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RESUMO

O presente trabalho tem como tema os processos de reconhecimento de comunidades
enquanto quilombolas, tomando o Quilombo Morro Seco como exemplo etnográfico. Esse
quilombo se situa na região do Vale do Ribeira e obteve seu reconhecimento étnico e
territorial em 2006. A proposta é identificar e analisar os processos que permitiram a
construção de sua identidade quilombola, atentando para as categorias que são veiculadas e
a participação de agentes mediadores nesses processos, dentre os quais, será dedicada
especial atenção aos agentes católicos. Esses agentes atuam, além de terem ajudado a
fundar, em duas importantes organizações no Vale do Ribeira em torno das quais estão
mobilizados os quilombolas da região, são elas: Movimento dos Ameaçados por Barragens
do Vale do Ribeira (MOAB) e Equipe de Articulação e Assessoria às comunidades negras do
Vale do Ribeira (EEACONE). Nesse trabalho são analisados também como os agentes,
quilombolas ou religiosos, concebem o que seria a cultura quilombola e lidam com a questão
da tradicionalidade associada a essa cultura.
Palavras-chave: comunidades remanescentes de quilombos, religião, identidade étnica,
mediação cultural, processos de reconhecimento.

ABSTRACT

The present study has as its theme the recognition processes of quilombolas communities,
taking the Quilombo Morro Seco as an ethnographic example. This quilombo is located in
the Ribeira Valley region and obtained his ethnic and territorial recognition in 2006. The
proposal is to identify and analyze the processes that allowed the construction of their
identity, looking for the categories that are transmitted to and the participation in these
processes of mediating agents, among which special attention will be devoted to staff
Catholics. These agents act, and have helped to found, in two important organizations in the
Ribeira Valley around which the quilombolas are deployed in the region, they are: (MOAB)
and (EEACONE). In this work are also analyzed how agents, quilombolas or religious,
conceive what would be the quilombola culture and deal with the issue of traditionalism
associated with that culture.
Key-words: quilombolas communities; religion; ethnic identity; cultural mediation,
recognition processes
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho pretende refletir sobre os processos de reconhecimento de
comunidades remanescentes de quilombo, partindo do pressuposto de que esses processos
ocorrem de diferentes maneiras, envolvendo diferentes agentes e motivações, dependendo
do contexto etnográfico do qual se fala. A reflexão que se pretende desenvolver se insere
dentro de uma perspectiva que considera os múltiplos elementos que compõem o
fenômeno quilombola nos dias de hoje, bem como seu caráter dinâmico e relacional. Assim,
pretende-se analisar de que maneira a identidade quilombola vai se configurando a partir de
diferentes relações, motivações e circunstâncias, a fim de que sua ocorrência não seja
atribuída a uma única causa, mas a diferentes causas. Com esse objetivo elegi o Quilombo
Morro Seco, situado no Vale do Ribeira, como um exemplo etnográfico que permitiria
suscitar questões ao debate de duas temáticas que estão presentes como pano de fundo
desse trabalho: a relação entre a emergência de identidades étnicas e as demandas por
demarcação de terras na contemporaneidade, bem como as supostas fronteiras existentes
entre o domínio da religião e o da política.
No que se refere ao tema do reconhecimento dos remanescentes de quilombos,
pode-se afirmar que essa temática ganhou destaque e projeção no cenário público brasileiro
com a promulgação do Artigo 68, alocado nas Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição Federal de 1988, segundo o qual “aos remanescentes das comunidades dos
quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva,
devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”.1
A categoria jurídica remanescentes das comunidades dos quilombos à qual o artigo
se refere foi formulada num momento histórico específico no qual o Brasil passava por um
processo de redemocratização e de Comemoração do Centenário da Abolição, em que a
simbologia do quilombo ganhava relevância neste contexto. A promulgação do Artigo 68 foi
fruto de um movimento que vinha ocorrendo no estado do Maranhão realizado por
militantes do Centro de Cultura Negra (CCN) daquele estado, preocupados com os conflitos
fundiários entre os moradores das chamadas terras de preto com fazendeiros e grileiros.
Mais tarde, com a convocação do Movimento Negro Unificado, o Centro de Cultura Negra do
1

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#adct.egras.
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Maranhão, o Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará, com o apoio do Movimento
Negro do Rio de Janeiro, participaram da I Convenção Nacional do Negro pela Constituinte,
em 1987, na qual as demandas concernentes à moradia e ao título de propriedade das
comunidades negras em meio rural foram levantadas para ser levadas à Assembleia
Constituinte.
Essas demandas teriam culminado na elaboração e promulgação do Artigo 68 que, de
acordo com Leite (2000), transcendia a questão meramente fundiária e tinha como um de
seus propósitos reparar uma dívida histórica da nação brasileira com os negros. No entanto,
apesar da intenção, a lei não teria encontrado uma aplicação imediata e suscitou inúmeros
debates na busca de critérios que orientassem a definição de quem seriam os
remanescentes das comunidades dos quilombos sobre os quais versava a Constituição2. Esses
impasses fizeram com que tanto o termo quilombo como o termo remanescentes das
comunidades dos quilombos passassem por uma revisão crítica e seus sentidos
transformados.
As disputas pela significação da nova categoria jurídica teriam envolvido profissionais
das mais diversas áreas. O debate teria sido marcado pela polarização de duas posições que
podemos resumir, grosso modo, entre os que priorizavam o aspecto histórico dos quilombos
e aqueles que defendiam a ressemantização da categoria. O argumento dos profissionais
que defendiam a ressemantização era o de que, caso se optasse por considerar o termo
quilombo em seu sentido histórico, como defendiam os profissionais do outro lado do
debate, a lei ganharia um caráter restritivo, contrariando a intenção pela qual ela havia sido
criada, a saber, um resgate da dívida histórica com os negros. Isso porque, segundo Wagner
(2002), a cultura seria tomada como algo fixo, fossilizado e em processo de
desaparecimento.
Desde então, os diversos sentidos que vêm sendo atribuídos à categoria
remanescentes das comunidades de quilombos possibilitam afirmar que esta não é uma
categoria unívoca, pois seu sentido é objeto de controvérsias. Assim, determinados aspectos
que envolvem a categoria, como, por exemplo, o fato do quilombo ter sido originado pela

2
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fuga de escravos, podem ser priorizados ou relegados a um segundo plano dependendo do
agente que o emprega.
Tendo apresentado sinteticamente o cenário em que se insere a categoria
remanescentes das comunidades de quilombos, passarei à exposição do meu problema de
pesquisa e como procedi para sua investigação.
Como afirmei anteriormente, o objetivo desse trabalho é pensar sobre algumas
questões relativas ao reconhecimento de comunidades quilombolas e o papel que os
agentes mediadores desempenham nesses processos. Nos interessa analisar as motivações
relacionadas a esses processos e os argumentos aos quais os agentes lançam mão a fim de
justificar suas posições e demandas. Nesse sentido, a condição do quilombo Morro Seco no
momento de seu reconhecimento suscitou, do ponto de vista deste trabalho, elementos
interessantes para pensar as mobilizações de caráter étnico do Vale do Ribeira. As
comunidades dessa região possuem algumas semelhanças entre si, como, por exemplo, seu
processo de formação, as atividades econômicas desenvolvidas e o fato de terem passado
de uma condição de comunidades caipiras para a condição de comunidades quilombolas.
O quilombo Morro Seco obteve seu reconhecimento étnico e territorial no ano de
2006 e um dos elementos que chamaram a atenção foi o fato de possuírem o título de
propriedade da área que reivindicaram. Outros elementos foram a não-incidência de áreas
de proteção ambiental sobre seu território e o fato de não estarem ameaçados de serem
atingidos pelos projetos de construção de barragens no Rio Ribeira de Iguape. Como é
possível observar nos Anexos I e II, grande parte das comunidades hoje reconhecidas como
quilombolas nessa região tinham sofrido com a sobreposição de áreas de proteção integral
sobre seu território e as que são pertencentes ao município de Iporanga e Eldorado estavam
ameaçadas com os projetos de construção de barragens.
De acordo com dados do Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp),
referentes ao ano de 2010, a região do Vale do Ribeira concentra a maior parte das
comunidades quilombolas do Estado. Das 26 comunidades remanescentes de quilombos
formalmente reconhecidas, 20 delas encontram-se nessa região. Nos Relatórios TécnicoCientíficos que tive acesso, o conflito fundiário entre membros das comunidades e pessoas
‘de fora’ assume um lugar proeminente no argumento dos autores para justificar a
3

organização política e as reivindicações destas comunidades em torno de seu
reconhecimento frente ao Estado. O fato da maioria dessas comunidades não possuir o
título de propriedade das áreas que ocupavam agravava ainda mais essas situações de
conflito que, como afirmei, podem ser representadas basicamente pela criação de unidades
de conservação da natureza, pela especulação imobiliária que decorreu da construção da
Rodovia Régis Bittencourt e pela ameaça de construção de barragens ao longo do curso do
Rio Ribeira de Iguape. Nesses laudos é recorrente a menção à questão da legislação
ambiental, a ameaça de inundação de parte dos territórios pela construção das barragens e
os conflitos com supostos proprietários.
Além dos laudos antropológicos, outros trabalhos que tratam das emergências
étnicas, seja de indígenas, quilombolas ou outros grupos que se inserem na categoria
população tradicional, optam por essa chave interpretativa em que o autorreconhecimento
possui como pano de fundo situações conflituais, sobretudo concernentes ao acesso à terra.
Dentro dessa perspectiva, a terra enquanto meio de subsistência seria o desencadeador das
mobilizações em torno do reconhecimento étnico.
A título de exemplo serão reproduzidos trechos de alguns laudos antropológicos nos
quais o que foi exposto acima se torna mais claro. Um desses laudos foi feito por
antropólogos do Ministério Público Federal de maneira a abarcar sete comunidades que
hoje são reconhecidas como quilombos, são elas: Ivaporunduva; Maria Rosa e Pilões; São
Pedro; Pedro Cubas; Sapatu; Nhunguara e André Lopes, todas localizadas na região do Vale
do Ribeira3. O argumento que está presente nesse laudo como justificativa para entender a
3

Trata-se do primeiro laudo antropológico produzido no estado de São Paulo. Esse laudo “conjunto” foi
resultado de reivindicações feitas inicialmente por alguns membros das comunidades do Vale do Ribeira que,
amparados pela nova Constituição Federal, procuraram o então governador para reivindicar seus direitos como
comunidades remanescentes de quilombos. Depois desse diálogo, no ano de 1996, o então governador publica
um decreto que institui um Grupo de Trabalho (GT) cujo objetivo era definir conceitos, diretrizes e medidas
visando garantir a aplicabilidade dos dispositivos constitucionais no Estado de São Paulo (Decreto 40.723/96).
Este GT foi integrado por representantes da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, Instituto de Terras
de São Paulo, Secretaria de Meio Ambiente, Procuradoria Geral do Estado, Secretaria de Governo e Gestão
Estratégica, Secretaria de Cultura, Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e
Turístico (Condephaat), Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do estado de São
Paulo, Subcomissão do Negro, da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção
São Paulo e Fórum Estadual de Entidades Negras.
Quando instituído, este GT adotou três procedimentos para a condução dos trabalhos que eram: pesquisas
bibliográficas e obtenção de pareceres técnicos; divulgação dos trabalhos e chamamento a participação;
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mobilização desses grupos em torno de demandas identitárias está intrinsecamente ligada
aos conflitos pela terra, na medida em que todas as comunidades acima citadas vivenciaram
algum tipo de conflito fundiário4.
É, obviamente, antiga a pressão exercida sobre estas comunidades para o
uso ou liberação de seus territórios que cobrem cerca de 25.000 hectares
reivindicados, e tantas vezes acompanhou a própria dinâmica imprimida os
ciclos econômicos de que foi alvo a região do vale do Ribeira de Iguape. No
entanto, nas últimas décadas, vários acontecimentos marcaram uma
transformação na ocupação do vale do Ribeira a ponto de comprometer o
modo de vida destas comunidades. O panorama local vem se
transfigurando desde a segunda metade do século XX, o que se visualiza na
construção, no final da década de 60, de uma estrada que corre
paralelamente ao curso do Ribeira.
Ameaça reiterada a ser considerada como elemento desestruturante da
vida nestas comunidades são as tentativas de implementar projetos de
construção de usinas hidrelétricas. Primeiro, pela Companhia Energética do
Estado de São Paulo que, já na década de 50, fez estudos para construção,
ao longo do leito do Rio Ribeira, das barragens Itaoca, Funil e Batatal e mais
recentemente, aquela do Tijuco Alto, pretendida pela Companhia Brasileira
de Alumínio (Grupo Votorantim).
Somando a esta realidade vivida pelos moradores dos chamados bairros de
Ivaporunduva, São Pedro, Galvão, Sapatu, Pedro Cubas, Maria Rosa, Pilões,
Nhunguara e André Lopes, tem-se o sofrimento gerado pelas ameaças e
punições decorrentes das políticas restritivas de fiscalização ambiental.
Por conta da política de criação de Unidades de Conservação na região,
corrobora-se uma grave intervenção nestas nove comunidades, entre várias
outras. As incidências, nas comunidades referidas, da Área de Proteção
Ambiental – APA Serra do Mar (1984), bem como dos Parques Estaduais
Turístico do Alto Ribeira (1958), Jacupiranga (1969) e Intervales (1995)
demonstra-se que, mesmo tendo desprezado sistematicamente a ocupação

pesquisas de campo (ITESP, 1997). Com as informações e conhecimentos advindos deste trabalho o governo
estadual passou então a elaborar um conjunto de normas jurídicas com o objetivo de regulamentar a
identificação, o reconhecimento e a titulação das terras dos remanescentes de quilombos.
4
Consultar a tabela que está presente no Anexo II.
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dessas populações, os limites das áreas ambientalmente protegidas foram
decretados em sobreposição a esses territórios. Junto à decretação das
Unidades de Conservação, o plantio das roças de coivara tornam-se ilegais.
Deste modo, as que persistiram foram feitas clandestinamente em regiões
de difícil visibilidade ou acesso para o controle da guarda florestal,
repetindo o que já ocorria com a atividade de extração de palmito.
As pessoas da região estão submetidas a uma série de outras restrições
impostas pela legislação ambiental que inviabilizam a reprodução de seu
padrão de ocupação tradicional. Além de que, sem terem regularizados os
registros de propriedade de suas terras, ainda que situadas fora das
Unidades de Conservação, não podem pleitear licenciamento ambiental
para a prática das roças realizadas em sistemas de pousio florestal e nem
mesmo teriam o direito a indenização caso fossem deslocadas de suas
terras para serem construídas as referidas barragens.
Em resumo, no mínimo, é necessário tomar ciência deste quadro para
alcançar entendimento e efetivo respeito às comunidades que elegeram
consolidar seus pleitos pela terra na condição de Comunidades
Remanescentes de Terras de Quilombo. O objetivo final seria aquele de
enfrentar tais parâmetros para se fazer reconhecer, ou seja, conhecer de
outro modo, sem negar a estas comunidades o que elas têm de direito: um
lugar social (Itesp, 1996).

Conforme esse laudo e também de acordo com laudos de outras comunidades, fica
explícito que nesta região houve diversos conflitos fundiários entre comunidades negras
rurais e agentes externos, sejam empresas imobiliárias, fazendeiros, grileiros e até mesmo o
próprio Estado por meio de sua política de criação de áreas protegidas, sendo que algumas
delas, como mostra a tabela no Anexo II, sofrem com a sobreposição de mais de uma área
protegida de caráter restritivo sobre seu território, como é o caso do quilombo Maria Rosa.
No laudo antropológico da comunidade de Nhunguara, após discorrer sobre as
tentativas de construção de barragens pela Companhia Energética de São Paulo (CESP) e
pelo Grupo Votorantim e as implicações desse empreendimento para estas comunidades
encontra-se a seguinte afirmação: “Foi neste contexto de mobilização que estes grupos
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passaram a exigir do Estado de São Paulo a regulamentação e o cumprimento do Artigo 68
do ADCT da CF.” (ITESP, 2000: 4, grifos meus).
No mesmo documento, mais adiante, encontra-se a seguinte afirmação:
No mesmo período, as comunidades da região tomaram ciência do Artigo
68 e passaram a reivindicar o reconhecimento de sua condição quilombola
por parte do Estado para que possam recuperar o domínio de seu território
tradicional, sua titulação e o direito de reabilitarem lá sua vida em
condições dignas de trabalho e de vida (Itesp, 2000: 45).

Mais adiante o autor do laudo prossegue:
As alternativas de trabalho para os moradores do Nhunguara, já aqui
enunciadas5, são reconhecidas por todos como sendo muito insatisfatórias.
A iniciativa de reivindicar o reconhecimento da condição quilombola está
fundamentada no desejo e na necessidade de implementar novas formas
de produção no seu território, uma vez que o trabalho para terceiros é
inconstante, insuficiente e mal remunerado. Para tanto, é indispensável
que as grandes áreas ocupadas por fazendas sejam re-incorporadas ao
território comunitário e que o Estado ofereça condições materiais e
assessoria técnica para a implementação de novas iniciativas econômicas
que possibilitem melhorar as condições de vida dos quilombolas hoje e para
os seus descendentes (Itesp, 2000: 50).

No laudo da comunidade do Mandira, ao relatar a atuação de um pároco da Igreja de
Cananéia no interior desta comunidade, o autor afirma que este padre foi quem comunicou
aos mandiranos que havia um fortalecimento da organização das comunidades negras rurais
do Vale do Ribeira em torno da recuperação de suas terras originais, mostrando que seria
importante que os moradores se incorporassem ao movimento.
Argumento semelhante pode ser encontrado na seguinte reprodução de um
fragmento do laudo do Quilombo Maria Rosa:

5

Refere-se à venda de mão-de-obra para fazendeiros, seja para trabalhar como caseiros ou para desmatar
áreas, tirar ervas venenosas para o gado, etc.
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Outro elemento que passa a exercer urna influencia modificadora sobre a
vida tradicional das comunidades é a intervenção do Estado de forma eficaz
e organizada que até então, por meio da criação de parques e da política de
construção de barragens nos rios da região, ambos os elementos
catalisadores da organização dos membros das várias comunidades negras
do Vale (Itesp, 1998: 23).

