemitério, dos necessitados, de pai
e mãe, dos afogados, da encruzilhada, dos ofendidos (mortos devido à picada de cobra), do
sertão, dos atirados (mortos à bala), e da tapera (casas habitadas no passado) (PAES, 2007).
De acordo com Paes (2007), o grupo deve andar nas laterais da estrada para que o caminho
fique livre para as almas, e também para não serem levados por elas, e o capelão deve estar à
frente do grupo.
No retorno há uma mesa com comidas típicas (canjica, paçoca, coruja99) e guiné100, uma
bebida preparada especialmente para o dia, que serve para “fechar o corpo”, ou seja, para
proteger e espantar o mau-olhado.

98

A matraca é um instrumento feito de Madeira, que produz um som de bater (toc toc). O canto das cantadeiras
começa após o capelão tocar a matraca.
99
Coruja é uma espécie de pão, comida típica da região do Vale do Ribeira. É feito de massa de mandioca, ovos,
banha de porco e sal. A coruja tem formato de pão e é enrolado com folha de bananeira e assado no forno de
barro.
100
A bebida denominada ‘guiné’ é preparada apenas na quaresma é contém pinga, alho, raiz da planta guiné
(Petiveria tetranda gomez) e raspagens de chifre de boi ou chifre de veado (PAES, 2007).
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Figura 75: Procissão. Foto: Juliana Moreno.
Abril/2007.

Figura 76: Cemitério do Batatal à meia noite. Foto:
Juliana Moreno. Abril/2007.

Figura 77: Procissão na área da vila. Foto: Juliana
Moreno. Novembro/2006.

Figura 78: Concurso Miss e Mister Quilombola no
barracão. Foto: Juliana Moreno. Novembro/2006.

Figura 79: Festa do Divino. Foto: Acervo Carlos e
Salete. Sem data.

Figura 80: Casamento na igreja católica. Foto:
Juliana Moreno. Dezembro/2006.
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A Recomendação das Almas foi um elemento cultural-religioso que apareceu como um desejo
de permanência, uma prática que persiste, mesmo que tenha sofrido transformações ao longo
do tempo. Apesar de estar cada vez mais reduzido o número de pessoas que participam, a
prática se mantém. Representa uma persistência que pode ser considerada como um fator de
identidade perante as demais comunidades da região, por ser a única que ainda mantém esse
ritual.
A Festa do Divino (Figura 79) é uma festa religiosa em homenagem ao Divino Espírito
Santo. Ocorre em diversas localidades do município, entre os meses de junho e julho.
Consiste na passagem da bandeira do Divino pelas comunidades. É realizada procissão entre
uma comunidade e outra, de forma que a bandeira passe por todas as comunidades
participantes. Nessa procissão são cantadas músicas específicas, acompanhadas com violão,
zabumba e triângulo.
Pela tradição, começa pela casa mais distante para depois passar pelas casas mais próximas da
vila. Pedem oferenda para o dono da casa para realizar a festa, cantam agradecendo, e o dono
da casa, se quiser pode fazer uma promessa diante da bandeira e dar um nó em uma das fitas
penduradas nela. Assim vão passando por cada casa da comunidade. Depois de passar por
todas as casas, a Bandeira e as oferendas são levadas em lombo de burro para a Igreja de
Batatal, que é a comunidade mais próxima (QUILOMBOS DO RIBEIRA, 2007).
A Festa da Padroeira – Santa Catarina – é realizada sempre num sábado, próximo ao dia 25
de novembro. A festa inicia-se com uma missa na igreja católica, rezada pelo padre, seguida
de procissão na área da vila (Figura 77). Após a procissão acontece a festa com música
popular e eventualmente um concurso de “Miss” e “Mister” quilombola101 (Figura 78),
organizado pelos jovens da comunidade. A festa de cada comunidade é a mais importante
comemoração realizada e conta com a participação da maioria dos moradores para a

101

No caso acompanhado, em novembro de 2006.
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organização, preparação de comida e aquisição de bebidas. Uma das funções da festa, além da
integração e do entretenimento, é a arrecadação de verba para a associação. A prefeitura do
município disponibiliza um ou mais ônibus para o transporte das pessoas de outras
comunidades.
Os casamentos e batizados, que eram realizados no Batatal ou no centro de Eldorado, ocorrem
agora na comunidade, na igreja católica ou no barracão. Durante a realização do trabalho de
campo, foi acompanhado o casamento de Cacilda Ramos Dias e Adão Rolim Dias, que
viviam juntos há quase 30 anos. Foi uma grande festa na comunidade, pois Cacilda é
liderança102 no bairro, já foi presidente da associação duas vezes e participa ativamente das
atividades da associação. Celebrada a cerimônia religiosa na igreja católica (Figura 80), houve
uma festa no barracão com música, churrasco, bolo e refrigerante.
A comunidade também organiza anualmente os bailes de carnaval, que, além de promover
diversão e entretenimento para os moradores, também é uma oportunidade para gerar recursos
para a associação.

7.4. Elementos desejados
Dentre os elementos e técnicas desejados destacaram-se transporte e infra-estrutura. Devido à
união entre as comunidades quilombolas da região e aos diferentes investimentos em projetos
e atividades, os elementos desejados existem em outras comunidades, principalmente na
comunidade Ivaporunduva, como, por exemplo: placa de identificação da comunidade, local
de hospedagem e uma fábrica de produtos derivados da banana.
Ivaporunduva foi o principal alvo de projetos do Instituto Socioambiental e também de
universidades e do poder público. Isso resultou na implantação pioneira de estruturas e
102

Lideranças são consideradas as pessoas que, além de participarem ativamente da vida coletiva e coordenarem
atividades, são aceitas pela comunidade como tal. Geralmente possuem muitos afilhados e estão sempre
envolvidos em reuniões e grupos de trabalho. Outras lideranças no bairro são: Antônio Jorge, Adão Rolim Dias e
Benedito Silvério.
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atividades novas nessa comunidade. De fato, em Ivaporunduva, foi construída uma fábrica de
banana (Figura 83) com o objetivo de processar, para a comercialização, produtos derivados
da banana orgânica certificada, produzida na comunidade (2004); uma pousada com 12
quartos (Figura 82), que começou a receber hóspedes em 2006 (ITESP); e instalada uma placa
(Figura 81) de identificação na vila (2006).
Com o conhecimento e a verificação da possibilidade de novas atividades e estruturas em
Pedro Cubas, surgiu a idéia de introduzir elementos similares, como algo desejado para o
futuro da comunidade. Na discussão coletiva, foi sugerida a instalação de uma placa
indicando o nome da vila “Vila Santa Catarina” para identificar o centro da comunidade. Com
o aumento da presença de técnicos e pesquisadores que pernoitam na comunidade, foi
levantada a proposta de construção de um meio de hospedagem para visitantes. Essa
necessidade está estreitamente ligada à idéia de se desenvolver atividades de turismo, vista
como uma forma sustentável de geração de renda.
Também como alternativa de geração de renda e como consequência do conhecimento obtido
em cursos frequentados por alguns moradores, ou adquirido no acompanhamento de projetos
desenvolvidos em outras comunidades, sugeriu-se a implantação de uma fábrica de banana
para a produção de doce, conserva e banana chips. O processamento da banana agrega valor
ao produto que, quando comercializado in natura tem um valor bastante inferior.
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Figura 81: Placa colocada na vila de Ivaporunduva.
Foto: Juliana Moreno. Julho/2007.