Recorri a esses trechos a fim de demonstrar como a demanda por terra assume
muitas vezes um papel de chave-explicativa para os fenômenos étnicos emergentes na
região. Dentro desse contexto é que o caso do Morro Seco se apresentou como um exemplo
cuja análise poderia oferecer contribuições a essa questão. Sendo a luta pelo acesso e
garantia da posse da terra colocado como o principal fator que desencadearia essas
mobilizações, interessa pensar, tomando esse quilombo como exemplo etnográfico, outros
aspectos e motivações que impulsionam o processo de autorreconhecimento, uma vez que
a gleba que ocupam e que compõe a área do quilombo já era titulada. Além disso, como
afirmei acima, essa área não estava ameaçada pelo projeto das barragens e nem por
unidades de conservação, o que me levou a formular a hipótese de que a terra não seria,
neste caso, um fator determinante.
Cabe salientar que a intenção não é negar a existência de interesses materiais, sua
representatividade em determinados momentos e sua legitimidade, nem de negar os
argumentos apresentados anteriormente, mas evitar reduzir essas mobilizações por
reconhecimento étnico à interesses instrumentais como o acesso à terra, pressupondo
sempre a existência de uma lógica interessada, estrategista e utilitária. Esse tipo de
explicação perpassa os argumentos da corrente denominada como utilitaristamobilizacionista acerca dos fenômenos que envolvem a etnicidade. Dentro dessa
perspectiva, os movimentos sociais seriam um conjunto de indivíduos que, possuindo
interesses comuns, se unem a fim de reivindicá-los. De acordo com essa corrente, os
indivíduos seriam providos de uma racionalidade que os impulsiona a agir sempre
informados por uma lógica de utilização de todos os meios para alcançar seus fins. Nesse
caso, as identidades étnicas seriam meios aos quais os indivíduos recorreriam a fim de
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conquistar seus objetivos, podendo ser políticos, econômicos, relacionados ao prestígio,
entre outros.
Pode-se dizer que o problema dessa pesquisa foi sendo formulado a partir de certo
desconforto diante das análises vinculadas à citada corrente utilitarista-mobilizacionista,
pois, ao me deparar com o caso do Morro Seco, as hipóteses formuladas por autores
vinculados a esta corrente caíram por terra. Assim, minha preocupação inicial foi a de buscar
e explorar nesse trabalho outros elementos que pudessem justificar a mobilização dessas
pessoas em torno da reivindicação pelo reconhecimento como remanescentes de quilombo.
Ou seja, busquei encontrar as peças que estariam faltando nesse quebra-cabeça para que,
junto com a temática da terra, se pudesse avançar no entendimento da complexidade
envolvendo os movimentos identitários.
A partir desse suposto, meu olhar se dirigiu para um conjunto de valores e princípios
– entre eles a união, a reciprocidade e o comunitarismo - que permeia os discursos de
agentes envolvidos na conformação do chamado movimento quilombola. Nesse sentido,
vale observar que, em virtude da atuação constante de missionários católicos no processo
de conformação de identidades e reivindicação de direitos, dediquei especial atenção a suas
trajetórias, assim como a alguns valores ou aspectos morais presentes em seus discursos e
nos discursos de quilombolas.

Pretendo, desse modo, entender a participação desses

religiosos nessas dinâmicas e trazê-los à luz, pois nem sempre suas participações são
evidenciadas nas etnografias referentes ao tema das reivindicações étnicas no contexto do
Brasil contemporâneo .
A organização dos capítulos foi pensada a fim de buscar uma articulação entre um
plano mais geral, abstrato e um plano local, particular. Dito de outra forma, a organização
dos capítulos não foi pensada dentro de uma lógica em que gradualmente nos
aproximaríamos do universo empírico. Por esse motivo é que o capítulo 1 trata do caso
etnográfico em questão, o Quilombo Morro Seco, atentando para seu processo de formação
enquanto comunidade religiosa e depois chamando a atenção para a circunstância e as
motivações que estariam envolvidas quando se reconheceram como quilombolas. Nesse
capítulo também procurei analisar as mudanças das dinâmicas de sociabilidade no decorrer
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do autorreconhecimento e como elas estão associadas à ideia que esses moradores
possuem acerca do que é uma comunidade quilombola.
Dando continuidade ao caminho argumentativo que iniciei no primeiro capítulo,
busquei destacar no capítulo seguinte o papel decisivo desempenhado por agentes católicos
na identificação e na organização das comunidades do Vale do Ribeira, primeiro por meio
dos estudos bíblicos desenvolvidos e depois pela participação na fundação e nas atividades
desenvolvidas por duas instituições em torno das quais se organizam os quilombolas da
região, o Movimento dos Ameaçados por Barragens (MOAB) e a Equipe de Articulação e
Assessoria às comunidades negras do Vale do Ribeira (EEACONE). Junto a isso busquei
explicitar como esses missionários concebem seus respectivos trabalhos e os fundamentos
que os sustentam. Nesse capítulo também é possível visualizar como o movimento
quilombola, que muitas vezes é visto somente como um movimento de caráter político, foi
gradativamente construído tendo como uma de suas bases valores cristãos como a ideia de
comunidade e união.
Por fim, no terceiro capítulo o foco recai sobre a mudança de registro pela qual
passou a prática missionária. Se, num primeiro momento no qual esses religiosos passam a
atuar no Vale do Ribeira predominava uma linguagem de classe, num segundo momento
verifica-se a passagem para uma linguagem da cultura. Assim, nos interessou identificar e
refletir acerca dos processos que produziram uma concepção específica do negro
quilombola no Vale do Ribeira enquanto portador de uma cultura quilombola.
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CAPÍTULO 1. MORRO SECO: DA COMUNIDADE RELIGIOSA AO
QUILOMBO
Localizado a 5 km da Rodovia Regis Bittencourt (BR 116), com acesso por estrada de
terra, o Quilombo Morro Seco pertence ao município de Iguape, embora esteja mais
próximo do município de Juquiá. De acordo com o Relatório Técnico Científico (ITESP, 2006)
desse quilombo, seu território hoje conta com 164,69 ha6, o que representa apenas 1/3 de
sua área de ocupação original. Reconhecida como remanescente de quilombo no ano de
2006, Morro Seco conta atualmente com 44 famílias residentes. Os moradores descendem
da união de dois casais-chave e não possuem um ancestral fundador ou um mito de origem.
Os informantes mais antigos não se remetem a ninguém para além de seus avós paternos e
maternos e não apresentam nenhuma história de como seus antepassados chegaram ao
local (ITESP, 2006).
Revisando a história constante do Relatório Técnico Científico (RTC) verifica-se que,
entre os anos de 1963-1965, o governo do Estado de São Paulo iniciou uma ação
discriminatória naquela área, o que acabou resultando na regularização da situação
fundiária e na titulação das áreas ocupadas pelas famílias que compunham o bairro. No
processo de regularização, o território, que até então possuía uma divisão informal entre
seus habitantes, foi dividido em 5 glebas dispostas no 5º perímetro de Iguape, cada qual
registrada em nome de um representante da família.
Embora no decorrer dos anos que se seguiram à regularização fundiária algumas das
porções de terras pertencentes a alguns herdeiros dos antigos proprietários tenham sido
vendidas para pessoas “de fora” da comunidade, muitas famílias ainda permaneciam em
seus locais de moradia e trabalho quando se reconheceram como remanescentes de
quilombos. Essa fragmentação do território do Morro Seco por conta da venda dessas
parcelas de terras foi colocada no RTC como tendo sido o motivo que levou a organização
dos moradores em torno de uma identidade quilombola.
O propósito desse capítulo é o de compreender o modo como a identidade como
remanescentes de quilombo do Morro Seco foi construída. Para tanto, serão apresentados e
analisados os argumentos que seus moradores lançam mão para justificar sua identidade
6

É o menor território se comparado com outras comunidades remanescentes de quilombos do Vale do Ribeira.
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como remanescentes de quilombo, bem como a demanda por seu reconhecimento. Entendo
essas justificações como produtos de relações que se constituíram e vem se constituindo
entre quilombolas e pessoas externas à comunidade, inspirada pelas formulações de
Boltansli e Thévenot (2006) a respeito da justificação. A obra conjunta desses autores “On
justification: economies of worth” dedica atenção a estrutura moral da vida social e analisa
como os atores buscam fundamentar suas posições e ações, quando se encontram sob o
imperativo da justificação.
Também parto da premissa de que por meio dessas relações estariam circulando
noções, objetos, ideias, valores, dentre os quais gostaria de ressaltar uma noção de
comunitarismo, união e reciprocidade de base cristã.
Para este empreendimento irei me valer das narrativas dos moradores em torno da
formação do Bairro e da transformação da gleba 79 – uma das cinco glebas que compunha o
Bairro Morro Seco - em Quilombo. Como optei por trabalhar com as narrativas de alguns
desses moradores como um dos recursos de pesquisa, é pertinente esclarecer algumas
premissas que me guiaram acerca do trabalho com a oralidade.

1. 1. Algumas abordagens possíveis acerca das narrativas
Esclareço de antemão que não optei por trabalhar com narrativas como forma de
preencher lacunas deixadas pela escassez ou falta de documentos escritos.
Meu objetivo não é tomar a tradição oral como história, nos termos em que propôs
Jan Vansina (1985). Esse autor, quando formulou essa abordagem, tinha como um de seus
objetivos buscar a origem e reconstruir a história dos grandes reinos africanos, utilizando os
relatos orais como um instrumento que permitiria reconstruir o passado confrontando-os
com outros tipos de registros escritos. Vansina toma a tradição oral como fonte histórica,
colocando como um de seus critérios de pesquisa o fato do narrador não ter presenciado o
evento sobre o qual fala, mas que tenha conhecimento deste por meio da oralidade. Este
seria um procedimento a ser adotado dentro dos trabalhos de tradição oral, a busca de
‘testemunhos de eventos’, que seriam comparados com o objetivo de verificar semelhanças
e diferenças em relação à descrição de eventos. Neste caso, o que está em jogo é o
estabelecimento de critérios de objetividade na reconstrução histórica baseada em relatos
orais. No caso aqui em questão a proposta não é a de realizar uma reconstrução histórica
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sobre o momento de reconhecimento étnico do Morro Seco ou sobre sua história de
formação, tal como ‘de fato’ ocorreu, mas entender como as narrativas sobre esse fato
foram tecidas, em que contexto, em relação com quais agentes. Assim, não cabe neste
trabalho compará-las através de consultas a outras fontes ou verificar sua consistência
histórica.
Apesar dos questionamentos existentes em torno da metodologia elaborada e
empregada por Vansina em suas pesquisas, este autor mostra, assim como Detienne (1998),
o equívoco da ideia da superioridade da palavra escrita sobre a palavra falada e seu esforço
é dirigido a fazer com que haja um reconhecimento de que as civilizações orais possuem
história. De acordo com Vansina (1982), “a oralidade é uma atitude diante da realidade e
não a ausência de uma habilidade”.
Richard Price é um autor que possui uma abordagem que se diferencia da adotada
por Vansina para tratar da oralidade. Price (1983), irá pensar a memória e o esquecimento
como processos articulados e se concentrará no esforço de colocar lado a lado as narrativas
dos colonizadores – cujas fontes são os documentos escritos na época da escravidão no
Suriname – e as narrativas dos Saramacá a respeito de um evento denominado The FirstTime. O objetivo de Price não é fazer uma comparação entre as narrativas, buscar sua
veracidade ou atribuir a essas narrativas orais o papel de preencher as lacunas existentes
nos documentos escritos a respeito deste evento, mas criar um “experimento de
multivocalidade”.
A abordagem de Price, aplicada ao meu universo de pesquisa, parece fecunda para
pensar os processos de memória e esquecimento como processos articulados. Enquanto no
caso dos Saramacá em que há um esforço coletivo de salvaguardar as lembranças do evento
chamado The First-Time, pois esta lembrança seria a garantia de permanência de suas
liberdades, o caso do Morro Seco se passa de maneira um pouco diferente. Isso porque no
Brasil não houve assinatura de nenhum tratado de paz com o governo colonial, como
ocorreu no Suriname. Logo, lembrar o período da escravidão significa lembrar-se de seus
antepassados enquanto escravos, o que permite sugerir que o silenciamento, neste caso,
seria uma forma de fazer com que estes indivíduos não estivessem relacionados com a
escravidão, o que pressuporia negação de direitos, preconceitos e discriminação. Sob esta
ótica, o negro no Brasil e os Saramacá no Suriname, possuiriam status diferenciados se
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olhados sob estes aspectos. O esquecimento, no caso brasileiro, vai dando lugar à
valorização da lembrança a partir do momento em que os remanescentes de quilombos
passam a ser considerados portadores de direitos étnicos e territoriais garantidos pela
Constituição Federal de 1988.
Embora tenha realizado a coleta de narrativas de vários moradores ao longo do
trabalho de campo, irei trabalhar com as narrativas de 5 moradores que considero
importantes para compreender tanto a história de formação do bairro como a
transformação deste em quilombo. São eles: Bonifácio, Hermes, Armando, Isaltina e Lúcia,
todos de sobrenome Modesto e filhos de Joaquim Soares Alves e Geraldina Modesto. Tomo
emprestado a ideia de Laura Graham, segundo a qual “no single individual is ever the sole
author of his or her speech”. (…) all speech – that of Indians as well as other – blens voices
that circulate in public sphere” (2002:188). Ao buscar analisar as narrativas dos moradores
do Morro Seco em torno de seu reconhecimento étnico parto da mesma premissa desta
autora segundo a qual, “indigenous culture and discourse, like the culture and discourse of
any social group, are constantly evolving. They are constinuously being reinvented as social
actors meet new social and political challenges” (2002: 188). Assim, minha intenção não é
abordar as narrativas do processo de reconhecimento como algo estanque e pronto a ser
descoberto, mas como um processo envolvendo a formulação de políticas públicas e
demandas por reconhecimento de direitos, entre outras coisas.
Após esclarecer sobre a abordagem que adotarei, passarei à interpretação das
narrativas acerca da formação do Bairro Morro Seco, posterior Quilombo Morro Seco.

1.2. O Bairro Morro Seco como uma comunidade religiosa
Segundo as narrativas dos moradores acima citados, o bairro Morro Seco é muito
antigo, embora não saibam precisar a data de sua constituição. No Relatório Técnico
Científico (RTC) do Morro Seco (2006), consta que grande parte dos moradores atuais da
comunidade descende das uniões formadas pelos filhos de dois casais-chave, são eles:
Joaquim Alves Sabino, sua esposa Maria Constância do Espírito Santo e seus oito filhos;
Teobaldino Onório Pereira, sua esposa Rita Modesto Pereira e seus três filhos.
O croqui que é apresentado abaixo mostra a ocupação histórica dos habitantes do
Morro Seco, que, por sua vez, serviu como fundamento para realizar a ação demarcatória e a
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posterior titulação de cada gleba entre 1963 e 1965. Como é possível observar, as áreas de
ocupação e moradia – posteriormente classificadas como glebas – somam cinco e eram de
domínio das famílias que mantinham entre si relações de parentesco e sociabilidade.
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Figura 1: Croqui da ocupação histórica da comunidade Morro Seco
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Embora não possuam um marco histórico que possa precisar uma data para a
formação do bairro, os moradores estabeleceram um marco a partir do qual passam a se
instituírem como uma comunidade religiosa e isso teria se dado quando receberam um
santo para ser o padroeiro do bairro. É a esse momento de instituição de uma comunidade
religiosa que me dedicarei nas próximas páginas, para depois me deter na passagem, como o
título sugere, da comunidade religiosa ao quilombo.
Esse momento teria se iniciado com Joaquim Soares Alves, proprietário da gleba 79 e
que hoje compõe o território do quilombo. Joaquim, de acordo com seus filhos, teria nascido
numa área que ficava dentro do que os habitantes de antes chamavam de Morro Seco.
Casou-se com Geraldina Modesto Alves (filha de Rita Modesto Pereira) e tiveram oito filhos:
Bonifácio, Armando, Hermes, José, João Câncio, Lucia, Isaltina e Bento. Dos oito filhos, cinco
moram hoje no quilombo (Bonifacio, Hermes, Isaltina, Lucia e Armando), sendo que José
mora na cidade de Juquiá e João Câncio e Bento faleceram. Os descendentes da união dos
filhos de Joaquim com outras pessoas, sejam elas das glebas próximas ou de outros bairros e
cidades, são os atuais moradores do Quilombo.
Os moradores, antes de formarem uma comunidade religiosa ou católica, se
denominavam como vizinhança e Joaquim teria sido o responsável, ao construir uma capela
no bairro, por formar uma comunidade religiosa no local. Segundo seus filhos Bonifacio e
Hermes, após construir a capela, Joaquim teria solicitado ao vigário de Registro7 um santo
padroeiro para a capela recém-construída. A solicitação de Joaquim ao vigário era a de que
este trouxesse uma imagem de São Sebastião para ser colocada na capela e para que esse
santo se tornasse o padroeiro do bairro. Como o vigário não encontrou uma imagem desse
santo, trouxe a imagem de São Miguel Arcanjo que, por sua vez, se tornou o padroeiro do
Bairro Morro Seco.
Depois desse episódio, os moradores relatam que chegou à região um padre de
Juquiá chamado Pedro Leite e que teria sido ele o responsável por levar a ideia de formar
uma comunidade religiosa no local. Os moradores, já com a capela construída e possuindo
um santo padroeiro, teriam aceitado a ideia levada inicialmente pelo padre. Desse momento
em diante, eles teriam passado a se denominar como uma comunidade religiosa católica. O
primeiro coordenador foi um dos filhos de Joaquim, chamado Bento, que teria assumido a
7

Registro é a cidade onde hoje está localizada a Diocese, que foi criada em 1974.
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posição de coordenador da comunidade católica do Morro Seco, em torno de 1955. Esse
coordenador teria como função manter o contato entre a comunidade e a paróquia e, em
função disso, realizava uma reunião com os demais moradores todo primeiro domingo do
mês8. Bonifacio esclarece que a função do coordenador não estava relacionada a
reivindicações para o bairro, como educação e energia elétrica, exemplos que são citados
por ele, mas se concentrava em dar conta de assuntos que teriam um caráter religioso,
como mediar a relação da comunidade com a paróquia, como mencionado acima.
Cabe ressaltar que além de Bento, outros filhos de Joaquim se dedicaram, em algum
momento, à vida religiosa, entre eles: Isaltina, Lucia e Bonifacio. As duas primeiras tornaramse freiras, embora tenham, posteriormente, abandonado a vida religiosa9. Bonifacio tinha o
sonho de entrar para o seminário e possui um grande conhecimento sobre a religião cristã,
se remetendo com frequência aos seus preceitos quando fala sobre qualquer assunto.
Com o objetivo de demonstrar os momentos nos quais esses irmãos experimentaram
uma vida religiosa, irei me deter, primeiramente, numa breve descrição da trajetória de
Bonifacio Modesto, que é o morador mais velho do quilombo, hoje com 87 anos. Bonifacio
foi e continua sendo uma liderança importante, considerado como alguém que detém um
conhecimento aprofundado da história do Morro Seco.