Figura 82: Pousada em Ivaporunduva. Foto: Juliana
Moreno. Abril/2006.

Figura 83: Fábrica de banana em Ivaporunduva.
Foto: Juliana Moreno. Julho/2007.
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7.5. Persistências e ressignificações
O ritual de Recomendação das Almas, a Festa do Divino, o campo de futebol e a mercearia e
bar são elementos presentes antes do marco referencial – o reconhecimento como
remanescente de quilombo – e interpretados neste estudo como persistências, verificou-se o
desejo da comunidade em mantê-los sem sugestões de melhorias ou mudanças.
Como transformações, ou seja, elementos que precisam sofrer melhorias, mas mantêm o
significado original encontram-se a igreja católica, o transporte (estrada e ônibus), a escola, o
barracão e a qualidade da água. A terra da santa foi interpretada como uma ressignificação.
Após o reconhecimento como remanescente de quilombo, organizações governamentais e não
governamentais passaram a desenvolver e implantar projetos nas comunidades remanescentes
de quilombo da região do Vale do Ribeira. Em Pedro Cubas não foi diferente, como
consequência, foram introduzidas novas práticas e estruturas físicas.
Dentre os elementos que foram introduzidos após o reconhecimento, os moradores indicaram
o telecentro como uma permanência; a quadra, o posto de saúde, a biblioteca e o transporte
(ônibus e estrada), como transformação, ou seja, como um desejo de continuidade, mas com
sugestões de melhorias.
Quanto aos elementos desejados, é possível constatar que Ivaporunduva foi adotada pela
comunidade Pedro Cubas como referencial para definir suas necessidades. Ivaporunduva é a
comunidade onde começaram a surgir novas atividades e equipamentos, exercendo liderança
entre as comunidades quilombolas do Vale do Ribeira. Isso indica uma forte ligação entre
essas comunidades, determinada não apenas por compartilharem historias e raízes, mas por
terem lutas em comum.
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A Tabela 3 apresenta os elementos da paisagem que foram considerados mais relevantes pelos
moradores que colaboraram com a pesquisa. Esses elementos estão classificados e
organizados de acordo com as categorias definidas para análise. A colocação dos elementos
segue a ordem apresentada no capítulo.
Verifica-se que, após o reconhecimento, houve um aumento de estruturas implantadas na
comunidade. Essas estruturas trazem consigo mudanças na fisionomia e nas relações da
paisagem, mas mesmo assim os moradores avaliam positivamente a inserção desses
elementos, pois houve uma transformação na percepção de suas necessidades como grupo.
A mobilidade é um elemento que se demonstrou importante através das sugestões de melhoria
da estrada, da qualidade do ônibus, criação de linhas de ônibus fora do período letivo e até a
construção de uma ponte para atravessar o rio Ribeira. Isso demonstra a precariedade do
transporte, cuja utilização está ligada às lutas, à saúde, educação e sociabilização.
O reconhecimento da comunidade como remanescente de quilombo trouxe uma
ressignificação das terras da santa. Se antes qualquer família podia construir na área, desde
que autorizada, após esse marco apenas as pessoas que fazem parte da comunidade podem
fazê-lo. Um outro fator a ser observado é que havia um certo regimento para a ocupação da
área da vila, e que esta apresentava uma densidade populacional bem inferior. Devido ao
aumento da densidade de casas e de estruturas na vila, verifica-se a necessidade de se
estabelecer uma nova maneira de organizar o espaço.
Com a realização de eventos religiosos na comunidade como missas, batizados e casamentos,
viu-se a necessidade de ampliar a igreja católica e o barracão, a fim de acomodar melhor os
participantes desses eventos. Observa-se a permanência da Festa do Divino e da
Recomendação das Almas, eventos que a comunidade deseja manter, mesmo que a
participação dos moradores tenha diminuído devido à escolha de outras linhas religiosas.
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ELEMENTO DA PAISAGEM

PERSISTÊNCIA

TRANSFORMAÇÃO

RESSIGNIFICAÇÃO

1. Elementos existentes antes do
reconhecimento como
remanescente de quilombo
1.1. Estrada

X

1.2. Ônibus

X

1.3. Balsa

X

1.4. Igreja católica

X

1.5. Terra da santa

X

1.5. Escola

X

1.6. Campo de futebol

X

1.7. Mercearia e bar

X

1.8. Barracão

X

1.9. Recomendação das Almas

X

1.10. Festa do Divino

X

1.11. Festa da Padroeira

X

1.12. Casamentos e batizados

X

2. Elementos introduzidos após
o reconhecimento como
remanescente de quilombo
2.1. Energia elétrica

X

2.2. Tratamento de água

X

2.3. Galpão da associação

X

2.4. Telecentro

X

2.5. Biblioteca

X

2.6. Quadra

X

2.7. Posto de saúde

X

Tabela 3: Categorização dos elementos da paisagem.
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A Festa da Padroeira sofre uma ressignificação e ocorre em duas etapas: uma, no período
tarde, ligada à igreja católica – missa e procissão – e outra, no período da noite, ligada à
associação. A primeira etapa permanece do modo tradicional, já a segunda funciona como
uma quermesse. A música dos violeiros foi substituídas por músicas de outros estilos
populares, tocadas em aparelhos eletrônicos e amplificadas por caixas de som, fornecidas pela
prefeitura na ocasião do evento. Vendem-se churrasco, pastel, refrigerante e bebidas
alcoólicas cuja renda é revertida para a associação. Organizam-se bingos cujos prêmios
variam de frangos assados a novilhos e porcos. Os jovens propõem um concurso de “Miss” e
“Mister” quilombola para eleger a moça ou rapaz mais bonito e simpático.
O que ocorre é uma adaptação de outros modelos à realidade local. Esses modelos externos à
comunidade são introduzidos devido a vários fatores combinados, podemos citar a maior
mobilidade da população e o acesso a meios de comunicação como a televisão e a internet.
Quanto à educação, a escola da comunidade, que antes atendia apenas às crianças até a
primeira série, passou a oferecer aulas de alfabetização para adultos no período noturno.
Existem recursos, ainda que precários, mas que permitem o acesso aos estudos pelos jovens.
Alguns jovens da comunidade são beneficiados pelo programa de cotas para negros, e estão
tendo a oportunidade de cursar uma faculdade. Dentre as melhorias decorrentes do
reconhecimento podemos citar a implantação da rede de energia elétrica, o telecentro e a
biblioteca.
O reconhecimento da comunidade como remanescente de quilombo acarretou na implantação
de elementos de infra-estrutura e equipamentos comunitários. Esse processo de transformação
trouxe melhorias para a comunidade, mas também ocasionou mudanças nas práticas e nas
relações estabelecidas.
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ESPAÇOS DE MORAR

Figura 84: Parede da sala. Casa de Cacilda e Adão. Foto: Juliana Moreno. Maio/2008.

O conhecimento da nossa cultura passa, inevitavelmente pelo
conhecimento de outras culturas. Devemos reconhecer que somos
uma cultura possível, entre tantas outras, mas não a única
(LAPLANTINE, 1988, p. 21).
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8. Espaços de morar
Esse capítulo apresenta e analisa as habitações de algumas famílias (6.1.) e as novas casas
construídas pela CDHU (6.2.). Encerra com a discussão de aspectos que representam as
temporalidades (6.3.). A localização das casas novas e existentes encontra-se no Mapa 11.

Mapa 11: Localização das casas dos núcleos familiares e novas casas construídas pela CDHU. Sem escala.
Fonte: ITESP. 1998. Modificado pela autora. 2008.
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O projeto da CDHU foi o principal marco no modo de morar. Foram construídas 40 casas
destinadas às famílias cadastradas. Esse projeto é decorrente uma parceria entre a CDHU e o
ITESP. O ITESP, por possuir um departamento exclusivo para tratar de assuntos referentes a
quilombos, desenvolve projetos nessas comunidades e fornece apoio técnico.
A construção dessas casas representa um marco na transformação da paisagem, tanto em sua
fisionomia quanto nas práticas, que são impactadas pela introdução de novas técnicas, formas
de implantação e outra concepção de morar.
Esse projeto é decorrente do reconhecimento da comunidade como remanescente de
quilombo. O marco relacionado ao projeto das casas foi pouco mencionado pelos moradores,
pois não está totalmente inserido103, mas, no futuro pode vir a ser percebido como um marco
importante.

8.1. As casas existentes
Em Pedro Cubas, o território é de uso comum. Não há uma divisão de propriedade estrita, mas
ela se estabelece como um espaço peculiar da família, o que nos referimos como área da
família.
Cacilda e Adão moram na estrada Batatal-Pedro Cubas, em área anteriormente ocupada pela
família de Cacilda (Figuras 85, 86 e 87). A casa que a família mora era uma escola desativada
por um longo período, e como se encontrava na área da família, a prefeitura autorizou a
utilização da edificação para moradia104. A casa é em alvenaria coberta com telha cerâmica e
possui uma sala, cozinha, banheiro e três quartos. Há um anexo com fechamento em taquara e
cobertura de sapê, onde fica o tanque e o fogão à lenha.

103

Até última visita à campo, poucas famílias estavam morando nas casas.
Cacilda contou como foi o processo de autorização junto à prefeitura de Eldorado em conversa informal,
durante a viagem de campo realizada entre os dias 6 e 9 de maio de 2008, houve a oportunidade da pesquisadora
ficar hospedada em sua casa (casa nova CDHU).
104
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Figura 85: Croqui da casa de Cacilda e Adão. Desenho: Juliana Moreno. Maio/2008.

Figura 86: Amigos e familiares em frente a casa de
Cacilda e Adão após um baile em Pedro Cubas.
Foto: Acervo Cacilda e Adão. 2001.

Figura 87: Casa de Cacilda e Adão, antiga escola
desativada e ao fundo, nova casa CDHU. Foto:
Juliana Moreno. Outubro/2007.
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Adão nasceu e cresceu na comunidade, mas já trabalhou em São Paulo durante um
determinado período. Com a entrada de fazendeiros na área da comunidade, muitas pessoas
foram ameaçadas e tiveram que sair de suas casas e abandonar suas criações. Por essa razão
ele, que era casado e tinha três filhos, partiu para São Paulo em busca de trabalho. Sua esposa
faleceu pouco tempo depois, no parto do quarto filho. Ele levou os filhos para morar com a
sogra, no Batatal e retornou para São Paulo sozinho.
Em São Paulo casou-se novamente e teve mais três filhos. A família veio morar em Pedro
Cubas, mas o casal se desentendeu e a esposa partiu com os filhos. Adão retornou para São
Paulo, onde permaneceu por mais um período.
Cacilda, assim como Adão, nasceu e cresceu na comunidade. Casou-se, teve dois filhos e,
após ficar viúva partiu para trabalhar em São Paulo pela mesma razão que Adão. Ela foi
acompanhada dos filhos, de sua mãe e seu irmão. Já em São Paulo, criou também os dois
filhos de sua sobrinha que faleceu. Nessa oportunidade, Adão e Cacilda estabeleceram um
relacionamento.
Adão retornou para a comunidade no início da década de 80. Cacilda, que cuidava do irmão,
da mãe e dos filhos, mudou-se apenas três anos depois. O casal vive junto há cerca de trinta
anos e casaram-se oficialmente em dezembro de 2006.
Após retornar a Pedro Cubas, Cacilda assumiu responsabilidades perante a comunidade: foi
presidente da associação e atuante em seus projetos. Seus filhos de seu primeiro casamento já
estão casados. Cacilda estuda à noite, na escola do bairro (supletivo) e Adão colabora em
algumas atividades da associação. A família já teve diferentes tipos de criação no entorno da
casa: cabra, vaca, porco, galinha. Plantava mandioca, cana, legumes, milho, café, laranja,
limão, goiaba. Essas práticas mostram o uso do espaço ao redor da casa.
A nova casa da CDHU veio servir de moradia para o filho de Cacilda. Ele vive com sua
companheira e o filho dela. Após a construção da nova casa, a área foi cercada. Apesar de ser
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construída ao lado da casa original, Cacilda e Adão optaram por continuar morando na casa
existente, pois afirmam que são felizes naquela casa e têm o que necessitam ali.
Neste caso, a nova casa não trouxe grandes impactos, pois a casa original, uma antiga escola,
já possuía banheiro, chuveiro e tanque. Assim, a relação com o rio, por exemplo, já estava
estabelecida de outra maneira; não se utilizava mais o rio para banho e lavagem de roupas. A
nova casa apenas ampliou a área edificada da família e permitiu que o filho se estabelecesse
próximo à mãe.
A área onde mora a família de Leide e Antônio situa-se na Vila de Santa Catarina, próxima à
quadra e ao campo de futebol. À frente da área passa a estrada (que liga a comunidade ao
bairro Batatal, onde se toma a balsa para a estrada Eldorado-Iporanga) e ao fundo, o rio
Ivaporunduvinha (Figura 88).
O casal nasceu e cresceu em Pedro Cubas, e ali se casaram e tiveram um filho, Carlos que é
também casado. A família chegou a morar em São Paulo por três anos porque Leide precisou
fazer tratamento de saúde. O casal acolhe quatro jovens, criados como filhos: Iderly, Sueli,
Gabriela e Eni e um menino, Marcelo, com idades de 13 a 15 anos.
Em 2004, na primeira visita à comunidade, havia, na área da casa da família, algumas
construções tradicionais que não existem mais: uma casa de pau-a-pique com cobertura de
telha, um galinheiro de bambu (Figura 91) e cobertura de palha e uma casa de pau-a-pique e
cobertura de sapê (Figura 92). Algumas foram desmontadas; outras, deterioradas pelo tempo.
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Figura 88: Croqui da área da casa de Leide e Antônio – casa atual e cozinha anexa (acima) e casa CDHU
(abaixo). Desenho: Juliana Moreno. Maio/2008.