8

Depois que o quilombo se formou a posição de coordenador religioso continua existindo e não se confunde
com a liderança da associação. Haveria, segundo Bonifacio, dois tipos de comunidade: uma comunidade
religiosa e uma comunidade quilombola e que são coisas distintas.
9
Lucia permaneceu na vida religiosa por mais tempo do que Isaltina.
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Figura 2: Bonifacio Modesto e sua esposa, Anna Modesto (2011).

Bonifacio Modesto, como exposto anteriormente, é filho de Joaquim Soares Alves e
Geraldina Modesto Alves. Sua infância e juventude foi passada toda no Morro Seco,
trabalhando junto ao seu pai nas atividades agrícolas. Aprendeu a ler e a escrever com um
de seus tios até o momento em que esse “não tinha mais o que ensinar, porque também não
sabia”. Quando tinha 22 anos, Bonifacio afirma que tinha dúvidas se queria ser sacerdote ou
se queria se casar. Segundo ele, os pais, principalmente a mãe, eram muito religiosos.
Naquele momento (1947) ele e a família teriam começado a frequentar a Igreja em Registro.
Chegou a namorar por pouco tempo com uma moça que morava próximo ao bairro, mas o
namoro teria terminado por conta de um desentendimento entre ele e a namorada. O
desentendimento teria sido desencadeado pelo fato de Bonifácio querer permanecer em
Registro para que pudesse participar todos os dias da Festa de Páscoa que estava ocorrendo
nessa cidade e duraria de quinta a domingo. Por ter privilegiado a permanência na festa em
detrimento da vontade da namorada de ir embora, os dois se desentenderam e terminaram
o namoro. Sua vontade de seguir o caminho do sacerdócio, segundo ele, ainda estava
latente e, naquele momento, ele teria tomado a decisão de que queria ser mesmo
sacerdote. Bonifacio relata que não foi possível iniciar o sacerdócio, pois logo que tomou
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essa decisão, seu pai adoeceu, situação que veio a exigir que ele permanecesse no bairro
para cuidar do pai e dos irmãos mais novos. Naquela época, ele, seus irmãos e seus pais se
sustentavam com os produtos que plantavam na roça e com a venda do carvão que
fabricavam.
Diante da impossibilidade de seguir o caminho do sacerdócio, ele teria cogitado
novamente a possibilidade de se casar. O homem para o qual a família vendia o carvão
chegou a propor que Bonifacio se casasse com sua filha, mas ele não quis. Passado um
tempo, ele e Anna, sua esposa, se conheceram e logo depois se casaram e tiveram dois
filhos. Bonifacio permaneceu no bairro, morando com Anna e os dois filhos. Além de se
dedicar aos trabalhos da roça, enveredou-se também na política local, ao ajudar a fundar o
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Juquiá, em 1962, no qual também ocupou o cargo de
presidente durante 14 anos10, e se tornar vereador em 1982. Segundo Bonifacio, a ideia de
fundar um Sindicato de Trabalhadores Rurais também teria surgido por meio de
representantes da Igreja, no entanto, por não se lembrar, não informou quem foram esses
representantes.
Bonifacio afirma que sua “vocação de líder” ter-lhe-ia permitido desenvolver o
trabalho no Sindicato. Antes de assumir esse cargo, já havia se tornado uma liderança do
bairro, quando exerceu a função de inspetor de quarteirão, cuja função era apaziguar brigas
entre as pessoas do bairro, o que, segundo ele, teria lhe permitido “entender como funciona
a sociedade”. O trabalho que desenvolveu no Sindicato representava, para ele, uma
continuidade dessa atividade que vinha desenvolvendo no bairro, pois consistia, em
promover uma “reconciliação entre patrão e empregado”. Mas, na sua visão, “a conciliação
está na família, no bairro e não só no trabalho”.
Além de Bonifacio, Isaltina Modesto, sua irmã, também optou por se dedicar à vida
religiosa. Ela teria iniciado sua vida religiosa aos 14 anos, quando foi para um Colégio de
Freiras em Registro, pois queria estudar. Diante de sua vontade de ser freira, uma das
responsáveis pelo Colégio teria sugerido a ela que procurasse a Congregação Jesus
Crucificado. Segundo Isaltina, a sugestão dessa Congregação deve-se ao fato de, na época,
ser uma das Congregações onde era aceita a presença de negros. Nessa Congregação Isaltina
fez quatro votos e chegou a pensar em fazer voto perpétuo, ideia da qual desistiu, em
10

Hoje, o cargo de presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Juquiá é ocupado por José Modesto
Alves, irmão de Bonifacio.
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decorrência da permanente discriminação praticada contra as pessoas negras dentro da
Congregação. Isaltina abandonou a Congregação e depois disso, morou durante
aproximadamente quatro meses com a mãe no Morro Seco. Posteriormente, mudou-se para
Peruíbe, onde trabalhou como doméstica na casa de uma família por 18 anos. Ao aposentarse, voltou para o Morro Seco, que já havia se tornado um quilombo. Hoje, Isaltina é a
catequista e também responsável por cuidar da capela situada dentro do Quilombo.
Outros dois irmãos de Bonifacio e Isaltina - Bento e Lucia - também teriam atuado a
serviço de trabalhos associados à Igreja. Bento, como mencionado anteriormente, foi o
primeiro coordenador a representar a comunidade católica do Morro Seco que havia sido
recém-formada. Lucia, assim como Isaltina, também chegou a ingressar num convento e
morou fora do Morro Seco, mas retornou diretamente para lá quando já estava com
aproximadamente 50 anos, construiu uma casa no terreno que pela divisão informal do
território pertenceria a ela e depois se casou. Lucia permanece morando no quilombo, no
entanto, não foi possível realizar entrevistas com a mesma ao longo do trabalho de campo, o
que impossibilitou fazer uma descrição pormenorizada de sua trajetória. As informações que
obtive sobre ela foram concedidas por Isaltina e Bonifacio.
Recorri a uma breve descrição do envolvimento dos quatro irmãos - filhos de Joaquim
Soares Alves - com a vida religiosa no interior da Igreja Católica a fim de explicitar de onde
vêm alguns valores e pressupostos que esses moradores enunciam quando justificam a
adesão a uma identidade quilombola, pautada numa ideia de comunidade. O vínculo que
pretendo explicitar no âmbito desse trabalho entre noções que são caras ao catolicismo –
como união, comunidade, solidariedade – e o processo de construção da identidade
quilombola ficará mais claro quando as justificações desses moradores acerca desse
processo forem apresentadas.
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Figura 3: Lucia Modesto

1.3. A chegada do quilombo, o processo de reconhecimento
No início do capítulo mencionei que os moradores do Morro Seco, antes da área se
tornar um quilombo, nomeavam as relações que estabeleciam com outras famílias do bairro
como relações de vizinhança. Diversos autores já se debruçaram sobre as dinâmicas de
parentesco, de trabalho e de sociabilidade presentes nos chamados bairros rurais, bem
como sobre sua organização econômica11. Essa localidade, conforme aponta o seu laudo
antropológico e os dados coletados no decorrer do trabalho de campo, obedece às
dinâmicas que caracterizaram as análises acerca dos bairros rurais. Nessas dinâmicas as
relações de vizinhança estariam pautadas pela necessidade de ajuda mútua e a
solidariedade grupal encontraria sua expressão mais visível nas atividades lúdico-religiosas,
como o mutirão. Antonio Cândido define os bairros rurais como grupos formados por
famílias que, em determinados momentos, se reúnem para desenvolver trabalhos conjuntos,
podendo ser para plantio ou colheita de uma roça, construção de casas, entre outros. De
acordo com esse autor, o bairro rural poderia ser definido como
11

Ver Pereira Queiroz (1973; 1967); Queiroz (2006), Candido (1998).
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o agrupamento mais ou menos denso de vizinhança, cujos limites se
definem pela participação dos moradores nos festejos religiosos locais.
Quer os mais amplos e organizados, geralmente com o apoio na capela
consagrada a determinado santo; quer os menos formais, promovidos em
caráter doméstico. Vemos, assim, que o trabalho e a religião se associam
para configurar o âmbito e o funcionamento do grupo de vizinhança, cujas
moradias, não raro muito afastadas umas das outras, constituem unidade,
na medida em que participam no sistema destas atividades. (1998: 51).

A fim de contextualizar o Morro Seco, irei me deter nos próximos parágrafos na
apresentação de sua organização socioeconômica quando ainda se denominavam como
vizinhança. Não tenho como propósito aprofundar-me nesse aspecto, mas somente fornecer
um panorama de sua organização com o objetivo de oferecer ao leitor uma noção sobre o
contexto no qual se situa o trabalho. Ou seja, o objetivo é fornecer um quadro que
possibilite a compreensão das dinâmicas que estiveram presentes ao longo da história do
Morro Seco e também no momento em que passaram pelo processo de autoreconhecimento.
Assim como noutras comunidades negras do vale do Ribeira, as atividades
econômicas desenvolvidas pelos moradores do Morro Seco se concentravam na agricultura
(roças de arroz, milho, feijão, mandioca, praticados em regime de coivara e tinham na
família a unidade de produção e consumo); criação de rebanhos, principalmente suínos;
comercialização de excedentes e dos derivados das matérias-primas, como a farinha de
mandioca. A partir da década de 1950 houve a intensificação da extração do palmito juçara
na região, o que fez com que, na década de 1960, essa atividade fosse proibida. Outra
atividade a que se dedicaram os moradores da região, inclusive os do Morro Seco, foi a
produção de carvão, numa quantidade relativamente grande até 1962, quando vieram as
restrições ambientais que passaram também a proibir esta atividade12. De acordo com os
laudos antropológicos das comunidades quilombolas dessa região, o envolvimento dos
moradores com a extração do palmito e com a fabricação de carvão fez com que muitos
deles abandonassem gradativamente as atividades agrícolas, sobrevivendo principalmente

12

Sobre o histórico do Vale do Ribeira e a respeito de outras comunidades da região ver Brandão (1999);
Paoliello (1999); Pereira Queiroz (1967); Queiroz (2006); Stucchi (1998).
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da pouca renda gerada por essas atividades. Essa avaliação parece ser um consenso nos
laudos antropológicos das comunidades ali situadas, incluindo o Morro Seco.
Tendo exposto o contexto e as dinâmicas vivenciadas por seus habitantes, irei focar
agora no momento em que a ideia de quilombo chegou ao Morro Seco, como esta foi
recebida pelos moradores e como esses atores justificam a sua progressiva passagem à
condição de quilombo.
Segundo alguns moradores, a visita de duas religiosas vindas do município de
Eldorado ao Morro Seco teria feito emergir o anseio de serem reconhecidos como
comunidade quilombola. Angela e Sueli, conforme demonstrarei no próximo capítulo,
pertencem à Congregação Jesus Bom Pastor e já vinham atuando junto à algumas
comunidades rurais da região com o objetivo de realizar levantamentos e identificar as
comunidades que poderiam ser inseridas na categoria remanescentes de quilombos.
Esse primeiro contato com os moradores do Morro Seco, ocorrido em 2002, teria
sido o primeiro momento em que lhes foi apresentada a ideia de quilombo. Nessa visita eles
teriam sido informados a respeito do que seriam os quilombos, enfatizando o Quilombo dos
Palmares como modelo, e foram informados também a respeito do Artigo 68 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição Federal de 1988, bem como
as implicações de se tornar uma comunidade quilombola.
Os moradores afirmam que até então desconheciam o que eram os quilombos.
Armando afirma que pensava que quilombo era um rio e nada se falava sobre a ligação de
seus ascendentes com a escravidão, conforme atesta o depoimento de Bonifacio:
Com referência ao caso de escravidão, quando meu pai falava de
escravidão, para nós era como se ele tava contando uma história que diz
que aconteceu. (...) [Rita, avó materna] ela contava muita história, mas para
nós era como que... nós não guardava porque tava contando uma coisa que
para nós era um negócio de passatempo... eu acho que uma história,
quando a gente conta uma história e a gente tem uma certa noção a gente
segura isso. Agora, quando é uma ‘falagem’ só - porque para nós era uma
‘falagem’ – nós não segura. A razão disto era que nós não tinha estudo para
confirmar se isso era verdade. Por isso que para poder nós dar crédito, era
preciso que os nosso pais contassem aquilo como um caso sério, mas eles
não contavam como sério, era como passatempo” (ITESP, 2006: 23).
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Ainda segundo Bonifácio, essas primeiras visitas eram realizadas a fim de reconhecer
e identificar elementos da cultura destes moradores “pra ver se coincidiam com a vida dos
remanescentes de quilombos”. Com este objetivo era solicitado aos moradores que
contassem como se passava o dia-a-dia na comunidade, quais eram os seus meios de
subsistência, as festas que realizavam, como era organizado o sistema de parentesco, como
se dava a vida religiosa, entre outros. Em uma destas visitas, os membros da comunidade
teriam preparado uma apresentação de fandango para as duas religiosas, como uma “peça
cultural” típica da comunidade. Foi a partir deste “levantamento”, dessa visita para “verificar
atos culturais” que, segundo o entrevistado, os agentes religiosos viram que eles estavam
“dentro dos costumes” e poderiam se reivindicar como comunidade quilombola.
Além dos aspectos culturais que caracterizariam as comunidades quilombolas e dos
quais aqueles moradores seriam possuidores, a situação fundiária da área onde hoje está
situado o quilombo, também foi um fator que pesou de maneira favorável em seu
reconhecimento e buscarei explicitar nas próximas páginas o motivo.
Primeiramente considero importante ressaltar que há percepções divergentes a
respeito do processo de reconhecimento que, por sua vez, não devem ser consideradas
como excludentes, mas devem ser tomadas em conjunto. Segundo o que consta do laudo
antropológico do ITESP sobre o Quilombo Morro Seco, a ameaça crescente de fragmentação
do território do Bairro (esse território era composto pela junção das 5 glebas que foram
tituladas pelo Estado em nome dos representantes de cada família) por conta das sucessivas
vendas de terras teria sido o motivo para que os moradores começassem a se articular em
busca de seu reconhecimento como comunidade quilombola, como forma de permanecer
em seu território e garantir as terras que ainda estavam em poder de algumas famílias
originais da comunidade (ITESP, 2006).
Outro argumento foi apresentado por Bonifácio a esse respeito, evidenciando o
motivo pelo qual a situação fundiária foi vista, aos olhos das religiosas e depois dos
moradores, como favorável ao reconhecimento como quilombo. Conforme foi apresentado
no início do capítulo, o governo do estado de São Paulo havia oficializado as propriedades
familiares do Morro Seco entre 1963 e 1965, dividindo o território em 5 glebas. Essas glebas
foram tituladas em nome de 5 representantes de cada família: Joaquim Soares Alves (gleba
79), Antonio Alves Sabino (gleba 84), Servina Maria Constancia (gleba 87), Felix Domingues
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de Assis (gleba 86) e gleba 85 em que não consta o nome de nenhum proprietário. Antonio
Alves Sabino era irmão de Joaquim Soares Alves e Felix Domingues de Assis era enteado de
Servina Maria Constancia, o que evidencia os laços de parentesco entre os moradores.
Quando ocorreu a visita das missionárias, algumas áreas que compunham as glebas
do território do bairro haviam sido vendidas por alguns herdeiros dos antigos proprietários a
pessoas externas à comunidade, no entanto, a gleba 79 encontrava-se, em quase sua
totalidade, nas mãos dos filhos de Joaquim Soares Alves. Segundo Bonifacio, embora os
herdeiros possuíssem os direitos sobre a gleba 79, concedidos mediante o documento de
Espólio de Joaquim Soares Alves, essa área ainda não havia sido inventariada até aquele
momento13.
Após o falecimento de Joaquim Soares Alves, o título da terra ficou em espólio e
houve duas tentativas por parte de seus filhos em inventariar a área, mas não conseguiram
por conta de desentendimentos com os advogados que cuidavam do caso. Assim, o que
havia era uma partilha informal da propriedade entre os filhos que viria a ser oficializada
caso tivessem sucesso na conclusão do inventário. Foi justamente nesse momento que a
informação de que aquela área poderia se tornar um quilombo chegou por meio de Angela e
Sueli.
Ao tomar conhecimento de que a área estava sendo apropriada de maneira comum
por aqueles moradores e que a partilha ainda não havia sido formalizada, as religiosas
teriam apresentado essa condição aos moradores como favorável e positiva. Em primeiro
lugar porque a apropriação comum da terra expressaria a união e o sentido de
“comunidade” atribuído por esses agentes a esse grupo, além da ideia de que haveria
naquela comunidade um pensamento orgânico e uma ‘cultura’ que era compartilhada por
todos. É sabida a importância e o valor que as terras coletivas e o sentido de vida
comunitária possui para alguns setores da Igreja Católica. Na consulta que fiz na biblioteca
da EEACONE ao livro “Lutar pela terra: inspirações bíblicas para comunidades camponesas”,
o autor – José Luis Caravias – recorre a São Justino, na metade do século II, para justificar o
valor das terras coletivas para os cristãos: “Antes tentava-nos a cobiça do dinheiro e as

13

Vale chamar a atenção para o fato de que os moradores teriam recebido sugestões de pessoas externas à
comunidade para que reivindicassem as 5 glebas, mas optaram por reclamar somente a gleba 79, a fim de
“evitar desavenças”.