Figura 89: Casa de Leide e Antônio antes do
processo de ‘barreamento’ das paredes. Foto:
Acervo Salete e Carlos. 2005.

Figura 90: Casa de Leide e Antônio pronta. Foto:
Juliana Moreno. Outubro/2007.
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Figura 91: Antigo galinheiro. Foto: Juliana
Moreno. Fevereiro/2004.

Figura 93: Leide na antiga cozinha externa e com o
fogão à lenha. Foto: Patrícia Costa. Março/2005.

Figura 95: Leide e a neta Larissa. Foto: Acervo
Salete e Carlos. 1998.

Figura 92: Em frente à casa antiga de Antônio e
Leide. Foto: Acervo pessoal de Salete e Carlos.
2002.

Figura 94: Leide na cozinha com fogão à gás, na
nova cozinha. Foto: Larissa Jorge. Maio/2008.

Figura 96: Antônio, Maicon, Iderli, Sueli e Eni.
Foto: Acervo Leide e Antônio. 2003.
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Antônio Jorge é presidente da Associação Quilombo Pedro Cubas, portanto, está envolvido
em todos os projetos da comunidade. Leide participa ativamente das atividades da associação,
além de cuidar da casa e da roça familiar. Os jovens e Antônio Jorge estudam na escola do
bairro André Lopes ou no centro de Eldorado.
A casa que a família habita foi construída em 2005, pelo próprio Antônio Jorge, com ajuda da
família (Figuras 89 e 90). Possui paredes de pau-a-pique, chão de terra batida, portas e janelas
de madeira e cobertura de telha cerâmica. Tem uma sala, pequena cozinha com fogão a gás e
dois quartos. Nos fundos há um anexo de pau-a-pique onde fica o fogão à lenha. O banheiro
fica na parte externa da casa e não possui chuveiro.
Após a construção da casa, a antiga cozinha (Figura 93) foi transferida para área contígua à
nova casa, e acrescentou-se uma nova cozinha com fogão a gás (Figura 94). No quintal,
verifica-se a presença de alguns elementos: o depósito – onde são armazenados os produtos da
colheita – o viveiro e o chiqueiro. Também criam galinhas, cães e gatos.
A área da casa aparece em fotos de momentos em família. Verificam-se os laços familiares
pela presença constante de membros da família em fotos antigas do acervo pessoal (Figuras
95 e 96). A casa de Antônio Jorge também é palco de atividades sociais, como reuniões e
festas.
A casa da CDHU da família foi construída ao lado da casa habitada atualmente, a família
ainda não se mudou para a casa nova, pois aguarda a conclusão das obras. Mesmo com a
construção ao lado da casa existente, a casa da CDHU traz um modo diferente de morar:
possui tanque e banheiro interno com chuveiro. A introdução dessas técnicas pode indicar
uma ressignificação da relação com o rio, usado atualmente nessas atividades.
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Salete e Carlos moram em área defronte à casa de Antônio Jorge e Leide, pais de Carlos. À
frente da área passa a estrada, na lateral direita, o rio Ivaporunduvinha e no fundo há um
caminho para a roça familiar (Figura 97).
Salete morava no Batatal e mudou-se para Pedro Cubas após o casamento. O casal tem três
filhos que moram com eles: Maicon, de 13 anos, Larissa, de dez anos e Guilherme, de oito
anos105. Os três estudam na escola do Batatal106: Maicon no período da manhã, Larissa e
Guilherme, à tarde.
Carlos costumava participar das atividades da associação, mas atualmente trabalha como
jardineiro na Prefeitura da Estância Turística de Eldorado e visita a família nos finais de
semana, quando ajuda na roça familiar e outros serviços107.
Assim como seu pai, Carlos possui um pequeno viveiro (Figura 101) onde planta espécies
nativas para recomposição da mata ciliar. Possui galinhas, porcos (Figura 102), cavalos, cães
e gatos, o que mostra o tipo de uso do espaço do quintal.
A casa atual (Figuras 98, 99 e 100) é parte de madeira coberta com telha cerâmica e parte de
pau-a-pique com cobertura de sapê, o piso é de terra. A casa possui sala, um quarto e uma
cozinha. O banheiro fica na parte externa da casa e não possui chuveiro.
A casa da CDHU destinada à família foi construída próxima à casa existente, um pouco mais
distante do rio devido à enchente ocorrida há cerca de dois anos. Na casa nova, há dois
quartos, o que proporcionará uma melhor distribuição das pessoas, mas a família pretende
manter a casa existente também.
Segundo Salete, a família pretende mudar-se para a nova casa, mas a casa existente será
mantida para mostrar as técnicas construtivas tradicionais com vistas à realização da atividade
de turismo na comunidade, proposta colocada pelo Plano Diretor de Eldorado e pela
comunidade.
105

Idade das crianças em julho de 2008.
Dado levantado em julho de 2008.
107
Como cuidar dos animais, realizar manutenção da casa e da roça, etc.
106
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Figura 97: Croqui da casa de Salete e Carlos. Casa atual à direita e casa CDHU à esquerda. Desenho:
Juliana Moreno. Maio/2008.

Figura 98: Maicon, Larissa e Guilherme na
cozinha. Foto: Juliana Moreno. Outubro/2007.

Figura 100: Casa de Salete e
Carlos. Foto: Juliana Moreno.
Maio/2008.

Figura 99: Guilherme e Larissa no quarto. Foto:
Acervo Salete e Carlos. 2004.

Figura 101: Viveiro. Foto:
Juliana Moreno. Maio/2008.

Figura 102: Chiqueiro. Foto:
Juliana Moreno. Maio/2008

155

Irineu e Emília têm dez filhos, oito moram com eles (Figura 103). Os mais velhos são
casados e vivem na comunidade. Irineu participa regularmente das atividades da associação, é
monitor do projeto de plantas medicinais (Fundação Florestal e Funbio), trabalha no projeto
do maracujá (ITESP) e no projeto para recuperação da mata ciliar do rio Pedro Cubas (ISA).
A família possui roça para subsistência e planta palmito juçara no entorno de sua casa. A
introdução de projetos de recuperação da floresta e de repovoamento de palmito pode ter
levado a família a plantar pés de palmito na entrada da área e a colocar uma placa proibindo a
passagem de pessoas com cargas de palmito no entorno das casas.
A família mora em área no final da estrada (que parte do Batatal) e próxima ao rio Pedro
Cubas (Figuras 104 e 105). A casa é formada por dois blocos: uma edificação de pau-a-pique
com cobertura em telha de fibrocimento e piso de terra batida onde há uma sala e um quarto; a
outra edificação é onde fica a cozinha, com fogão à lenha que possui apenas a cobertura de
sapê. A área adjacente à casa é ocupada com as criações de galinha, porco e cavalo. Lava-se a
roupa no rio.
A casa da CDHU da família foi construída ao lado da casa existente. Devido ao tamanho da
família, a nova casa não comporta todos os membros. Ainda não foi decidido como a família
se organizará para se acomodar na nova casa. Como a mesma foi construída próxima à casa
existente, observa-se a possibilidade de mudança na utilização do rio para banho e lavagem de
roupa. Isso pode mudar a relação com o rio caso esses novos equipamentos – chuveiro e
tanque – sejam absorvidos pela família em suas atividades cotidianas.
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Figura 103: Croqui da area da casa de Irineu e Emília. Casa atual à direita e casa CDHU à esquerda.
Desenho: Juliana Moreno. Maio/2008.

Figura 104: Entrada da área: casa CDHU à
esquerda e palmito juçara. Foto: Juliana Moreno.
Maio/2008.

Figura 105: Vista da casa a partir do rio Pedro
Cubas. Foto: Juliana Moreno. Maio/2008.
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Figura 106: Croqui da casa de Dito e Vera. Casa atual acima e casa em construção abaixo. Desenho:
Juliana Moreno. Maio/2008.

Figura 107: Juliana, Dorival, Juliano e sobrinhos
de Maria em frente a casa. Foto: Acervo Vera e
Dito. 1998.

Figura 108: Casa da família. Foto: Juliana Moreno.
Outubro/2007.
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Benedito e Vera vivem juntos há nove anos108. Dito Chapéu, como é conhecido, morou
próximo à casa de Cacilda e também na vila, e mudou-se para esta área, onde Vera sempre
morou após decidirem viver juntos. A área fica no caminho para a capuava e para
Ivaporunduva (Figura 106).
Na casa moram Benedito, Vera e Juliano – filho de Vera. A casa da família (Figura 107 e
108) é de paredes de pau-a-pique coberta com telhas de fibrocimento e piso de terra batida.
Possui dois quartos e uma sala. Tem um anexo com fechamento em madeira e cobertura
também com telhas de fibrocimento onde fica a cozinha com o fogão à lenha.
Benedito contou que foi para São Paulo, assim como outros moradores, porque um fazendeiro
os expulsou de suas terras. Algumas pessoas foram morar no Batatal, mas ninguém pôde levar
as criações. Ele tinha 17 anos quando partiu. Em São Paulo casou-se e teve filhos.
Vera nasceu em Minas Gerais e veio para a região com a mãe e o irmão. Casou-se com um
morador de Pedro Cubas e teve dois filhos: Juliana109 e Juliano. Após a separação, Vera
ajudava Dito com os serviços domésticos e passaram a viver juntos.
A família cria porco, galinha, gato e cachorro. Trabalham na capuava cerca de uma vez ao
mês, onde permanecem por um período de três a sete dias. Dito, assim como Antônio Jorge e
Carlos, possui um pequeno viveiro onde produz, entre outras espécies, mudas de palmito
juçara.
Atualmente, Dito é aposentado. Ele contou que, ao voltar para Pedro Cubas chegou a extrair
palmito para a venda. Entretanto, largou essa atividade, pois, além de ilegal, não estava lhe
agradando “tirar o alimento dos animais”110.
Benedito foi presidente da associação e participou do processo de reconhecimento da
comunidade como remanescente de quilombo acompanhando os técnicos e fornecendo
informações sobre a área ocupada pelo quilombo e o histórico. Vera participava das
108

Em outubro de 2007.
Juliana é casada com um morador de Pedro Cubas e cursa faculdade.
110
Entrevista com Benedito, realizada em outubro de 2007.
109
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atividades da associação, principalmente junto à pastoral da criança e no grupo de artesanato,
mas, o casal desentendeu-se com algumas pessoas da comunidade e se afastou dessas
atividades. Atualmente eles frequentam uma igreja evangélica do Batatal.
A casa da família, da CDHU, foi construída na vila, distante da área de moradia. Está em
construção uma nova casa de bloco, com recursos próprios, próxima à casa existente de paua-pique.
Assim, o casal não pretende se mudar para a casa da vila, pois gostam do quintal deles onde
tem sua roça e suas criações. A casa da vila será utilizada por Juliano, que estuda à noite, pois
a casa atual é longe da estrada. Segundo Vera, ela terá que se dividir para cuidar das duas
casas, o que representa uma mudança nas suas atividades cotidianas.

8.2. As casas novas (CDHU)
Uma das mais expressivas mudanças na ocupação espacial, observada durante a pesquisa, foi
a construção de 40 casas111 pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo (CDHU), entre 2006 e 2008. A obra está em fase de conclusão, mas
algumas pessoas já estão morando nas casas.
Esse projeto ocorreu através de programa especialmente desenvolvido para comunidades
quilombolas, o Pró-Lar Moradias Quilombolas. A construção dessas casas faz parte de um
projeto da instituição para beneficiar as comunidades quilombolas. No total, o projeto abrange
a construção de 708 moradias para beneficiar 17 comunidades quilombolas reconhecidas pelo
ITESP no Estado de São Paulo. O projeto é resultado de uma parceria entre a Secretaria de

111

Cada Unidade Habitacional custou R$30.915,39, totalizando um investimento de R$1.027.380,80 (CDHU,
2008)
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Habitação do Estado e a Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania do Estado. Pedro Cubas
foi uma das primeiras comunidades a ser atendida112.
Cada Unidade Habitacional (UH) tem área útil de 41,34m² e área construída de 45,63m²
(Figuras 109 e 110). As casas têm dois quartos, uma sala integrada à cozinha, com fogão à
lenha, um banheiro e uma varanda. Possuem paredes de tijolo de barro aparente, piso de
cimento queimado com “vermelhão”, parte da estrutura em madeira, esquadrias também em
madeira e cobertura com telha cerâmica.
Quanto à implantação das casas, foram adotados dois modelos: o primeiro, ao lado das casas
existentes, na área onde as famílias encontram-se estabelecidas. No segundo modelo, as casas
foram construídas na vila: uma parte lado a lado e frente a frente, formando uma espécie de
rua, e outra parte, no morro, próximo ao campo de futebol.
Nos locais onde havia acesso para caminhões e espaço livre, as novas casas foram construídas
ao lado das casas existentes (Figura 111). Esse tipo de implantação foi possível em apenas 10
casas, ou seja, 25% do total de casas construídas
Verifica-se, pelo projeto das casas e pelas técnicas e materiais de construção adotados, que a
CDHU teve uma preocupação muito tênue em adaptar o sistema construtivo à realidade da
população como a colocação de fogão à lenha, o uso de esquadrias de madeira, a construção
de paredes com tijolo de barro aparente e a criação de uma varanda. Mesmo havendo
adaptações, elas se dão dentro de um padrão já estabelecido pela CDHU e configuram uma
persistência do modelo utilizado preso às necessidades de racionalização.
Neste caso, mesmo sendo construída ao lado da casa existente, a casa nova traz novos
conceitos de uso que não estão presentes na maioria das casas originais, como, por exemplo, o
banheiro dentro de casa com chuveiro elétrico e o tanque.