26

propriedades privadas. Agora pomos em comum os nossos bens e fazemos com que todos os
necessitados participem deles” (1985: 114).
Depois de São Justino o autor recorre a Tertuliano, reproduzindo suas palavras a
respeito da união e do comum: “os que vivemos unidos de espírito e de alma não duvidamos
em comunicar nossas coisas aos outros. Tudo entre nós é comum” (idem, 114).
Concordando com a ideia de São Justino, o autor ressalta, agora em suas próprias
palavras, essa importância:
a propriedade comum é fruto do verdadeiro espírito de fraternidade e ao
mesmo tempo semente de maior fraternidade. Temos que defender as
terras comunitárias que ainda sobram em diversas comunidades indígenas
e aumentar nosso espírito comunitário para cultivá-las juntos e cada vez
melhor. Pois nossa sociedade e nossos governos, através de enganos,
querem dividir nossas propriedades comunitárias e aos poucos matar o
espírito comunitário de nossos antepassados. E onde não temos terras em
comum, devemos procurar avançar aos poucos em diversas exigências
comunitárias (1985: 116).

Em segundo lugar, a condição fundiária da gleba 79 foi mostrada como favorável
pelas religiosas pelo fato das terras de quilombo serem coletivas e tituladas em nome de
uma Associação, condição essa que já seria existente no Morro Seco, uma vez que o título da
propriedade estava em espólio e a divisão dos lotes dentro dessa gleba ainda não havia sido
formalizada. Para Bonifacio, foi a partir desse momento que os herdeiros optaram por
desistir de tentar fazer mais uma vez o inventário e “entraram no pensamento quilombola”.
De acordo com ele, diante da orientação do juiz que estaria cuidando do caso e que o
aconselhou a tentar novamente um inventário, Bonifacio teria respondido negativamente,
justificando que
eu não vou mais inventariar a terra. Porque nós estamos aí gastando tudo o
que temos para fazer o inventário e não sai a partilha! Se nós vivemos assim
juntos até agora, nós vamos continuar vivendo juntos. Nós pagamos o
imposto da terra e vivemos lá, pois é assim que estamos vivendo, sem
partilha nenhuma”.
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Diante dessa decisão dos moradores, as religiosas teriam entrado em contato com o
Itesp - órgão estadual responsável pelo reconhecimento dos quilombos - e começaram os
primeiros trâmites para o reconhecimento. Foi assim que, posteriormente, foi fundada a
Associação que num primeiro momento levava o nome do padroeiro do bairro: Associação
Quilombola São Miguel Arcanjo do Bairro Morro Seco. De acordo com Bonifacio esse nome
para a associação foi escolhido para “dizer que essa organização, pensando no bem do
andamento social e aspirando que viesse de Deus. Por isso que a gente admitiu esse
emprego de palavra pela denominação da associação”.

Figura 4: Espólio de Joaquim Soares Alves.

Para Hermes Modesto14, um dos elementos, além do que já foi exposto por Bonifacio,
que teria motivado os moradores desse bairro a reivindicarem a identidade quilombola seria
a tentativa de fortalecer a luta de outras comunidades que já haviam obtido o
14

Hermes é o atual presidente da Associação dos Remanescentes de Quilombos do Morro Seco.
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reconhecimento na região e sofriam pressões por parte de agentes dos órgãos públicos
ambientais e vivenciavam conflitos com pretensos proprietários de terras desde o início das
mobilizações pela obtenção de seus direitos territoriais. O Morro Seco, ao contrário dessas
comunidades, não havia vivenciado conflitos com unidades de conservação e, por esse
motivo, as restrições da legislação ambiental que rege as áreas de proteção integral não
teriam atingido seus habitantes15. De acordo com ele, essa decisão de se tornar quilombo
seria “um reforço” para que uma rede maior de quilombos fosse formada, representando
uma atitude de solidariedade frente ao que estavam vivenciando outros quilombos da
região.
A evocação da solidariedade como um dos motivos do autorreconhecimento conforme foi transcrita acima na fala de Hermes – fica explícita no discurso de Bonifacio e
permeia o discurso de Armando, embora na fala deste ela não apareça tão explicitamente,
se comparada aos outros dois. Quando se referiu aos primeiros diálogos entre os moradores
do Morro Seco e os agentes católicos, Bonifacio relatou que esses teriam informado que
“estava na hora, por exemplo, da gente colaborar com esse pensamento que já estava em
diversas comunidades da região, no estado e no Brasil”.
As justificações que fazem os três irmãos acerca do autorreconhecimento são
permeadas por noções e valores como reciprocidade, solidariedade, união e vida
comunitária e associativa, além de uma interpretação de Bonifacio acerca do
reconhecimento que revela que o mesmo elabora esse fenômeno a partir de uma grade de
leitura religiosa. Para Bonifacio, o significado do processo de auto-reconhecimento se dá nos
seguintes termos:
Quando o quilombo chegou foi agora em 2002. O quilombo era tido como
coisa que não existia. Por isso que a gente falou que até aqui nós sabemos
disso e de agora em diante não sabemos o que vem. Sem dúvida vão
aparecer outras coisas, bem como apareceu o quilombo durante um
período da vida da gente e que, no entanto, a gente acha que não são
coisas em vão, é mais um conhecimento de vida social, da vida do homem
que através dos tempos vai encontrando outras coisas que a vida exige.
Então, o quilombo é isso. Foi uma prática social que apareceu de acordo

15

No anexo III consta o mapa elaborado pelo Instituto Socioambiental no qual é possível visualizar as áreas dos
quilombos e as áreas de proteção ambiental do Vale do Ribeira.
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com uma necessidade do tempo. A Igreja, por exemplo, tinha como
profecia isso, o que está acontecendo hoje na sociedade. A gente leu, por
exemplo, o Rerum Novarum16, que é uma encíclica do Papa Leão XIII e está
fazendo setenta anos quando ele escreveu essa encíclica dizendo que a
sociedade simples e pobre só poderia viver através de associações e
organização. Quando foi escrito isso e falado não tinha isso (refere-se a
práticas associativas). Mas esse espírito de profecia do Papa estava
mencionando que ia acontecer na vida social do povo. Quando chegou
esses pensamentos de organização sindical, cooperativismo e outras coisas
que incluem o espírito, por exemplo, de organização, inclusive o
pensamento quilombola, a gente começa a ver que está se revelando essa
profecia”.

A respeito da união, os três explicitaram a ideia de que essa seria fundamental para
que mobilizações em torno de demandas por direitos tivessem êxito. Em suas narrativas eles
explicitam que individualmente é mais difícil de obter sucesso quando se pretende
reivindicar direitos. Isso se evidencia na fala de Hermes quando se refere à motivação na
percepção dele para se tornarem quilombos, pois a organização em torno do
autoreconhecimento representaria a união a nível interno do grupo, bem como a união
desse grupo com outros grupos quilombolas na medida em que a associação que seria criada
seria “uma a mais” nessa rede, argumentando que “se o indivíduo está sozinho ele está mais
frágil, quando ele estiver unido a um grupo ele tem os seus companheiros para te apoiar”.
Esses relatos nos levam a problematizar afirmações que estão presentes em algumas
correntes teóricas da etnicidade e que irão pensar o fenômeno étnico como resultado de
cálculos racionais realizados por indivíduos, caracterizando uma ação instrumental. O livro
de Poutignat & Streiff-Fenart (1998) trata das diferentes correntes que buscam abordar a
problemática da etnicidade. Os autores buscam classificar a diversidade de abordagens em
seis possíveis correntes interpretativas, são elas: a etnicidade como dado primordial; a
etnicidade como extensão do parentesco (paradigma sociobiológico); a etnicidade como
expressão de interesses comuns (teorias instrumentalistas e mobilizacionistas); a etnicidade
16

Esta encíclica foi escrita em 1891 e se refere às condições da classe trabalhadora. O documento menciona
alguns princípios que deveriam ser buscados na procura da justiça na vida social, econômica e industrial.
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como reflexo dos antagonismos econômicos (teorias neomarxistas); a etnicidade como
sistema cultural (abordagens neoculturalistas); por fim, a etnicidade como forma de
interação social.
Na medida em que nos interessa pensar sobre as moralidades (MOTA, 2009), a
abordagem da etnicidade como expressão de interesses comuns (teorias instrumentalistas),
se torna a principal interlocutora com a qual este trabalho irá discutir, justamente por ser
seu contraponto. O ponto que as análises instrumentais acerca dos fenômenos étnicos têm
em comum é o fato de situarem a etnicidade como um recurso mobilizável na conquista do
poder político e dos bens econômicos, definindo os grupos étnicos como grupos
instrumentais, artificialmente criados, cujas finalidades são pragmáticas (Poutignat & StreiffFenart, 1998). Apesar do ponto em comum que as une, cada abordagem guarda sua
especificidade. Esses autores buscaram classificar essas especificidades dentro de três
possíveis abordagens dentro da rubrica “etnicidade como expressão de interesses comuns”.
A primeira delas trata das teorias do grupo de interesse segundo a qual os grupos étnicos
são vistos a partir de uma ótica instrumental e como uma expressão da modernidade, uma
vez que seriam “uma reação às mudanças das estruturas institucionais e das relações de
poder implicadas pela modernização. Assim, a etnicidade não pode ser senão política (...)”
(1998: 100).
As teorias da “escolha racional”, edificadas sobre os fundamentos do individualismo
metodológico, tomam como centro da análise, como pressupõe essa postura metodológica,
o ator individual. Esses se organizariam formando um grupo étnico com vistas a adquirir
bens econômicos ou poder que não conseguiriam caso o fizessem individualmente.
Novamente a identidade étnica é tida como um instrumento que é acionado, racionalmente
e segundo uma relação de custo/benefício, pelos indivíduos com o objetivo de atingirem fins
- econômicos ou políticos - que seriam também calculados de antemão.
Além dessas duas teorias existiria uma terceira que operaria por meio de dicotomias
como centro-periferia e dominadores-dominados. Pode-se resumir essa abordagem, grosso
modo, partindo da ideia de que grupos subalternos num contexto de globalização que teria
provocado a distinção entre centro e periferia, se valeriam de diferenças culturais para que
essas pautassem suas reivindicações políticas.
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Retornando ao meu universo de pesquisa, algumas análises sobre a crescente
demanda por reconhecimento de comunidades quilombolas na região do Vale do Ribeira
estão embebidas das premissas contidas nesse tipo de abordagem instrumentalista, como
apontei na introdução. No caso dos laudos antropológicos dessas comunidades quilombolas,
bem como em alguns trabalhos acadêmicos, o foco de análise permanece apenas no aspecto
da terra, colocando-o como autoexplicativo para essas demandas de caráter identitário.
Uma identidade quilombola, levando em consideração a abordagem instrumental, emergiria
em situações de conflito em que o que estaria em jogo seria o acesso à terra, ou seja,
identidades étnicas emergiriam dentro de contextos conflituais.
Além da terra outros fatores podem ser acrescentados ao argumento segundo o qual
os indivíduos, pensando em termos de meios e fins, achariam mais vantajoso ou produtivo,
optarem pela identidade quilombola, ou por alguma outra que tivesse direitos garantidos na
Constituição, como, por exemplo, a possibilidade de ter acesso a créditos governamentais
específicos. Além de bens econômicos, o impulso pelo reconhecimento poderia dar-se
também pelo desejo de prestígio ou poder que essas identidades poderiam conferir a esses
indivíduos. Visando realizar objetivos políticos ou econômicos comuns, a etnicidade seria,
nesse caso, um idioma possível em torno do qual os indivíduos se agregariam a fim de
atingirem esses objetivos. Certamente esse tipo de abordagem pode adquirir algum sentido
dependendo do contexto etnográfico, como foi o caso de muitos africanistas que recorreram
a essa abordagem a fim de se contrapor às explicações primordialistas do tribalismo,
conforme demonstraram Poutignat & Streiff-Fenart (1998). Compartilho ainda da crítica que
os respectivos autores fazem a essa corrente interpretativa que pensa a etnicidade como
fenômeno gestado somente dentro de situações conflituais, ao chamar a atenção para o fato
destas não conseguirem dar conta de explicar a formação e manutenção de grupos étnicos
fora de situações de conflito.
O intuito, quando trago o caso do Morro Seco, não é o de negar os aspectos
utilitários que podem estar presentes nessas demandas identitárias, mas chamar a atenção
para outras dimensões que constituem esses fenômenos. Conforme apontou Godbout
(1999), parafraseando Mauss, a dimensão simbólica da dádiva extrapola sua dimensão
utilitária. Mota (2009), ao fazer uma crítica aos sistemas explicativos que reduzem a conduta
humana a um conjunto de práticas racionais e “maximizadoras”, também nos chama a
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atenção para as múltiplas dimensões das condutas humanas, tomando como inspiração a
noção de regimes de engajamento de Boltanski e Thévenot (2006). O autor tem como uma
de suas propostas contextualizar algumas categorias como “tradicionalidade” e
“quilombolice”, por exemplo, inscrevendo-as nas ações cotidianas dos atores sociais,
considerando-os como detentores de uma capacidade crítica que lhes permitiria lançar mão
de distintos regimes de engajamento, evitando incorrer em sistemas explicativos
monolíticos.
Nas justificações que faz sobre o processo de autorreconhecimento dos moradores
do Morro Seco, Hermes afirma que não tinham contato com outras comunidades
quilombolas da região e ressaltou a importância de estabelecer vínculos comunitários entre
esse quilombo e essas outras comunidades que já eram reconhecidas. Sua fala, assim como
outras em que ele justifica o processo de reconhecimento e que já foram mencionadas no
texto, poderiam ser pensadas à luz do paradigma da dádiva. Além dos vínculos externos,
esse paradigma também seria proveitoso para entender o vínculo comunitário dentro da
própria comunidade. Hermes, Armando e Bonifacio, recorrendo a valores como
solidariedade, união e reciprocidade - dentro e fora do quilombo - nos convidam a pensar
sobre uma dimensão importante desses vínculos que nem sempre estão explícitas.
Valores como solidariedade e reciprocidade, como sabemos, são caros à religião
cristã. De acordo com Godbout (1999), as religiões sempre encorajaram, notadamente o
cristianismo, a dádiva, inclusive a dádiva a estranhos. Para demonstrar isso, o autor recorre a
exemplos como o dos Alcoólicos Anônimos, a beneficência, a doação de órgãos, entre
outros. No que concerne a dádiva a estranhos o mesmo argumenta que:

Essas dádivas não circulam nas redes pessoais de afinidades, de vínculos
primários como o parentesco ou a amizade, a exemplo da maioria das
dádivas na maioria das sociedades, conforme nos ensina Sahlins. Tal não é o
caso da dádiva a estranhos que apresentamos nesse capítulo. De qualquer
forma, isso não representa uma característica essencial. Em geral, ignora-se
completamente quem será o recebedor, mesmo que, por outro lado, haja
uma tendência constante a personalização simbólica da relação, à
diminuição de intermediários que não sejam os oferentes, as pessoas
inseridas no sistema de dádiva, que tem o espírito da dádiva (1999: 94).
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A noção de “amor ao próximo” presente no cristianismo e da qual deriva a
beneficência nunca esteve, afirma o autor, limitada às pessoas próximas, pelo contrário,
esse próximo seria a humanidade inteira. Assim, segundo as premissas cristãs, a dádiva pode
envolver pessoas próximas, englobando os círculo de parentesco e amizade, e também
envolver pessoas que não fazem parte desse círculo mais restrito. Na visão do autor, as
comunidades religiosas seriam um bom exemplo para se pensar sobre a dádiva, pois

Seus membros são, de alguma forma, “profissionais da dádiva”, categoria
impensável no âmbito das teorias modernas, tanto marxista como liberal
ou feminista, cujos conceitos básicos são a exploração, a dominação e o
utilitarismo. Quem poderia ter realmente a impressão de ter dito o
essencial ao interpretar o voto de pobreza somente como uma forma de
exploração ou mesmo uma hipocrisia?”(1999: 95).

Essas formulações que dirigem o olhar para outros domínios e que não reduzem as
explicações à dimensão utilitária se mostram produtivas para pensar tanto a atuação dos
agentes religiosos envolvidos na causa quilombola do Vale do Ribeira, como para pensar o
caso do Morro Seco.
Adiante me ocuparei de um evento que presenciei em setembro de 2011 - a roça
comunitária – a fim de mostrar como essas noções - união, solidariedade e comunitarismo continuam permeando algumas esferas da vida social, entre elas, a organização do trabalho.

1.4. A roça comunitária como expressão da união e da solidariedade
Nessa seção me proponho a refletir sobre as mudanças ocorridas na sociabilidade do
Morro Seco depois de seu reconhecimento como remanescentes de quilombo, tomando
como eixo a organização do trabalho. Essa nova dinâmica de trabalho pode ser vista tanto
como resultado de esforços de agentes religiosos e de agentes quilombolas que atuaram
juntos, como de políticas públicas estaduais e/ou federais.
Segundo consta no laudo antropológico (2006), os moradores, como é próprio de um
bairro rural tradicional, estabeleciam entre si vínculos de solidariedade para os trabalhos
coletivos quando a mão-de-obra familiar não era suficiente para realizar atividades que
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demandavam mais esforços num curto espaço de tempo, como plantio, derrubada, colheita,
construção de casas, entre outros.
De acordo com Almeida (2002), as comunidades negras rurais possuem uma
modalidade codificada de utilização da natureza que consiste em uma área própria para
cada família, onde é instalada a casa, a horta, o pomar e a área de criação de animais,
enquanto os recursos hídricos, de caça, pesca e extrativismo seriam de uso comum. As roças
são de propriedade e responsabilidade dos núcleos familiares, sendo estes as unidades de
produção e consumo, e os produtos da colheita não sendo divididos de forma coletiva ou
comunitária.
No Morro Seco as dinâmicas de trabalho não se davam de maneira diferente
daquelas a que se referiram os autores citados anteriormente. As roças eram
responsabilidade das pessoas que compunham o núcleo familiar, sendo destinadas à
subsistência e o excedente à comercialização e, quando a força de trabalho familiar não era
suficiente, era convocado um mutirão ou ajutório. Antonio Candido (1998) considera que os
eventos religiosos e os trabalhos de ajuda mútua (mutirões) nos bairros rurais são um
espaço e um momento onde é promovida a sociabilidade entre os moradores do bairro.

Sob este aspecto poderíamos definir o bairro (o que foi feito há pouco sob o
aspecto econômico) como o agrupamento mais ou menos denso de
vizinhança, cujos limites se definem pela participação dos moradores nos
festejos religiosos locais. (...) Vemos, assim, que o trabalho e a religião se
associam para configurar o âmbito e o funcionamento do grupo de
vizinhança, cujas moradias, não raro muito afastadas umas das outras,
constituem unidade, na medida em que participam no sistema destas
atividades (1998: 64).

Os moradores que entrevistei informaram que a prática do mutirão - como já foi bem
trabalhada na bibliografia sobre os bairros rurais - é convocada quando algum trabalho mais
pesado necessita ser feito num espaço curto de tempo e a mão-de-obra familiar não é
suficiente. No caso do Morro Seco, neste tipo de trabalho participavam cerca de 20 a 30
pessoas que eram solicitadas pelo ‘patrão do serviço’ ou ‘patrão do dia’, como era chamado
aquele que convocava o trabalho, para ajudarem em alguma atividade. Chegavam à casa do
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‘patrão do dia’ e este depois de servir o café, dava início às coordenadas para que o trabalho
fosse iniciado. Somente os homens eram convocados para o trabalho e quando se
aproximava o final do dia, suas respectivas mulheres e filhos iam para a casa do ‘patrão’
onde estavam os ajudantes para, depois de terminado o trabalho, participarem da festa na
qual era cantado e dançado o fandango pelos próprios moradores, que se arrastava ao longo
de toda a noite. No caso do mutirão o ‘patrão do dia’ não ficava devendo nada para as
pessoas que o ajudaram, uma vez que ele era o responsável por oferecer a alimentação dos
participantes e financiar a festa que ocorria depois.
O ajutório, ou troca de dias, foi mencionado pelos entrevistados como outra forma
de trabalho coletivo praticada pelos moradores do Morro Seco e dos bairros vizinhos. Esta
prática de trabalho, assim como o mutirão, também se constituía como um momento no
qual se fortaleciam as redes de solidariedade entre os próprios moradores do Morro Seco e
destes com outros bairros vizinhos mais próximos. O ajutório também é uma forma de
trabalho que é convocada quando um morador necessita fazer um serviço mais pesado e
num período mais curto de tempo, mas se diferencia do mutirão em alguns aspectos:
número menor de pessoas que participam, em relação ao mutirão, entre dez e quinze; não
há festa depois de encerrado o trabalho; e, nesse caso, supõe-se uma relação de
reciprocidade na qual aquele que convocou o trabalho também deve participar de outros
trabalhos caso seja convocado por aqueles que o ajudaram.
Nos diálogos que estabeleci com os moradores durante as visitas a campo as
mudanças ocorridas na organização do trabalho durante o processo de autoreconhecimento e que perduram até os dias de hoje foram muito ressaltadas. Se antes a
sociabilidade no trabalho se dava através dos mutirões e ajutórios, hoje ela se dá através da
roça comunitária17. Nesse tipo de trabalho todos os que têm interesse podem e são
incentivados a participar e, segundo afirmaram, a prática de convocação do mutirão ou do
ajutório foi perdendo espaço para essa nova modalidade de trabalho, em que pesa o
adjetivo comunitário.

17

Optei por descrever e analisar a roça comunitária, mas outros exemplos que obedecem a mesma lógica de
organização do trabalho poderiam ser citados, como: a fabricação de pães na cozinha instalada dentro do
galpão da Associação, o tanque comunitário destinado a piscicultura e a horta comunitária (os dois últimos
estavam temporariamente desativados no momento em que fiz as visitas a campo).
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O trabalho comunitário consistiria na reunião dos moradores do Quilombo para
realizar uma determinada atividade, podendo ser a plantação de uma roça ou de uma horta
comunitária, cuidar de um tanque destinado à piscicultura, trabalhar na fabricação de pães,
entre outros. A finalidade seria unir a maioria dos moradores em torno de um determinado
trabalho que beneficiaria toda a comunidade ou boa parte da mesma. Os benefícios
resultantes do trabalho são divididos entre aqueles que trabalharam e essa divisão tem
como princípio a quantidade de trabalho dispensada por cada um. Uma parcela desses
benefícios também é revertida para a Associação do Quilombo Morro Seco.
Essa prática consistiria na divisão dos moradores em “grupos de trabalho”, que são
organizados conforme o interesse que cada um tem nas atividades que serão desenvolvidas.
A roça comunitária seria a atividade que reune o maior número de pessoas, não havendo
uma divisão etária ou sexual do trabalho, podendo participar dela homens, mulheres, idosos
ou crianças.
Em setembro de 2011 presenciei a realização de uma roça comunitária por alguns
moradores. Eles haviam se organizado para plantar feijão e o trabalho consistia na limpeza
do terreno e no plantio. Nesse dia participaram aproximadamente seis pessoas da
comunidade quilombola e a área escolhida para fazer o plantio era pequena e vizinha à casa
de Hermes Modesto. Como afirmei anteriormente, na roça comunitária não há divisão etária
ou sexual do trabalho e no dia do plantio pude perceber que havia uma pessoa de cada casa,
com exceção da presença de um casal.
Diferentemente do que ocorria quando havia os mutirões, não há festas e o
fandango não é dançado ao término do trabalho comunitário na roça. Essa dança nos dias de
hoje está desvinculada da prática agrícola e normalmente ocorre nas festas promovidas pela
comunidade e também quando o grupo responsável pelo fandango do Morro Seco é
chamado para fazer apresentações para um público externo. O fandango hoje é dançado
em outros momentos, como na Noite Cultural que foi realizada na mesma semana em que
foi feita a roça comunitária de feijão e que retomarei mais adiante.
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Figura 5: Roça comunitária de feijão (Setembro de 2011).

Figura 6: Área desmatada destinada à roça comunitária (Setembro de 2011).
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Figura 7: Hermes Modesto no trabalho da roça comunitária (Setembro de 2011).

Embora nos dias de hoje as famílias mantenham suas roças próprias, os entrevistados
afirmaram que os trabalhos se tornaram mais conjuntos, uma vez que haveria um incentivo
por parte dos próprios moradores para a realização dos trabalhos comunitários. A opinião de
muitos deles é de que os benefícios do trabalho coletivo seriam sentidos tanto
individualmente, na medida em que contribui para gerar renda, como coletivamente, na
medida em que operaria como um meio que poderia promover um momento de união entre
o grupo. A esse respeito, Hermes afirma que “a união faz a força. Cresce na questão material
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e espiritual”. As diversas narrativas demonstram que, além da união, esse tipo de trabalho
remeteria à ideia de comunidade, de ajuda mútua, em que todos trabalham e todos
ganham. O trabalho comunitário parece demonstrar um ideal de coletividade e sua prática
seria a afirmação dessa coletividade. Segundo eles, essa união fortaleceria a sua identidade
enquanto grupo. Novamente recorro às palavras de Hermes a fim de exemplificar essa ideia:
quilombo é trabalhar junto, é ter união. Nós temos que ter a nossa roça, pouco ou
bastante, mas, além disso, nós temos que ter a nossa roça que é da comunidade.
A lei do quilombo é assim, no quilombo tem-se o individual e o coletivo. Quilombo
individual não existe, não deve existir. Quilombo pressupõe essa coisa
comunitária.

Como se pode observar, a noção que possuem do que seria um quilombo está
diretamente associada a uma ideia de coletividade e de comunitarismo. Narrativas de
moradores demonstram haver uma associação entre a coletividade, o comunitarismo e o
quilombo, o que teria possibilitado forjar uma representação do que seria o quilombo
naquele local.
Iniciei o capítulo tratando da comunidade religiosa e depois passei a tratar do Morro
Seco quando este se tornou quilombo. Julgo necessário tecer uma consideração a respeito
da distinção que os moradores fazem entre a comunidade religiosa e a comunidade
quilombola, já que estou explorando a questão da roça comunitária. Nos discursos dos
moradores se percebe uma tentativa de fazer uma separação entre o que seria da
comunidade religiosa e o que seria do quilombo. Dessa maneira, segundo alguns moradores
afirmaram, os assuntos referentes à comunidade quilombola teriam um caráter mais político
e dizem respeito às pessoas que estão associadas e que participam das atividades da
associação. Já a comunidade religiosa envolveria aqueles que participam das missas ou
eventos religiosos. Apesar da tentativa que se observa nos discursos em separar essas duas
instâncias, na prática elas estão profundamente imbricadas, pois a comunidade quilombola
seria um desdobramento da comunidade religiosa e os valores e princípios cristãos que
mencionei anteriormente, permeiam, mesmo que involuntariamente, os assuntos e as
atividades relacionadas à comunidade quilombola, como a roça comunitária. Se o quilombo,
no discurso desses moradores, remete a uma dimensão política da vida social da
40

comunidade, na prática o que se verifica é a “contaminação” dessa dimensão por
fundamentos comumente associados ao catolicismo.
Retornando à roça comunitária, essa modalidade de trabalho teria surgido por meio
de Angela e Sueli, por volta de 2002. Esse tipo de trabalho teria sido apresentado e
incentivado primeiramente pelas duas, ao enfatizarem a necessidade de união entre os
moradores18. Bonifacio e Hermes disseram que antes das visitas de Angela e Sueli, os
trabalhos praticados pelos moradores estavam um pouco “divididos”: alguns estariam
trabalhando como caseiros, outros como empregados no setor industrial ou de serviços e
outros ainda continuavam trabalhando para si.
Essa forma de trabalhar que teria sido sugerida primeiramente pelas religiosas, veio a
ser corroborada posteriormente pela própria política do Instituto de Terras do estado de São
Paulo (ITESP) direcionada às comunidades quilombolas que são oficialmente reconhecidas. A
atuação desse instituto no que concerne aos programas que apoia tem como foco a
comunidade como um todo e não prioriza ações que beneficiem somente uma ou outra
família. Suas ações são amparadas pelo Artigo 8 do Decreto Estadual 41.774/97 que dispõe
sobre o Programa de Cooperação Técnica e Ação Conjunta, que estabelece como uma das
ações que compete à Secretaria Estadual da Justiça e da Defesa da Cidadania:

Estudar, elaborar e implementar normas e métodos de trabalho, através do
Instituto de Terras do estado de São Paulo, objetivando a elaboração de
projetos de exploração agronômica e extrativa, bem como prestar
assistência técnica visando o desenvolvimento econômico e social das
Comunidades Remanescentes de Quilombos.

Além de Angela e Sueli, há mais dois religiosos que exerceram um papel fundamental
no sentido de informar aos moradores o que seria o quilombo, tanto o histórico como o dos
dias de hoje, e quais seriam os elementos que caracterizariam uma “verdadeira cultura
quilombola”. Um deles é o Frei Davi, da Pastoral Negra de São Paulo e o outro é o Irmão Ivo
dos Santos Fiuza, da paróquia de Cajati. Frei Davi foi mencionado por Bonifacio, que se
18

Embora a maioria dos moradores com os quais conversei afirme isso, Bonifacio, por ser o morador mais
velho, lembrou-se que antes delas já haviam recebido a sugestão de duas irmãs de Juquiá para construírem um
tanque para que pudessem praticar a piscicultura. Dom Apparecido Dias, antigo bispo da Diocese de Registro,
teria contribuído com a doação de materiais para a construção desse tanque.

41

referiu a ele como um “missionário que trabalha com a questão quilombola”, mas nas
conversas que tive com outros moradores o nome dele não foi mencionado novamente. Por
esse motivo não irei analisar detidamente as implicações de suas ações junto aos quilombos
nesse capítulo, mas o farei nos capítulos subsequentes.
Ivo, por estar na paróquia de Cajati, cidade próxima a Juquiá, é o religioso que mais
tem contato com o Morro Seco. Assim como Sueli e Angela, faz parte do corpo diretivo da
Equipe de Articulação e Assessoria as comunidades negras do Vale do Ribeira (EEACONE) e
atua sistematicamente junto às comunidades quilombolas dessa região. Sua visita ao Morro
seco teria se dado depois de Angela e Sueli e justificava-se porque ele, de acordo com
Bonifacio, “teria mais conhecimento dos costumes de quilombos”. Ivo é uma pessoa que
visita o quilombo com certa frequência e é muito citado pelos moradores, principalmente
quando o assunto são os quilombos. Isso se deve ao trabalho que Ivo vem desenvolvendo ao
longo dos últimos anos no local e que aborda a temática quilombola, da discriminação, da
negritude, entre outros temas relacionados ao negro.
No dia em que foi promovida a Noite Cultural no quilombo, em Setembro de 2011,
Ivo foi chamado pelos próprios moradores durante a festa a falar publicamente. A festa não
era fechada para os membros da comunidade e, além desses, estavam presentes amigos que
foram convidados e vieram de outros bairros e cidades próximas. Naquele momento, Ivo
declarou que o Morro Seco possuía todos os elementos de uma ‘cultura quilombola’. Na sua
concepção, a tradição oral, o sistema de parentesco, o trabalho comunitário e a apropriação
comum do território são características “típicas da cultura quilombola”. Bonifácio relata
também que Ivo teria explicado a eles que o estilo do trabalho do negro seria mais artesanal
do que o praticado por outros grupos e que na tentativa de explicar aos moradores o que
eram os quilombos, recorria ao Quilombo de Palmares e à figura de Zumbi. Segundo
Bonifacio,
nós éramos quilombolas no caso, mas nós não tínhamos a mínima intenção
ou conhecimento de que nós tínhamos um hábito que coincidisse com o
costume de gentes estrangeiras até porque, para nós, o quilombo era
estranho. Falavam o costume dado por nós que batia com a Conferência
que foi dada dos quilombos, mas nós respeitávamos todo o tipo de
qualquer pessoa. Por exemplo, a nossa roupa, nós não gostávamos de
roupas pintadas, nossa roupa era sempre branca, calça preta. Então, o que
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era diferente da nossa vestimenta era a palavra, o costume e foi esse que
bateu com a questão quilombola.

Ao longo da pesquisa também foi possível identificar outras experiências que foram
trazidas por Ivo ao quilombo e que foram denominadas como das “culturas quilombolas”.
Uma delas seria a “Missa Afro” e a outra o “Olorum Nosso”.
Não foi possível presenciar a Missa Afro e também não tive acesso ao ‘Olorun Nosso’,
no entanto, obtive algumas descrições de como ocorreriam esses dois eventos. A Missa Afro
seria uma missa muito similar às missas comuns, o que a diferencia é que comidas
(principalmente frutas) são colocadas sobre um pano que é estendido no chão, durante o
ofertório, e após o término da liturgia todos comeriam juntos as comidas ali dispostas.
Bonifacio relata que Ivo teria informado os moradores que as missas na África são
celebradas dessa maneira, sendo que esse continente, pelo que pode ser observado nas
falas de Ivo, seria o locus da ancestralidade e da tradição. Já o ‘Olorun Nosso’, é uma versão
do ‘Pai Nosso’, sendo que o termo “pai”, no sentido de Deus, é equiparado a Olorun, ser
supremo na Mitologia Iorubá.
Os exemplos citados acima auxiliam na tentativa de demonstrar como uma cultura
quilombola é forjada na relação entre agentes católicos e quilombolas, em que ambos
incorporam e fazem circular noções e concepções associadas a comportamentos, práticas
religiosas, organização do trabalho, vestimentas, gosto musical, culinária, entre outras que,
reunidas, caracterizariam a natureza da cultura quilombola. O respectivo exemplo trata
especialmente da dimensão da prática religiosa que seria constitutiva dessa cultura, no
entanto, as outras dimensões podem ser visualizadas através de outros exemplos que
presenciei nos trabalhos de campo, como a Noite Cultural.
No mês de Setembro são realizadas, no Morro Seco, uma procissão e festas em
homenagem a São Miguel Arcanjo. São três dias de reza (tríduo) e no último dia acontece
uma procissão pela principal estrada de terra do local. Em Setembro de 2011, participei da
procissão e da missa que ocorreu após São Miguel Arcanjo ter sido levado em procissão até
a capela do quilombo. Os dias dedicados às rezas foram terça, quarta e quinta-feira e a sexta
foi reservada para a Noite Cultural. Todos os moradores do quilombo estavam envolvidos na
preparação desse evento, na organização do espaço e no preparo das comidas que seriam
oferecidas.
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A ideia dos moradores era a de que a comida fosse preparada obedecendo ao que
seria “tradicional”. Assim, foi montado em um espaço externo, ao lado da sede da
Associação, um fogão a lenha onde seriam preparadas comidas “típicas” como o arroz com
palmito e o café adoçado com rapadura que, por sua vez, seria produzida pelos próprios
moradores.

Figura 8: Mulheres montando um fogão a lenha onde seriam preparadas as comidas da Noite
Cultural.
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Figura 9: Bernadete e Lúcia depois de montado o fogão.
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Figura 10: Corte de palmito para preparar o "arroz com palmito" que será servido na Noite
Cultural.

Figura 11: Preparação da comida da Noite Cultural no fogão a lenha.
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Figura 12: Armando Modesto cortando a cana que servirá para preparar a rapadura com a qual será
adoçado o café.

O espaço onde está situada a sede da Associação foi decorado pelas mulheres com
itens que também pudessem remeter à tradição, como os tecidos, a bananeira que foi
cortada e levada para decorar o salão, as panelas e os instrumentos de percussão dispostos
no chão.
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Figura 13: Corte da bananeira para decorar o salão da Associação do Quilombo Morro Seco na Noite
Cultural.

Figura 14: Decoração do salão da Associação.
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Figura 15: Decoração do salão para a Noite Cultural.