112

Outras comunidades quilombolas beneficiadas pelo projeto na região são: São Pedro, Pilões e Maria Rosa. As
obras tiveram início em 2006.
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BANHO
QUARTO
VARANDA

SALA/COZINHA
QUARTO

Figura 109: Casa CDHU. Foto: Juliana Moreno.
Outubro/2007.

Figura 110: Planta da casa. Sem escala. Desenho:
Juliana Moreno. Dezembro/2007.

Figura 111: Casas da CDHU implantadas ao lado das casas originais. Fotos: Juliana Moreno.
Outubro/2007.

Figura 112: Casa CDHU na vila, com algumas pessoas morando. Foto: Fábio Mathias. Julho/2008.
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Nas casas tradicionais, o banheiro, quando há, geralmente localiza-se fora de casa, em outra
edificação e não possui chuveiro. A maioria dos moradores toma banho no rio ou em
chuveiros improvisados na parte externa da casa. O rio também é utilizado para a lavagem de
roupas, prática que pode ser modificada com a implantação do tanque.
Na nova casa, o fogão à lenha foi construído em alvenaria de tijolos de barro, um modelo
diferente do tradicional, e está localizado na sala-cozinha. As casas existentes possuem fogão
à lenha artesanal de barro, em cozinha anexa a casa, geralmente em área ventilada e que seja
possível isolar do restante da casa com uma porta.
Para 75% do total das novas casas aquelas as quais não foi possível construir próximo às
casas existentes das famílias, devido à dificuldade de acesso ou escassez de área livre, a
solução adotada, para 24 famílias, foi a construção de sua nova casa, formando uma espécie
de “rua” (Figura 112), lado a lado e frente a frente A maioria dos donos destas casas mora em
local relativamente afastado da vila. Outra solução, mas para um número pequeno de casas
(seis casas) foi construí-las em uma área próxima ao campo de futebol. Neste caso, algumas
casas existentes foram demolidas para dar lugar às novas casas. Durante a construção, essas
famílias moraram em casas alugadas, na própria comunidade, ou junto a seus parentes.
Além da introdução de novas técnicas e possibilidades diferentes para a realização das
atividades cotidianas, que acontece com o uso das casas novas, as casas implantadas na vila,
lado a lado, trazem outra maneira de usar o espaço do entorno da casa.
Na área das casas existentes está presente uma série de elementos que não será possível
colocar nos quintais das casas novas. Nas casas da vila não há espaço suficiente para que
todos os moradores criem galinha, porco, cabra, cavalo e mesmo animais domésticos como
cães e gatos. A nova casa com banheiro e tanque pode introduzir novos hábitos, como uma
independência maior em relação ao rio para alguns usos como banho e lavagem de roupa. O
rio não se encontra tão próximo às casas como nas moradias originais.
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Figura 113: Casas CDHU. Caneta hidrocor sobre
papel sulfite. Desenho: Julio César, 12 anos.
Maio/2008.

Figura 114: Presença de caminhões na vila.
Caneta hidrocor e lápis sobre papel sulfite.
Desenho: Diogo, 6 anos. Maio/2008.

Foi um bom projeto, é um bom projeto pra ser aproveitado porque tem pessoas que
tem condição de fazer uma casinha, mas tem muitos que não tem, né, então, é um
projeto bom, mas só, o que eu achava assim que tinha que ter um modo, uma
administração melhor pra trabalhar com esse projeto, não é do jeito que eles estão
trabalhando, igual vieram aí, fizeram o levantamento do projeto e tal, foi aprovado,
mas agora quando chegou no fim, eles estão enrolando muitas pessoas, eu não acho
que isso é justo porque, se eles querem dar as coisas, que dêem, se não querem
também eles não são obrigados, mas o povo também não é obrigado a ficar
esperando pela enrolação deles, né? Porque igual agora, tem muita gente precisando
das casinhas, fosse bom ou fosse ruim, mas eles tinham as casinhas deles, eles
desmancharam, prometeram a construção, agora depois que desmancharam, que
depois começou a obra e está tudo pronto, eles estão segurando por que? Eu acho
que nesse ponto aí não estão certos. (Cacilda Ramos Dias, 08/05/2008)

Ah, eu acho que é novidade né, porque antigamente era uma coisa de não existia, né.
Existir, existia só que nós não usávamos, nós morávamos em casa de barro. (Leide
Maria de Miranda Jorge, 08/05/2008)
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Estas novas casas trarão mudanças também na rotina de convivência de algumas famílias. Em
alguns casos, a nova casa na vila será utilizada pelos jovens que estudam à noite. Assim,
algumas famílias terão que se organizar para cuidar das duas casas, pois decidiram
permanecer na área da casa existente.
Na exposição organizada durante a pesquisa, alguns desenhos mostram a compreensão da
implantação deste projeto por algumas crianças da comunidade. Destacam-se a localização
das casas lado a lado e a presença de caminhões (Figuras 113 e 114).
Alguns moradores têm críticas em relação ao projeto da casa, o que é esperado, uma vez que o
projeto é padrão, e as necessidades das famílias nem sempre são as mesmas. Apesar das
críticas, o projeto é avaliado positivamente pelos moradores, e as ressalvas são quanto à
demora para a conclusão das obras, pois alguns tiveram que abandonar suas casas para que a
nova casa fosse construída no mesmo lugar.
Segundo os moradores, as casas ainda não podem ser utilizadas devido à necessidade de
construir uma vala de drenagem de esgoto, o lençol freático é alto, o que inviabiliza o uso da
fossa séptica convencional. Essas famílias estão morando na casa de parentes desde 2006,
aguardando a conclusão das obras.
A tecnologia construtiva utilizada nas novas casas é comparada com as técnicas tradicionais e
conhecidas.
A racionalização do modo de construir pode ter sido um fator que impulsionou a implantação
das casas lado a lado. A terceirização dos serviços e a redução de custos de transporte de
material e mão-de-obra são outras razões que podem ter direcionado essa opção.