Por meio da observação de campo e das narrativas daqueles que estavam
trabalhando na preparação da Noite Cultural pode-se sugerir que há um movimento no
sentido de uma “retradicionalização” da comunidade, ao buscarem priorizar aspectos que
julgam típicos de sua cultura e que diriam respeito à sua tradição. O que se observa é uma
reatualização de práticas tidas como pretéritas, transmitidas de geração em geração e que
são agora positivadas e valorizadas. Isso se evidencia no esforço desses moradores em trazer
para a festa coisas que, na sua percepção, seriam típicas e tradicionais, como, por exemplo,
o arroz com palmito, o fogão a lenha, o café com rapadura, entre outros.
A tradição é associada a uma ideia de permanência e de vínculos com uma origem
que, nesse caso, está relacionada aos negros que foram trazidos da África e ao modo de vida
que aqui desenvolveram. Uma certa representação de “pureza cultural” e de autenticidade é
colocada em contraposição à incorporação de elementos provenientes da sociedade urbanoindustrial que poderiam comprometer a “pureza” do que seria a cultura negra e causar uma
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descaracterização dessas comunidades. Retornarei a esse ponto no capítulo 3, quando
abordo etnograficamente o Encontro Anual de Lideranças Quilombolas.
Gérard Lenclud (1994, 1987) nos ajuda a pensar esse fenômeno ao propor uma noção
de tradição compreendida como um ponto de vista contemporâneo sobre fatos que nos
precederam, ou seja, o que chamamos de tradição não seria um produto do passado, mas
uma interpretação do passado a partir de critérios contemporâneos. Do ponto de vista desse
autor, uma tradição seria uma retórica a respeito do que se supõe ter existido
imemorialmente e, além disso, o que é tido como tradicional e o que não é não está dado
apriori, mas é produto de um processo que pode ser chamado de tradicionalização. O
processo ao qual Lenclud dá o nome de tradicionalização supõe uma seleção de fenômenos
e uma triagem de elementos que entrarão no que passa a ser considerado como tradição.

Que pourrait être un fait de faits ou, si l’on préfere, d’um dépôt culturel
sélectionné. La tradition ne transmettrait pas l’intégralité du passé; Il
s’opérerait à travers elle um filtrage; la tradition serait le produit de ce tri.
(...) de même que tout ce qui survit du passé n’est pas ipso factto
traditionnel, tout ce qui se transmet ne forme pas nécessairement tradition
(1987: 4).

Como afirma o autor, não é todo costume ou tudo que é decorrente do passado que
poderá ser elevado à categoria de tradição e o que é classificado como tal seria, antes de
mais nada, um produto de negociações entre diferentes agentes envolvidos no processo.
Nesse sentido também pretendo destacar o papel que os agentes católicos assumem
nesse processo. O diálogo que os quilombolas estabelecem com esses agentes possibilita
que tomem conhecimento e também passem a classificar os elementos que julgam típicos e
tradicionais de sua cultura. Simultaneamente passam a empreender, muitas vezes em
conjunto com esses religiosos, iniciativas de valorização da cultura quilombola, até então
desconhecidas pelos moradores por esse nome.
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CAPÍTULO 2 – RELIGIÃO E POLÍTICA

Neste capítulo pretende-se fazer uma reflexão acerca das relações estabelecidas
entre agentes das comunidades negras rurais do Vale do Ribeira e agentes ligados à Igreja
Católica. Por meio das observações empíricas, das entrevistas e pesquisa documental
realizadas, é possível afirmar que alguns desses agentes possuem um papel de destaque na
organização das comunidades negras dessa região em torno da reivindicação de direitos
étnicos e territoriais. Assim, explicitar de que maneira essas relações foram se consolidando
num momento histórico específico entre estes agentes e os propósitos que os guiaram se
tornam importantes também para compreender a construção identitária enquanto
remanescentes de quilombo das famílias do Quilombo Morro Seco
Hoje, as entidades mais atuantes no Vale do Ribeira no que concerne à luta pelos
direitos territoriais e étnicos da população local são o Movimento dos Ameaçados por
Barragens do Vale do Ribeira (MOAB) e a Equipe de Articulação e Assessoria das
Comunidades Negras do Vale do Ribeira (EEACONE). O Instituto Socioambiental (ISA)
também atua em algumas das comunidades quilombolas e seus projetos se apoiam na
gestão ambiental participativa19, na geração de renda e no desenvolvimento sustentável das
comunidades tradicionais. Embora possua um número considerável de projetos destinados
às comunidades quilombolas locais, a atuação desse instituto será abordada nesse trabalho
apenas tangencialmente, pois privilegiarei a atuação do MOAB e da EEACONE.
O MOAB e a EEACONE, embora não possuam, segundo seus membros, um caráter
religioso, têm sua origem diretamente vinculada à atuação de agentes religiosos, são eles:
Maria Sueli Berlanga (Irmã Sueli), Angela Biagioni (Irmã Angela), Michael Mary Nolan (Irmã
Michael) e Ivo dos Santos Fiuza (Irmão Ivo). Angela e Sueli residem no município de
Eldorado, onde está situada a sede das duas instituições; Ivo em Cajati – município próximo
e pertencente à região do Vale do Ribeira – e Michael reside em São Paulo, mas visita e
realiza trabalhos constantemente na região junto aos outros três religiosos.
19

O projeto de gestão ambiental participativa, conforme informações disponíveis na página eletrônica do ISA,
consiste no monitoramento socioambiental participativo e interativo, atualização e disponibilização das
informações produzidas, capacitação dos atores locais e apoio ao desenvolvimento de ações e projetos visando
à formação de agenda positiva para o desenvolvimento sustentável. Disponível em: <www.socioambiental.org
>
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Privilegiarei a análise da trajetória de Angela e Sueli, escolha essa que se deve a dois
motivos. O primeiro deles é o fato delas residirem em Eldorado, o que possibilita que
frequentem com assiduidade o escritório do MOAB/EEACONE, permitindo que tenham um
contato mais direto e frequente com os quilombolas. O segundo motivo deve-se ao fato de
terem sido as primeiras religiosas a atuar junto às comunidades da região do Vale do Ribeira,
visitando-as constantemente e desenvolvendo trabalhos junto à elas.
Por serem vinculadas à Congregação Jesus Bom Pastor, julguei necessário buscar
entender primeiro o carisma da Congregação da qual fazem parte, uma vez que esse carisma
é respeitado e exerce certa influência nos propósitos que conduzem seus trabalhos. Adiante
apresentarei o carisma dessa Congregação para, depois, focar nas trajetórias.

2.1. A formação de comunidades religiosas como carisma
A Congregação das Irmãs do Jesus Bom Pastor foi fundada em Genzano, Itália, por
Padre Tiago Alberione em 1938 e, em 1946, chegaram as primeiras irmãs pastorinhas dessa
Congregação ao Brasil20. Congrega mulheres, habitualmente chamadas Pastorinhas, que
objetivam trabalhar com grupos desfavorecidos e marginalizados, realizando um trabalho de
formação de comunidades religiosas – que é o carisma da Congregação – aliado a um
esforço de conscientização e emancipação dos grupos com os quais atuam.
Em depoimento de uma irmã no site da Congregação e que remete à uma fala do
fundador – Padre Alberione – essa opção pelos excluídos fica clara: “a pastorinha tem dois
grandes amores: Jesus Bom Pastor e o povo”. Vivem em lugares que acreditam ser mais
necessitados de evangelização e atuam na formação bíblica, formação de catequistas, na
liturgia, na Pastoral da Juventude e da Família, na formação de agentes pastorais, nos
movimentos populares, nas Comunidades Eclesiais de Base (CEB’s), nos projetos sociais,
entre outros21.
Um dos valores que guia a Congregação é o valor da vida em comunidade. Os relatos
disponíveis sobre o trabalho que é desenvolvido pelas irmãs por todo o Brasil evidenciam o
esforço das mesmas nesse sentido. A título de exemplo citarei três dessas experiências. A

20

Hoje estão presentes em 18 países, nos 5 continentes, somando 560 Irmãs que estão distribuídas em 123
comunidades.
21
Disponível em http://www.irmaspastorinhas.com.br.
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primeira delas, e que foi narrada na revista Vivendo e Anunciando22, diz respeito a um
assentamento do Incra em Assis (SP), onde os assentados têm a posse coletiva da terra,
ficando apenas uma pequena área ao redor da casa na qual a família pode plantar o que
quiser e o restante das terras é trabalhado coletivamente, “o que ajuda a despertar o
sentido da comunidade e da partilha” (2008: 13).
A segunda experiência das pastorais sociais da Congregação diz respeito à
implantação de cisternas comunitárias no sertão de Pernambuco, em detrimento da
construção de cisternas para cada família, de maneira que fossem administradas pelas
mesmas. Já nos quilombos do Vale do Ribeira, os trabalhos comunitários são vistos com
certa frequência nas comunidades quilombolas, incluindo o Morro Seco, onde os moradores
se organizam em alguns momentos do ano para fazer roças comunitárias, como demonstrei
no capítulo anterior.
Essa proposta de trabalho das pastorinhas junto a esses grupos visa formar
comunidades cristãs e, ao mesmo tempo, propor maneiras para que os moradores
coloquem em prática uma vida comunitária que possa extrapolar o sentido religioso, como
os exemplos citados acima evidenciam. Sueli define sua atuação junto a essas comunidades
do Vale do Ribeira como uma ação evangelizadora, e não somente catequética. Essa atuação
iria além de uma catequese doutrinal, buscando um modelo mais experiencial, ou seja, um
trabalho de evangelização que partiria da realidade dos indivíduos. De acordo com ela, o
princípio que guia suas ações como irmã pastorinha é: “para que todos tenham vida, e vida
em abundância”. A referência a esse princípio foi encontrada também na Cartilha da
Romaria da Terra (1992) e na Revista Vivendo e Anunciando, conforme demonstrarei a
seguir.
Antes de mostrar como esse princípio aparece nesses dois documentos é importante
explicar o que foi a Romaria da Terra, pois adiante irei retornar a esse documento. A
Romaria teria sido convocada pela Diocese de Registro, em 1992, que na época tinha como
bispo Dom Apparecido José Dias. O local onde ocorreu a Romaria foi o Bairro do Abobral,
próximo da cidade de Eldorado, e que está descrito no documento como uma “comunidade
católica”, embora hoje também seja reconhecida como uma comunidade quilombola. Esse
22

Uma publicação anual da Congregação Irmãs Jesus Bom Pastor. Informativo nº 4, 2008. Disponível em
http://www.irmaspastorinhas.com.br/userfiles/file/9de529e9-d852-409d-8f78c3a7e2b06a5f_VivendoeAnunciando2008.pdf
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evento teria reunido diversas comunidades da região com as quais Angela e Sueli vinham
desenvolvendo trabalhos. Segundo consta na Cartilha, o princípio “para que todos tenham
vida e vida em abundância” seria uma das palavras mais importantes de Jesus. Assim, consta
no texto da carta que Deus “quer a VIDA para todas as pessoas do mundo, e não só para uns
poucos, prejudicando os outros”. Dentro desse princípio, todos teriam direito a uma vida
digna, justa, em abundância e é para isso que se deve lutar, como consta na passagem em
que todos deveriam repetir: “perdoai nosso conformismo e medo de lutar em defesa da
vida” (1992: 18). A forma como esse princípio é lido e apropriado pelos agentes católicos nos
leva a refletir sobre um aspecto que envolve a questão de como é elaborado um argumento
para os moradores dessas comunidades a fim de que eles possam se reconhecer como
portadores de direitos. Nesse caso, eles não seriam portadores de direitos somente pelo
fato de estarem inseridos dentro de um Estado Democrático de Direito, mas também porque
são filhos de Deus.
Já na Revista Vivendo e Anunciando, esse princípio aparece na declaração de outra
Irmã – Marli Terezinha - quando abre o texto em que irá apresentar algumas experiências
das Pastorais Sociais:
Temos como missão deixada pelo nosso fundador a “cura d´anime”, ou
seja, a cura pastoral, o zelo, o cuidado da pessoa, em todas as suas
dimensões. Assim, se nos dedicamos à formação das lideranças também é
necessário atuar em pastorais sociais, no intuito de que nosso povo, o qual
o próprio Bom Pastor nos confiou, “tenha mais vida e vida em abundância”
(Jo 10, 10b). Entretanto, não se trata de uma atuação assistencialista, mas
de formação de consciência, ajudando as pessoas a terem mais condições
de lutar pela própria dignidade de filhos e filhas de Deus. Por isto, há várias
de nossas comunidades com projetos sociais apoiados pelas Irmãs,
buscando, juntamente com as lideranças, dar respostas às necessidades
gritantes vivenciadas no dia-a-dia, marcadas por injustiças sociais e por
clamores de libertação que soam em nossos ouvidos a cada momento que
passa. É um assumir os mesmos sentimentos de Jesus que: ”vendo as
multidões teve compaixão, porque estavam cansadas e abatidas, como
ovelhas que não tem pastor (Mt 9, 36) (2008: 13).
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Segue-se a esta declaração da irmã Marli o relato de diferentes experiências das
pastorais sociais, cada uma tendo suas ações direcionadas pela realidade e dificuldades que
encontram nos locais em que estão inseridas. O trabalho que Sueli e Angela desenvolvem é
respaldado pela Congregação em Eldorado e pela Diocese de Registro e é voltado para as
comunidades quilombolas dessa região que se encontram, segundo elas,

ameaçadas de perderem suas terras, sua cultura, seus costumes, tanto
pelos projetos de construção de barragens no Rio Ribeira de Iguape, como
pelas leis ambientais que não respeitam as Comunidades Tradicionais
(2008: 14).

A não dissociação nesses casos entre um trabalho com um fim religioso e um
trabalho com fins políticos e emancipatórios, poderá ser melhor compreendida no interior
do processo de organização do movimento quilombola do Vale do Ribeira e que será
analisada posteriormente.
Passarei às trajetórias de Angela e Sueli, mas antes julgo necessário tecer algumas
considerações a respeito do trabalho com trajetórias. Recorri à noção de trajetória cunhada
por Bourdieu (1996), que a diferencia das noções de história de vida e biografia, à medida
que, ao contrário daqueles que se dedicam a trabalhar com histórias de vida ou biografia,
ressalta o papel da pergunta que dirige a pesquisa no sentido de orientar quais elementos
são importantes para sua construção. Dito de outro modo, o autor deixa claro que, na
construção da trajetória, não interessa tudo sobre uma determinada pessoa, mas apenas o
que diz respeito ao foco da pesquisa. A noção que esse autor atribui ao uso de fontes
biográficas nas pesquisas corresponde a um entendimento de que não existe, por mais
sedutor que possa parecer, uma sequência lógica nos acontecimentos da vida de uma
pessoa. Nossas vidas não possuiriam um sentido teleológico, mas seriam feitas de idas e
vindas e é o presente que nos fornece as lentes para olharmos o passado. O sentido do
evento biográfico seria, desse modo, construído a posteriori pelo indivíduo e pelo
pesquisador no momento em que produz uma narrativa. Do ponto de vista desse autor,

produzir uma história de vida, tratar a vida como uma história, isto é, como
um relato coerente de uma sequência de acontecimentos com significado e
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direção, talvez seja conformar-se com uma ilusão retórica, uma
representação comum da existência que toda uma tradição literária não
deixou e não deixa de reforçar (Bourdieu, 1996).

Dessa maneira, ao fazer uso das trajetórias de Angela e Sueli, não pretendo tratá-las
como providas de sentido e linearidade a priori, mas interessa ressaltar que alguns
acontecimentos que marcaram suas vidas adquirem coerência e linearidade quando suas
histórias são narradas. Essa coerência pode ser reconfigurada pelo pesquisador a fim de
conferir maior inteligibilidade à questão que deseja sublinhar.
Identificados os riscos que o pesquisador que trabalha com narrativas biográficas
pode correr ao adotar esse método, passarei a apresentar as possibilidades e vantagens que
seu uso permite trazer para essa pesquisa. Não tomarei a trajetória em si mesma, como um
fim último, mas como meio de iluminar questões mais abrangentes, como a produção de
uma concepção específica sobre o negro num determinado contexto e região. O foco será,
pois, compreender as posições ocupadas por esses agentes, os lugares pelos quais passaram,
as ideias, noções e concepções com as quais tiveram contato, quais dessas ideias veiculam e
como o fazem.
De tal modo, apresentarei adiante as trajetórias de Angela e Sueli separadamente e,
após o momento em que elas se conhecem e passam a desenvolver trabalhos juntas,
desenvolverei suas trajetórias concomitantemente.

2.2. Trajetória de Maria Sueli Berlanga – Irmã Sueli
Nascida em 1956, em Mobuca, interior de São Paulo, Sueli viveu grande parte de sua
infância e adolescência em uma fazenda que produzia frutas e verduras e onde seu pai era
administrador. Formou-se em Serviço Social e, posteriormente, em Direito e iniciou seus
trabalhos na área social quando atuou na formação da Confederação das Favelas de
Piracicaba. Depois se mudou para São Paulo onde trabalhou como assistente social e
funcionária da prefeitura em trabalhos desenvolvidos junto a moradores de algumas favelas.
Uma de suas experiências mais marcantes teria sido como assistente social no início
da década de 1970, quando realizava um trabalho para a prefeitura de uma cidade
interiorana, em uma pesquisa com trabalhadores rurais chamada “A força do canavial”. Essa
pesquisa, segundo Sueli, justificava-se por conta do grande contingente de pessoas que
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estavam migrando para o local para trabalhar nos canaviais. Em um dia de inverno em que
fazia muito frio, Sueli presenciou a doação de um cobertor para uma família que estava
passando frio. Segundo ela, a família que doou, assim como a família que recebeu a doação,
eram extremamente pobres e o fato de doar um dos dois cobertores que possuía revelou-se
uma situação de extrema solidariedade entre famílias que quase nada possuíam e mesmo
assim estavam dispostas a ajudar, se solidarizar com o outro que se encontrava numa
situação de maior carência. De acordo com ela, esse acontecimento teve uma importância
fundamental na sua escolha para adentrar na vida religiosa.
Embora tenha vivenciado essas experiências com moradores de favela e
trabalhadores de canaviais, Sueli afirma que sempre teve o sonho de trabalhar na zona rural
e quando surgiu a oportunidade de trabalhar como missionária da Congregação Jesus Bom
Pastor junto às comunidades rurais do Vale do Ribeira ela aceitou de imediato.
Teria sido por meio dessa Congregação que ela chegou a Eldorado no ano de 198623,
como irmã pastorinha. De acordo com ela, algumas irmãs da Congregação teriam ido
trabalhar com Dom Apparecido, então bispo da Diocese de Registro24, que procurava
missionários para trabalhar nas comunidades da região com o propósito de formar
lideranças religiosas. Quando chegou, teria obtido orientação do padre da Paróquia de
Eldorado para que não se falasse de pretos, pois a população local não gostava disso. No
entanto, logo que iniciou os primeiros trabalhos nessas comunidades teria se dado conta de
que eram compostas majoritariamente por negros. A observação desse fato fez com que
Sueli questionasse a forma como a Igreja Católica vinha atuando na região, segundo ela. Não
levar em consideração a “cultura local”, ignorar a grande presença de negros e a forma
como esses viviam representavam atitudes que teriam sido questionadas por ela e que
serviram de exemplo de como não se deve agir ao trabalhar com essas comunidades.
Ainda segundo Sueli, teria sido nesse momento que ela teria se envolvido com a
Comissão Pastoral da Terra (CPT) da Diocese e iniciado seus trabalhos na área rural com o
intuito de formar comunidades religiosas, bem como lideranças dentro dessas comunidades.

23

Nesse mesmo ano é fundada a Comunidade de Eldorado, a qual Sueli e Angela estão vinculadas, e uma das
comunidades da Congregação Jesus Bom Pastor que estão espalhadas pelo Brasil. De acordo com informações
disponíveis no site da Congregação essa comunidade dedica-se à Pastoral Social, especialmente no que se
refere às lutas populares.
24
As paróquias da região do Vale do Ribeira estão vinculadas a essa Diocese.
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No seu entender, “a vida religiosa tem que estar a serviço da luta do povo”

25

. Além disso,

Sueli ainda justifica sua formação em Direito afirmando ter sido essa uma demanda da
região, marcada pelo desrespeito dos direitos das comunidades rurais, afirmando que “eu fiz
Direito como uma ferramenta a mais a serviço do povo”. Essa fala de Sueli nos remete
novamente ao que foi explorado no capítulo anterior sobre o paradigma da dádiva proposto
por Godbout (1999) e a noção de “amor ao próximo” como traço essencial do cristianismo.
Suas declarações corroboram a assertiva do autor, uma vez que na concepção de Sueli, a
vida religiosa possuiria como um de seus fundamentos o princípio da dádiva: dar, receber e
retribuir, formando uma rede em que circulam não só serviços, mas solidariedade,
companheirismo, entre outros.
Com a chegada de Angela, em 1990, as duas passaram a desenvolver juntas o
trabalho que já havia sido iniciado por Sueli. A seguir, adentrarei na trajetória de Angela,
para, em seguida, me debruçar sobre o momento em que as duas religiosas passam a atuar
conjuntamente.

2.3. Trajetória de Angela Biagioni – Irmã Angela
Nascida na cidade de Ipuiuna, Minas Gerais, Angela Biagioni chegou ao Vale do
Ribeira, em Eldorado, em 1990, para desenvolver trabalhos como irmã pastorinha pela
Congregação das Irmãs de Jesus Bom Pastor.
De família cristã, Angela afirma que foi educada na Igreja Católica e participava das
atividades da Igreja “desde criança”, por conta, principalmente, da mãe, que segundo sua
definição, era muito cristã. Aos 12 anos foi vice-presidente da Cruzada Eucarística Infantil,
ano também em que entrou para a Congregação das Irmãs do Bom Jesus Pastor. Isso
ocorreu quando uma irmã dessa Congregação foi visitar Ipuiuna e o padre da paróquia local
intermediou o contato entre ela e as jovens interessadas em entrar para a vida religiosa.
Apesar da pouca idade de Angela, esta irmã disse que a Congregação a aceitaria mesmo
tendo 12 anos, o que fez com ela ingressasse nova na vida religiosa.
Até esse momento, Angela estaria sendo preparada por uma prima muito próxima,
também sua madrinha de crisma e irmã religiosa, para aos 16 anos entrar na Congregação à
qual esta era vinculada. Apesar da sua intenção em entrar para a vida religiosa, o seu
25

Declaração presente no vídeo do Encontro de comemoração dos 20 anos do MOAB (2011).
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interesse não era prestar serviços por meio de Congregações que tinham como foco o
trabalho em creches, asilos e hospitais. Por esse motivo teria aceitado fazer parte da
Congregação das Irmãs do Bom Jesus Pastor, pois o seu carisma era o trabalho de formação
de comunidades religiosas.
Como irmã pastorinha realizou trabalhos internos para a Congregação como, por
exemplo, formação de noviças e atuação em atividades internas da paróquia. Apesar dessas
atividades paroquiais internas, ela afirma que “nunca foi uma irmã fechada no convento”,
motivo pelo qual sempre prezou pelos trabalhos desenvolvidos junto às comunidades. Sua
inclinação para essas atividades deve-se também a sua formação em Serviço Social.
Chegou a trabalhar com moradores de favelas das cidades de São Paulo e Piracicaba
e, nessas duas cidades, também atuou no meio rural. Em São Paulo trabalhou no Instituto
Rural do M’Boi Mirim na profissionalização de jovens da área rural e, em Piracicaba,
trabalhou com canavieiros. Quando surgiu a oportunidade de mudar-se para a comunidade
de Eldorado da Congregação Jesus Bom Pastor, Angela relata que sentiu certo receio, pois
tinha ouvido muito falar nos conflitos fundiários que se desenrolavam na região. No entanto,
sua decisão de mudar-se para essa cidade ocorreu por dois motivos que teriam sido mais
fortes que seu receio inicial. Um deles é que não queria assumir postos administrativos
dentro da Congregação e o outro foi que passou a se interessar pela leitura sociológica da
Bíblia que Sueli vinha desenvolvendo junto às comunidades rurais. Quando Angela se mudou
para Eldorado, já conhecia Sueli, pois fora mestre dela quando esta era noviça. Naquele
momento, segundo Angela, Sueli participava do curso de “Leitura Sociológica da Bíblia” em
São Paulo, desenvolvido pelo Centro de Estudos Bíblicos (CEBI) 26, o qual Angela também
cursou posteriormente. Passemos agora para a atuação conjunta das religiosas.

2.4. Os caminhos entrelaçados
2.4.1. Os estudos bíblicos na ótica do antagonismo de classes
Como já apontamos na trajetória de Sueli, os primeiros trabalhos que foram
desenvolvidos por ela junto às comunidades, assim que chegou ao Vale do Ribeira, eram de

26

O CEBI é uma entidade que por meio de sua atuação e também de parcerias com organizações pastorais e
diversas igrejas ajudou a criar movimentos populares. Disponível em: http://www.cebi.org.br/institucionalcomo_atuamos.php. Consultado em 27/05/2012.

59

formação de lideranças comunitárias e de comunidades religiosas. A partir de 1990, com a
chegada de Angela, é que as duas passam a realizar esses trabalhos conjuntamente. A
formação dessas comunidades religiosas era importante, de acordo com Sueli, porque a
presença e atuação de agentes da Igreja Católica nestes locais era praticamente inexistente,
sendo que o padre responsável por visitar esses locais fazia isso raríssimas vezes ao ano. O
trabalho das duas missionárias consistiria em ir até as comunidades negras rurais e lá
realizar estudos bíblicos com os moradores, o que representava passar uns dias junto a essas
pessoas, dormindo na casa de algumas delas e participando de suas atividades diárias.
Nesses “encontros de Bíblia”, como são chamados por Angela, os moradores da
comunidade e as religiosas se reuniam para estudar o Antigo e o Novo Testamento. Os
primeiros trabalhos de Sueli consistiam em formar grupos de mulheres nessas comunidades
com o objetivo de que pudessem reconhecer seu papel na sociedade, além de incentivar a
sua participação nos assuntos e decisões da comunidade da qual faziam parte. Esse trabalho
era desenvolvido a partir da leitura de trechos da bíblia que pudessem mostrar o papel
desempenhado por personagens bíblicas femininas.

Figura 16: "Toi tu nous aime, source de vie" 27

27

Quadro de Anna Grazia Bressan, missionária que atuou com comunidades da periferia e do interior da Bahia,
desenvolvendo trabalhos principalmente com mulheres. Os personagens e as cenas bíblicas de seus quadros
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Além dos estudos bíblicos destinados às mulheres, as duas religiosas também faziam
estudos que tinham como objetivo reunir toda a comunidade. Isso incluía estudar períodos
bastante distintos da Bíblia, como a sociedade no êxodo ou a sociedade no tempo de Jesus,
na tentativa de tomar essas passagens como referenciais a fim de poder estabelecer
paralelos com a sociedade de hoje, buscando equivalências entre o que é narrado em
algumas passagens da Bíblia e a “realidade” vivida por essas comunidades. Esse método de
trabalho é que caracterizaria a “leitura histórico-sociológica da Bíblia”, conforme é definido
por Sueli e Angela. Esse empreendimento com vistas a realizar uma leitura crítica da Bíblia
seria, de acordo com Angela, uma metodologia da Teologia da Libertação e era destinada
aos grupos desfavorecidos economicamente – os excluídos – a fim de que fosse promovida
uma conscientização política. Segundo Sueli esse trabalho também começou a ser realizado
porque essas comunidades estavam vivenciando problemas com grileiros de terras, além da
ameaça de construção das barragens no Rio Ribeira de Iguape que viria posteriormente.
Diante desse cenário de ameaça de construção das barragens, ela teria ido conversar com
Dom Aparecido sobre o trabalho de conscientização que pretendiam realizar e do qual teria
recebido apoio28. Em uma carta de Sueli destinada a Dom Apparecido, datada de 1995, fica
evidente a associação entre os estudos bíblicos e a organização das comunidades derivadas
desse trabalho das missionárias. Consta na carta quando se refere à comunidade de Pilões –
hoje Quilombo Pilões – que:

a comunidade praticamente acabou-se por falta de acompanhamento. Não
havia nem mesmo catequese. Não é possível ainda se falar de organização
de remanescente de quilombo, enquanto não houver um mínimo de
organização. Já, alguns meses estamos indo mensalmente na comunidade e
iniciando estudos bíblicos, nos quais tem participado cerca de 45 pessoas.
(...) Enquanto fazemos o trabalho de base em Pilões, estamos
encaminhando a documentação para o reconhecimento da comunidade de
São Pedro” (grifos meus).

ganham contornos físicos e culturais de pessoas com as quais trabalhou, seja de comunidades da zona rural ou
da periferia.
28
Esse trabalho de conscientização teria contado com a parceria da Comissão Pró-Índio.
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Dom Apparecido, na época bispo da Diocese de Registro, parece ter ocupado um
lugar de destaque na configuração do modo de conceber a atividade religiosa que as marca.
Segundo Angela, ele as questionava sobre qual igreja desejavam, se era uma igreja para os
ricos ou para os pobres, uma igreja hierárquica ou uma igreja mais igualitária, “de base”, que
fosse menos hierárquica e dos “pobres”. Esse desejo de uma Igreja menos hierárquica, “mais
CEBs”29 teria sido um fator que Angela atribui como determinante para que ela viesse a
participar do curso de “Leitura Sociológica da Bíblia”, que conheceu através de Sueli. Uma
coisa que teria chamado positivamente sua atenção quando chegou ao Vale do Ribeira
foram as celebrações que presenciou quando visitavam as comunidades rurais. De acordo
com ela, essas celebrações eram realizadas na maioria das vezes sem a presença de padres
ou irmãs30, o que teria ido ao encontro de um desejo seu que buscava “uma Igreja mais
CEBs”. Ela teria se surpreendido com “a vivência da fé” destes moradores que se dava
independente de haver padres ou irmãs para realizarem esses atos31.
Discorrerei nos próximos parágrafos sobre o que consiste este trabalho de leitura da
Bíblia com enfoque sociológico, pois julgo fundamental na medida em que foi um dos
elementos aos quais Angela e Sueli atribuem a origem das primeiras formas de organização
de algumas comunidades negras rurais do vale do Ribeira, entre elas, Ivaporunduva.
As premissas, as técnicas e as concepções que nortearam os estudos bíblicos
promovidos nas comunidades teriam sido adquiridas nesse curso de “Leitura Sociológica da
Bíblia”, do qual as duas missionárias teriam participado. Esse curso, cujo objetivo é ensinar e
difundir um método de leitura da Bíblia chamado de sociológico, é promovido pelo Centro
de Estudos Bíblicos mais conhecido como CEBI. De acordo com informações disponíveis no
site da instituição, esse método de trabalho está sendo difundido há mais de 20 anos e de
tão arraigado, teria se tornado um carisma particular do CEBI. Trata-se de um método de
releitura da Bíblia que num primeiro momento foi dedicado a experimentações e
disseminação, e que no decorrer do tempo esse método e seu conteúdo foram se abrindo a
29

Essa sigla refere-se às Comunidades Eclesiais de Base.
Foi o que viu quando visitou Morro Seco pela primeira vez. Os moradores estavam participando de uma
celebração na capela da comunidade sem a presença de um padre. Vale ressaltar que atos litúrgicos podem ser
vários, inclusive uma missa. No entanto, a missa requer a consagração da eucaristia, que só pode ser feita por
um sacerdote. Há casos em que se levam as hóstias já consagradas para serem dadas aos participantes de um
culto, por exemplo, o que não o caracteriza enquanto missa.
31
Em 1990 haviam 25 comunidades rurais nessa região e as irmãs pastorinhas eram as responsáveis pela
paróquia desde 1986, visto que esta não possuía um padre.
30
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novas facetas. Conforme consta na página eletrônica dessa instituição, haveria outras
variantes que poderiam direcionar a leitura da Bíblia, permitindo que se realize, além do
método sociológico, uma leitura feminista, uma leitura étnica, uma leitura espiritual, uma
leitura a partir do cotidiano, entre outras.

a fidelidade ao método exige a permanente abertura às novidades que a
luta revela. Foi, dessa maneira, que a releitura integrou, por exemplo, a
análise literária da Bíblia, a análise sociológica, a leitura espiritual, a leitura
orante, a leitura feminista, a leitura étnica, a leitura a partir do cotidiano, a
leitura que leva em conta as relações interpessoais...

De acordo com esse método, o trabalho de leitura da Bíblia deve tomar como ponto
de partida a “realidade” da comunidade com a qual se vai trabalhar. Uma leitura bíblica
desse tipo deve, nas palavras de Sueli, “partir da realidade do outro, daquilo que
encontraram, e trabalhar a partir do que o pessoal vai apresentando”.

Figura 17: Figura que sistematiza o método de trabalho proposto pelo CEBI. Disponível no site da
instituição.

Os estudos bíblicos serviriam, assim, na ótica das duas religiosas, a um duplo
objetivo: ao mesmo tempo em que visavam a formação de comunidades cristãs – atendendo
ao carisma da Congregação e ao pedido de Dom Apparecido – também visavam a
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conscientização das pessoas com as quais desenvolviam esses trabalhos, atentando para sua
condição social e econômica, ou seja, o que é posto na metodologia como a “realidade”.
Sueli afirma que as comunidades negras rurais não estavam organizadas com o
intuito de reivindicarem direitos antes da realização destes estudos bíblicos e a única
mobilização de que teve conhecimento no Vale do Ribeira antes disso e que teve certa
repercussão, foi feita por estudantes da USP contra a construção de uma usina nuclear na
Juréia. Mas, de qualquer maneira, em sua opinião, essa mobilização não se configurou como
uma mobilização da população local, ou seja, uma mobilização popular.
Quando solicitada a explicar com mais detalhes as dinâmicas desses estudos bíblicos,
bem como as passagens bíblicas que eram trabalhadas durante esses encontros, Angela
forneceu um exemplo que julgo importante reproduzir aqui por dois motivos. Um deles é
que esse exemplo pode ser esclarecedor para compreender como a leitura sociológica da
Bíblia se dá na prática. Um segundo motivo, e mais importante, é que por meio dele é
possível visualizar como fundamentos religiosos cristãos foram acionados, por meio da
leitura dessas passagens bíblicas, e trabalhados pelas religiosas em conjunto com os
moradores das comunidades promovendo o início de uma organização em torno de
demandas por direitos territoriais perante o Estado32. Esse exemplo se refere à comunidade
de Ivaporunduva, hoje Quilombo de Ivaporunduva, a primeira comunidade, segundo Angela
e Sueli, que se organizou no Vale do Ribeira e também a primeira a ter as áreas do quilombo
tituladas no estado de São Paulo.
Na época em que ministravam os cursos, por volta de 1990, Angela e Sueli eram
responsáveis pela paróquia da cidade que não possuía um padre e que abarcava 25
comunidades rurais. Os cursos ministrados pelas religiosas eram divididos em blocos, entre
eles, foi citado por elas o bloco da “Pirâmide” e o bloco “Conquista da terra prometida” que,
segundo Sueli, era o que os moradores das comunidades mais gostavam. Os livros de
Neemias, Macabeus e Ruth foram citados por elas como exemplos que eram utilizados
nesses encontros para pensar algumas temáticas como a reconquista da terra prometida
pelos judeus e os projetos dos reis de limpeza étnica. A leitura das passagens contidas

32

As demandas de caráter identitário e cultural não estariam presentes neste primeiro momento. Afirmo isso
baseada no próprio relato de Sueli a respeito do início da organização dessas comunidades e suas demandas e
também pelos documentos escritos e áudio-visuais a que tive acesso.
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nesses livros seria seguida de debates junto aos moradores a fim de levantar questões para
que pudessem pensar conjuntamente a maneira como esse texto poderia iluminar a
realidade deles e se o que foi lido de alguma forma se assemelhava ao que eles estavam
vivendo. Essa forma de proceder tinha como propósito, segundo Sueli, “iluminar a realidade
hoje”.
No caso de Ivaporunduva, Angela e Sueli relatam que estavam trabalhando a
temática da terra recorrendo ao evento bíblico que diz respeito ao exílio dos judeus na
Babilônia, quando esses têm seu território dominado pelo Império Persa. Esse evento pode
ser encontrado no livro de Neemias, cujas narrativas se referem ao período em que os
judeus estavam sob domínio do império persa e a elite de Judá, que representava a minoria
da população, teria sido submetida ao exílio na Babilônia, enquanto a maioria dos judeus
havia permanecido nessas terras que foram dominadas. Jerusalém estaria quase toda em
ruínas quando Neemias, que então estava exilado, pediu ao rei para que pudesse coordenar
um esforço para reconstruir a cidade e o templo de Jerusalém, buscando restaurar a vida e a
identidade dos judeus que lá estavam. Nessa narrativa, Neemias teria se tornado um
personagem importante na reconquista da terra pelos judeus depois de ter sido dominada
pelo Império Persa (Fialho & Salgado, 2007). Segundo esses autores,

A missão de Neemias era reconstruir as muralhas da cidade (2.8; 6.15;
12.27-43), garantir o sustento do pessoal responsável pelo culto (Ne 10.3334). Neemias teve também de enfrentar protestos na comunidade
promovidos por pequenos proprietários endividados e escravizados, que o
levaram a fazer reformas sociais para resgatar os mínimos direitos das
pessoas (Ne 5.1-19). Esses grupos conseguiram que Neemias atendesse
suas reivindicações e promovesse uma reforma social. No entanto, essas
medidas não faziam parte do projeto original de Neemias. Sua reforma foi
conseqüência do clamor do povo empobrecido (2007: 105).