8.3. Persistências e ressignificações
De acordo com relatos, a população da comunidade morava na capuava, e vinha para a vila
apenas nos finais de semana. Com o impedimento para realização das roças por conta das
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restrições ambientais, a melhoria do acesso aos estudos e a implantação de equipamentos, as
famílias se instalaram na vila. A capuava passou a ser utilizada esporadicamente, apenas na
época do plantio e da colheita e essa atividade foi gradativamente abandonada, concentrandose grande parte das residências na vila.
Esse processo gerou algumas mudanças como, por exemplo, em relação ao modo de criação.
As criações são práticas comuns na comunidade e expressam formas de organização e uso do
espaço.
O senhor Benedito decidiu morar mais distante da vila. Após trabalhar com a extração de
palmito, abandonou a atividade e está construindo uma casa de alvenaria (Figuras 115 e 116)
com recursos próprios, pois a casa da família da CDHU foi construída na vila.
As casas aparecem como elementos que não necessitam de mudanças na Tabela 1 (p. 84)
sobre as mudanças desejadas, que foi discutida durante a exposição. Os moradores colocaram
em discussão a necessidade de preservar as técnicas antigas de construção, o que indica um
desejo de permanência do modo de construir.
Uma das sugestões dos moradores durante a discussão foi a construção de um modelo de casa
“antiga”: uma casa de pau-a-pique com cobertura de capim, forno de farinha e engenho de
cana. Sendo assim, querem preservar, de alguma forma, aquilo que fez parte de suas vidas;
não querem perder algumas técnicas, mesmo que elas não façam mais parte de seu cotidiano.
Querem mostrar para os mais jovens como eram feitas as coisas no “tempo” deles.
Apesar da maioria das famílias possuir fogão a gás, é o fogão à lenha que é utilizado
diariamente para cozinhar. Este é um elemento de permanência nas casas, mantido inclusive
nas casas novas, construídas pela CDHU. Há duas explicações para a continuidade no uso
dessa técnica. A primeira, é dificuldade para a compra do gás – tanto na questão financeira,
quanto na dificuldade de transporte. A outra explicação é a permanência da técnica e das
atividades como a busca da lenha.
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Figura 115: Casa de Dito no início da construção.
Foto: Juliana Moreno. Outubro/2007.

Figura 116: Casa de Dito em construção. Foto:
Juliana Moreno. Maio/2008.

E aqui eu estou tranquilo, eu já não quero ficar lá na vila. Eu morava na vila. Eu
morei um bocado de tempo naquela escola, quando eu conheci essa dona aí, está
vendo aquela ali? [...] Hoje resolvi, eu falei [...] tanta aventura pra quê. Vou
construir uma casa pra mim ter um lar. (Benedito Silvério, 24/10/2007)

Ah o viver nós aqui a gente vive é de trabalho, o plantio da roça, [...] quando a gente
planta assim, e colhe... a gente compra no supermercado coisa que a gente não
planta, né, porque é o sal, o óleo, o óleo mesmo, quando se cria porco, tem vez que
busca óleo, às vezes não busca, né, mas com o porco tem a banha. Às vezes compra,
às vezes, às vezes não compra, é assim. Só que antigamente todo mundo criava, né,
não é todo mundo que está criando mais não. Porque é o que eu falei pra você esse
negócio de ficar na beira da estrada não dá pra criar animal, por causa das estradas,
então, antigamente todo mundo criava porque morava na capuava e agora, com esse
negócio de capuava, quem morava na capuava nao quer ir mais, vieram tudo pro
lado da vila. Agora esse bocado de gente que está aqui na vila, morava mais pro
sertão, mas vieram de lá pra cá. Os mais antigos já morreram, agora os mais novos
não querem ir. (Leide Maria de Miranda Jorge, 08/05/2008)
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A implantação da rede de energia elétrica na comunidade possibilitou a aquisição de
eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos. Destes, a televisão se destaca e estava presente em
quatro das cinco casas abordadas. Sua introdução possibilitou um contato maior com outras
culturas e permitiu a ampliação do acesso à informação, mas também ocasionou mudanças na
rotina das famílias. A televisão funciona, muitas vezes, como um atrativo que reúne as
pessoas no período da noite nas casas daqueles que as possuem.
Quando não havia televisão nas casas, as conversas e as histórias contadas pelos mais velhos
ocupavam esse lugar. Como consequência disso, observa-se não só a diminuição da
participação dos jovens nos eventos tradicionais da comunidade, mas principalmente a
inserção de elementos novos nesses eventos, como, por exemplo, a organização de um
concurso de Miss e Mister quilombola na noite da Festa da Padroeira, claramente uma
ressignificação desta festa. Essa ressignificação tem provável origem na casa, nos meios e
técnicas que participam do cotidiano dos moradores, como a televisão, e refletem nas práticas
coletivas. A casa e o modo de habitar exercem influência nas relações entre homem e meio,
bem como das práticas sócio-culturais.
Sendo assim, permanece o modo de habitar, ao mesmo tempo em que algumas funções são
adaptadas às novas necessidades. Apesar de algumas técnicas não serem mais utilizadas, os
moradores não querem perdê-las, pois estas fazem parte de suas raízes e da construção de suas
identidades. Isso representa uma mudança de valor; uma ressignificação. Algumas técnicas,
que tinham um valor e uma função no cotidiano vivido pelos moradores mais velhos, passam
a ter um significado de identificação, de raíz. Os moradores querem preservá-las, mesmo que
não sejam mais utilizadas, assim como uma peça de museu, que serve para mostrar como se
fazia, como uma referência válida para o presente.
Com a implantação de um novo modelo de casa, verificou-se uma mudança das relações com
o meio e de algumas práticas, mesmo naquelas casas construídas ao lado da habitação
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existente, pois as práticas existentes e a paisagem não foram consideradas na realização do
projeto. A relação com o rio tende a se modificar com a existência do chuveiro e tanque na
casa.
No caso das casas construídas distantes da casa original, constataram-se duas situações. A
família prefere continuar morando na área original, pois não quer abrir mão de sua
privacidade e das criações, e deixa a casa da vila para os jovens que chegam tarde da escola e
para seu uso nos dias de festa. Ou, em um segundo modelo, a família decide mudar para a
nova casa e, portanto, tem que abrir mão de práticas e atividades, alterando suas atividades
cotidianas, abandonando ou realizando as mesmas em outro local.
É certo que as novas casas trarão um outro padrão de moradia para a população de Pedro
Cubas, entretanto, é importante observar os impactos que esse novo modelo trará para os
moradores. A relação que existe com o rio será ressignificada, é possível questionar as
consequências dessa mudança, como o valor e o significado do rio para os moradores, a
adaptação das atividades cotidianas da família nas casas construídas lado a lado, e a
“acomodação” deste novo elemento (a casa da CDHU) na paisagem.
As relações com o rio podem ser ressignificadas a partir da forma como percebem a
importância do rio para as suas vidas. Se hoje o rio é hoje utilizado nas atividades cotidianas –
banho, lavagem de roupa e de outros utensílios – no futuro pode ser apenas para banhos de
lazer nos dias quentes. De acordo com essa hipótese, o significado do rio passa de uma
necessidade a uma atividade esporádica.
No caso das casas construídas lado a lado, o modo de vida das famílias poderá sofrer, além
das alterações na relação com o rio, mudanças na maneira como ocupam a área ao redor da
casa e criam os animais domésticos. É possível também que ocorra uma ressignificação das
relações entre vizinhos, que terão se adaptar a uma nova maneira de convívio.
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Foram observadas três alternativas. Na primeira, as famílias continuam morando na mesma
casa, utilizando a casa da vila apenas em dias de festa ou para pernoitar quando chegam tarde
da cidade. Na segunda hipótese, as famílias mudam-se para a nova casa, mas mantêm as
criações na área da casa antiga, readequando a rotina cotidiana. Na terceira, as famílias
mudam-se para a nova casa e abandonam as criações, estabelecendo, assim, uma nova rotina e
um novo modo de vida. De qualquer forma, ocorre uma ressignificação das atividades
cotidianas e uma adaptação ao novo modelo introduzido na vida da comunidade.
É possível que aconteça, para algumas famílias, todas essas hipóteses combinadas, através de
uma readequação nas relações presentes na paisagem da comunidade. A comunidade passará
por um processo de ajuste em que cada família decidirá como será realizada a sua adaptação a
esse novo elemento, e até que ele seja absorvido pela população e se torne parte da vida das
pessoas.
Verifica-se que esse modelo, bem como o sistema construtivo adotado, representa uma
permanência de técnicas para a CDHU, mas essa permanência é estranha ao lugar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Figura 117: Casa da família: Carlos, Salete, Maicon, Larissa e Guilherme. Foto: Juliana Moreno.
Maio/2008.

“Sem a auto-compreensão não podemos esperar por soluções
duradouras

para

os

problemas

ambientais

que,

fundamentalmente são problemas humanos.” (TUAN, 1980, p.
1)
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9. Considerações Finais

Esta dissertação teve como objetivo compreender, através de um recorte das temporalidades,
como os moradores da comunidade quilombola Pedro Cubas percebem as transformações da
paisagem. A paisagem abrange as relações que se estabelecem entre o homem e o meio; por
essa razão, são as pessoas que fazem parte da paisagem que melhor podem contar sobre as
persistências, transformações e ressignificações dos espaços em que vivem.
A afinidade que se estabeleceu entre a pesquisadora e os moradores da comunidade foi fator
essencial para o desenvolvimento desse estudo, em que a relação humana é fundamental. As
pessoas que moram e interagem no lugar foram a base da pesquisa; elas que apresentaram a
comunidade à pesquisadora, de forma que, sem elas, a pesquisa não se realizaria. Os
moradores de Pedro Cubas contaram o que pensam sobre as transformações da paisagem, e,
assim, permitiram a identificação dos elementos que emergem no espaço de vida da
comunidade.
Os procedimentos adotados para o levantamento desses elementos resultaram em um
arcabouço de materiais, que, organizados e categorizados, viabilizaram uma análise e
compreensão das temporalidades presentes na paisagem de Pedro Cubas. Temporalidades
estas que emergem através das Persistências, Transformações e Ressignificações de seus
elementos.
O principal marco referencial das mudanças nos aspectos fisionômicos e relacionais da
paisagem é o reconhecimento da comunidade como remanescente de quilombo. Durante a
pesquisa de campo identificaram-se outros marcos, como a criação de unidades de
conservação e a intensificação da fiscalização ambiental na região, a organização política na
luta contra as barragens e a introdução de casas da CDHU na comunidade.
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As persistências se configuram em elementos que não se deseja perder, pois estão
relacionados à construção das identidades. Em Pedro Cubas, são persistências a natureza, em
todas as suas formas, assim como as técnicas antigas e os rituais.
As transformações, ou elementos que necessitam de melhorias, mas que mantêm seu
significado, são o transporte, a reforma e ampliação da igreja católica e do barracão, a criação
de novas estruturas para a quadra e o campo de futebol, a oferta de estudo na própria
comunidade.
Já as ressignificações ou os elementos que sofrem mudanças em seu significado são os locais
de plantio, que passam da capuava, em local distante, às áreas de roça próximas à vila, a
“terras da santa”, que ligada anteriormente à igreja, é regida agora por outro princípio, o de
pertencimento ao quilombo. Assim também sofrem ressignificação o modo de construir e as
relações com o rio e com os vizinhos, a partir da implantação do projeto de casas introduzido
pela CDHU. Os elementos desejados pelos moradores apontam para a estreita ligação entre as
comunidades da região, pois são encontrados em outras comunidades quilombolas da região.
Com a implantação de novas estruturas em Pedro Cubas, práticas e atividades são recriadas e
ajustadas, permitindo seu convívio no mesmo espaço. A busca de novas atividades para a
melhoria da qualidade de vida da população resulta na introdução de técnicas e práticas que
implicam na transformação das relações estabelecidas. Na maioria dos casos, as intervenções
são vistas positivamente pelos moradores, que sugerem apenas algumas adequações.
As temporalidades presentes na paisagem são percebidas de forma diferente pelas pessoas da
comunidade. Os arranjos se ajustam dentro das variáveis, de acordo com o grupo que
experiencia a paisagem, atribuindo valores diversos para os elementos e as relações presentes.
As pessoas de mais idade e idosos têm a preocupação de preservar práticas e elementos que
não fazem mais parte do cotidiano da maioria como, por exemplo, a casa de farinha, o
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estraçador de cana, a Recomendação das Almas, o trabalho em mutirão, os métodos de
construção, entre outros.
Os mais jovens têm uma visão direcionada à introdução de novas técnicas que abrangem
elementos como a melhoria do transporte para o centro do município, facilitando o acesso a
cursos não oferecidos na comunidade, a valorização do Telecentro, equipado com
computadores com acesso à internet, o futebol e outras estruturas ligadas à prática de esportes.
O movimento para a implementação do artigo 68 da Constituição Federal colocou em
evidência os problemas enfrentados, funcionou como uma ferramenta nas lutas políticas e
problemas enfrentados pelas comunidades quilombolas e chamou a atenção do governo para
sua importância, desencadeando uma série de ações para a melhoria das condições de vida
deste segmento da população brasileira.
A construção de casas da CDHU e a introdução da rede de energia elétrica trouxeram outras
técnicas construtivas, modelos de implantação e equipamentos que provocaram impactos no
modo de vida da população. A aglomeração de edificações pode gerar problemas como a
poluição da água e do solo, cujo impacto na saúde da população e na paisagem podem ser
prevenidos com o tratamento adequado dos resíduos.
O estudo permanente da assimilação das mudanças pelas comunidades, bem como sua
aceitação ou recusa de projetos realizados por instituições governamentais e não
governamentais, é uma prática importante quando se pretende realizar projetos que geram
intervenções no espaço, e podem alterar o modo de vida da população. Estes estudos devem
ser feitos previamente e após cada intervenção, garantindo que as ações contribuem para a
melhoria das condições de vida da população, e que são percebidas como tal.
Este estudo contribui, nesse sentido, pois, ao fazer a leitura da paisagem de Pedro Cubas, dá
subsídios importantes à proposição de ações futuras. Aponta para necessidade de elaboração
de um plano diretor estratégico da comunidade e de organização de um sistema de
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planejamento participativo, como um caminho para estabelecer o ordenamento do espaço e
das atividades, que tenha como princípio a minimização de impactos negativos e a
maximização dos impactos positivos sobre a paisagem e, principalmente sobre modo de vida
dos moradores.
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