Por meio do livro de Neemias foi discutida a temática da terra e as estratégias
empregadas por esse personagem para reconquistá-la e reedificar Jerusalém. O paralelo que
esse exemplo permite traçar se dá pela condição de exilados do povo judeu e sua luta pela
reconquista de suas terras e a condição da comunidade em que seus moradores estavam
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ameaçados de serem despejados – “exilados”- de seus territórios, caso o projeto de
construção da barragem que estava sendo planejado viesse a se concretizar. Essa passagem,
assim, poderia iluminar a realidade daquela comunidade ao chamar a atenção para os
problemas que elas estariam vivenciando. A pergunta que caberia nesse contexto, levando
em conta o propósito desse método de leitura, é: quais estratégias poderiam adotar a fim de
que pudessem permanecer nas terras que eram suas?
Além dessa passagem bíblica, também teriam debatido outras com os moradores,
como o “projeto do rei e o projeto do povo” e o da “pirâmide”. O primeiro refere-se a como
Deus teria inspirado alguns personagens bíblicos a criar um projeto popular, que por sua vez
era contrário ao projeto do rei. Essa passagem bíblica teria permitido traçar uma
correspondência a fim de identificar quais seriam hoje os projetos do rei e quais seriam os
do povo. Angela relata que os moradores de Ivaporunduva que participavam dessa reunião
foram questionados por ela e Sueli sobre o que eles enxergavam como sendo o projeto do
rei e o que poderia ser um projeto do povo. A partir dessa pergunta, os presentes teriam
chegado à conclusão de que o projeto do rei, que vinha de cima, estaria representado na
figura da Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) com seu projeto de construção das
barragens conjuntamente com seu aliado, o Estado. O projeto do povo, que vinha de baixo,
ainda não existia, segundo os participantes concluíram, pois não estariam fazendo nada para
se opor a esses projetos vindos “de cima”.
Angela relata que, a partir dessa discussão que foi sustentada por passagens bíblicas,
os moradores marcaram uma reunião a fim de se organizarem para se opor coletivamente à
construção das barragens. De acordo com ela, esse momento teria sido um marco, um
despertar desses moradores para a situação de injustiças que estavam vivendo. No que diz
respeito à metáfora da pirâmide, o objetivo seria criar um paralelo entre a pirâmide nos
tempos de Jesus e a pirâmide hoje, identificando quem era o grupo que estava no topo da
pirâmide e quem era o grupo que estava na base. Segundo Angela, elas ressaltavam para
esses moradores a necessidade de “balançar a pirâmide”, pois o povo, que era a maioria e
que constituía a base da pirâmide, além de fornecer sua sustentação, era o mais explorado.
Esses exemplos são representativos para entender a distinção feita pelas duas religiosas
entre uma leitura sociológica da Bíblia, que teria um aspecto engajado, e outra que seria “só
religiosa”. Recorrendo ao exemplo de Angela, a respeito da leitura “só religiosa”, quem
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estaria na pirâmide seria Deus e não o rei, ou seja, não haveria margem alguma para
questionamentos de uma realidade de opressão e dominação, que seria a realidade
daquelas comunidades. O investimento, segundo elas, era para que essas comunidades
fossem formadas tendo a Bíblia como um recurso para criticarem a realidade social, a fim de
não tomarem como naturais as desigualdades das quais seriam vítimas.
A leitura do livro de Macabeus consiste em outro exemplo que foi citado por Angela,
embora não tenha explicado qual a interpretação feita desse livro. Segundo consta na Bíblia,
o primeiro livro dos Macabeus é composto por 16 capítulos e refere-se à luta entre judeus,
liderados por Matatias e seus filhos, entre eles Macabeu, e o rei grego Antíoco Epífanes. O
motivo dessa luta era resistir às tentativas do rei de impor os costumes e a cultura dos
gregos aos judeus. Essa resistência dos judeus liderados por Matatias e seus filhos justificase, pois queriam preservar a identidade religiosa e cultural dos judeus33. Também encontrei
referências sobre esse livro na Cartilha da Romaria da Terra, na qual foi possível
compreender a interpretação feita desse livro.
Na cartilha da Romaria da Terra constam as dinâmicas que estavam previstas para os
dias da Romaria e uma delas chamava-se “reflexão dialogada” e consistia em uma afirmação
do dirigente da Romaria que depois era seguida de perguntas aos participantes. Em uma
dessas passagens o dirigente teria afirmado “A palavra de Deus ilumina nossa vida. Ela nos
orienta em nossas ações todos os dias. O Texto do livro de Macabeus diz que o Rei queria
obrigar o povo a mudar seus costumes e sua religião”. Depois dessa declaração seguem-se as
seguintes perguntas:

1- Como nós vemos esta ordem do Rei?
2 - O que achamos da resistência de Matatias, às ordens do Rei?
3- Hoje existem leis que devem ser mudadas? Quais?
4- Nosso povo tem coragem de exigir mudanças ou obedece passivamente as leis?
5- Como vemos hoje o problema da terra no Brasil?

O que se observa por meio desses exemplos é que as experiências de vida dessas
comunidades deveriam, então, conduzir o viés de interpretação da Bíblia. Os trechos
bíblicos, por sua vez, seriam lidos e debatidos a fim de que pudessem iluminar aquela
33

Informação disponível em http://www.paulus.com.br/BP/_PDM.HTM. Acessado em 27/06/2012.

67

realidade. A concepção de Sueli acerca da Bíblia reflete na forma como ela é interpretada,
pois, de acordo com ela, a Bíblia não é somente um livro religioso, mas também um livro que
contém a história de um povo. Isso significa que, através da leitura, seria possível traçar
analogias e equivalências entre passagens e personagens bíblicos e as condições de uma
determinada comunidade, situação essa que na maioria das vezes é posta em termos de
subjugação.
Oliveira (2010) nos mostra em seu artigo sobre o Movimento da Boa Nova (Mobon)
na zona da mata mineira uma dinâmica semelhante envolvendo comunidades rurais e
missionários católicos, cujo trabalho consistia na formação religiosa e política dos
moradores. Nos trabalhos que desenvolviam com as comunidades, os religiosos vinculados
ao Mobon se valiam de metáforas do meio rural como estratégia de comunicação, a fim de
que o conteúdo da mensagem pudesse ficar mais didático para os participantes. Assim, por
exemplo, a metáfora da galinha foi explicada da seguinte forma por uma das lideranças
comunitárias:

Para poder discutir com a gente política partidária, por exemplo, ele
desenhava no quadro. Pegava uma árvore e falava do poleiro da galinha.
Então, assim, por exemplo, ele pegava galinha caipira, galinha d’Angola e
um pato. Então, dizia: qual o discurso que os políticos fazem da dificuldade
e de sofrimento? Na realidade – ele dizia – eles estão na parte mais alta do
poleiro, como a galinha d’Angola, que está lá por cima... e desenhava a
galinha no alto. A galinha caipira fica um pouco abaixo. E o pato fica na
parte mais baixa. E aí ele fazia uma discussão conosco. E acabávamos nos
identificando com os patos, porque nós somos pobres e nós não temos
poleiro. Só as galinhas d’Angola e caipira têm. E ele perguntava: e onde
ficam as galinhas? E o pato? Então, quer dizer, entendíamos que o pato fica
embaixo do poleiro e o que sobra para ele? Aí a gente começava a refletir e
percebi que o lugar do pato não é poleiro, mas a lagoa. Então ele fazia essa
discussão de classe social por aí (2010: 51).

Assim como Sueli e Angela, os religiosos da zona da mata mineira pretendiam fazer
uma discussão com os moradores das comunidades rurais alertando para a sua condição de
subordinação e exploração. Enquanto Sueli e Angela se valem da metáfora da pirâmide
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chamando a atenção dos moradores para o fato deles ocuparem sua base e para a
necessidade de “balançarem a pirâmide”, esses missionários fazem o mesmo, se valendo de
outras metáforas. Nesse caso, o lugar mais alto do poleiro simbolizaria o espaço das classes
mais abastadas e o espaço do pato, que era o menos prestigiado, simbolizaria o espaço com
o qual o grupo deveria se identificar (OLIVEIRA, 2010)
A ênfase na questão da “base” nos remete a outro ponto que merece ser destacado e
é elementar nas narrativas das religiosas, quando questionadas sobre a natureza do trabalho
que praticam no Vale do Ribeira, que é o que chamam de “trabalho de base”.

2.4.2. Trabalho de base
Essa forma de trabalhar implica uma separação entre um trabalho que seria
denominado como de cúpula e um trabalho que seria de base. Nesse caso, quando se fala
em base os agentes estão se valendo, novamente, da imagem de uma pirâmide como
metáfora da sociedade, em que no topo estaria uma parcela da população que deteria o
poder econômico e político e na base estariam o que é denominado por eles como “o povo”,
e que compartilhariam uma situação de marginalização social, política e econômica.
Na percepção dos agentes que concebem seu trabalho como sendo de base, o
trabalho de cúpula estaria em posição diametralmente oposta a essa forma de trabalhar. O
trabalho de cúpula, por sua vez, passa a representar uma categoria de acusação, na medida
em que é visto por esses agentes como distante do que seriam as demandas do “povo”.
Embora os indivíduos que realizam um trabalho de cúpula busquem fazer articulações
políticas visando reivindicar os direitos do povo, esses indivíduos não estariam de fato
sintonizados com as demandas desse povo em nome do qual buscam falar, pois, no fundo,
estariam preocupados somente com seu privilégio individual.
Na cartilha “O trabalho de base” essa oposição entre essas duas formas de trabalhar
é explicitada da seguinte maneira:

Todo mundo concorda que um trabalho para ser sério, tem que ser um
Trabalho de Base. (...) Quem fala assim, quer combater o “trabalho de
cúpula”, autoritário, que não leva em conta nem respeita o “povão”. Nesse
sentido, ir para a base quer dizer “estar na porta de fábrica”, ter “trabalho
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na periferia”, estar na luta junto com os “peões” e o “povo” (sem data, p.
1, grifos do autor).

Tanto nessa cartilha como nas entrevistas realizadas com as religiosas, é ressaltada a
importância de um trabalho que busque conhecer e dialogar com a “base”. Retomando o
argumento central que permeia esse trabalho segundo o qual os agentes não atuariam
somente de maneira instrumental, mecânica e calculista pesando meios e fins, encontrei a
seguinte passagem nessa cartilha em que o autor buscou mostrar a natureza do trabalho de
base.
O trabalho de base não é uma técnica ou uma tática racional e calculista. É
uma crença profunda em valores e princípios. É a motivação alimentada
nos ideias de justiça, de liberdade e de fraternidade (Idem, p. 25, grifos do
autor).

O trabalho de base se funda sob uma concepção de mundo em que haveria os
dominantes e os dominados e a luta que empreendem é contra o capitalismo que
submeteria e manteria a maior parte da população (a base da pirâmide) em uma condição
de dominação política e exploração econômica. Buscando a superação dessa situação os
atores envolvidos nesse tipo de trabalho deveriam ter conhecimento de alguns pontos que
regem o trabalho de base e como esse se desenvolve. Esses pontos, conforme consta na
cartilha de Peloso e também nos discursos das religiosas e dos agentes quilombolas, se
assemelham a palavras-chave e, na minha leitura, atuariam como códigos de mediação que
circulam na rede de interação das comunidades quilombolas entre si e dessas com os
agentes católicos. Nesse sentido, vale ressaltar que, enquanto códigos, os sentidos
atribuídos a esses termos são conjunturais, contextuais, formulados e compreendidos pelos
agentes envolvidos. Desse modo, os sentidos atribuídos a esses termos possibilitam a
comunicação entre os agentes que, ao ouvirem ou lerem tais códigos, saberão exatamente a
que se referem (Montero, 2006).
Nos próximos parágrafos irei expor alguns desses códigos que se fizeram presentes
de maneira frequente nos discursos dos agentes no decorrer do trabalho de campo
realizado. São eles: coletivo, conflitivo, objetivo, processo, povo sujeito desse processo.
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Esses códigos referem-se à natureza do trabalho desenvolvido, concebendo-o como
um processo que possui avanços e recuos e ter essa noção permitiria ao povo manter suas
esperanças mesmo diante de algumas derrotas que podem acontecer. Nesse sentido, a ideia
de que as pessoas devem se envolver no trabalho coletivo, juntando forças contra um
inimigo comum e, ao mesmo tempo, ajudando-se mutuamente aproxima-se da ideia de
esperança, que aparece com muita frequência na cartilha da Romaria da Terra. Nesta
cartilha a esperança é constantemente enfatizada, pois seria um valor fundamental para que
as comunidades permaneçam lutando por seus direitos e não desistam de lutar por uma
terra onde possam viver. A oração final que deveria ser feita em todos os dias do tríduo é:

Comprometemo-nos em cultivar a paz e a alegria/elas serão nosso vigor
nessa caminhada/mesmo diante das ameaças e dos sofrimentos/não
desistiremos da Esperança./ Ela nos fortalece/é a porta do nosso futuro/a
Esperança nos leva a crer que amanhã será um novo dia (1992: 3).

A possibilidade de sucesso desse trabalho pressupõe que ele seja feito para uma
coletividade, cujos membros, por sua vez, devem assumir a posição de sujeitos desse
processo, pois um dos objetivos das religiosas é de que o trabalho não seja paternalista.
Desse modo, a coletividade é que estaria encarregada de empreender um trabalho
conflitivo diante de um grupo que possuiria interesses contrários – os patrões e o governo –
uma vez que, segundo Peloso, “o trabalho de base assume uma posição de classe” (sem
data: 8). Ainda de acordo com esse autor o objetivo é “conseguir melhorias concretas para
as classes populares e, no final, construir o homem novo: consciente, solidário, fraterno e
feliz” (idem: 10).
Outras categorias que aparecem na cartilha como fundamentais ao sucesso do
trabalho de base são: organização e formação. Ambas aparecem também nos discursos de
Angela e Sueli, sendo que a primeira aparece com mais freqüencia e é sempre ressaltada
pelas mesmas como condição fundamental para que o movimento quilombola do Vale do
Ribeira conquiste os direitos que reivindica. A formação pode ser caracterizada como o
trabalho de leitura bíblica que elas desenvolveram nas comunidades e também o curso que
foi ministrado na região intitulado “Para gostar de ser negro”, que será objeto de reflexão
no próximo capítulo. A formação, nesses termos, estaria vinculada à ideia de
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conscientização, pois buscaria fazer com que o pobre refletisse sobre sua condição e com a
formação adquirisse ferramentas para superar sua condição. Na cartilha encontramos essa
atividade descrita da seguinte maneira:

formação é o processo de aprendizado, onde o militante compara sua
prática com a experiência acumulada e refletida, e se capacita para a luta
pela sobrevivência e pela sua realização como pessoa e como classe” (p. 21,
grifo meu). *Mais adiante prossegue:+ “a formação é indispensável no
trabalho de base. A massa, a gente forma com filmes, vídeos, cartilhas,
boletins, músicas, passeatas, celebrações” (Idem: 21, grifos do autor).

As ideias e noções presentes nessa cartilha também podem ser observadas nos
discursos e práticas de Sueli e Angela, como tentei demonstrar. No item da cartilha Anunciar
a esperança, a ideia de esperança é vinculada à ideia de conscientização, uma vez que a
conscientização englobaria a ajuda aos grupos explorados para que possam “descobrir o
sistema de opressão e as possibilidades de sua superação e de vitória” (Idem: 13). O trabalho
de conscientização teria como objetivos conscientizar o pobre34 sobre a situação exploração
e exclusão e, ao mesmo tempo, levar a esperança através da conscientização de seus meios
de superação.
A esse respeito, pelo que pude observar através da documentação consultada na
biblioteca da EEACONE e das narrativas das missionárias, é que nas primeiras visitas às
comunidades, os estudos bíblicos e o “trabalho de conscientização” desenvolvido foram
fundamentais para que uma causa quilombola fosse constituída posteriormente. O trabalho
de base e a “leitura sociológica da Bíblia” empreendidos por essas missionárias teriam,
assim, semeado as primeiras sementes de organização das comunidades negras rurais a fim
de se oporem coletivamente frente ao projeto de construção das barragens, que, por sua
vez, deu origem ao Movimento dos Ameaçados por Barragens do Vale do Ribeira (MOAB).

2.5. MOAB e EEACONE: duas instituições atuando em prol das comunidades rurais
do Vale do Ribeira
2.5.1. O Estado contra a sociedade. “Terras sim, barragens não!”
34

Novamente reproduzo no texto a categoria pobre tal como aparece na cartilha.
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O MOAB foi fundado em 1991 e teria sido fruto dessa mobilização inicial contra a
construção de barragens no Rio Ribeira de Iguape - Itaoca, Barra do Batatal, Funil e Tijuco
Alto – dentre as quais Tijuco Alto representaria a maior ameaça, pois estava em estágio mais
avançado no que diz respeito à solicitação e concessão de licenças. A ameaça desses
projetos representava o alagamento de grande parte de áreas de trabalho e moradia dessas
comunidades que seriam compulsoriamente realocadas ou, caso pudessem permanecer,
poderiam perder parcelas de seus territórios (ROSA, 2007).
A Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), proponente do projeto de construção da
Usina Hidrelétrica de Tijuco Alto, conseguiu a outorga da concessão de uso para o
aproveitamento hidrelétrico no Rio Ribeira de Iguape em 1988, dando início, por conta
própria, aos estudos de impacto ambiental. Finalizados esses estudos, a empresa apresentou
o Relatório de Impacto Ambiental e conseguiu a autorização do Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica em 1989 para a exploração dos recursos energéticos do Rio Ribeira
(ROSA, 2007).
A ameaça do início das obras para a construção da barragem fazem com que Sueli e
Angela elaborem, no ano seguinte, um projeto em nome da Mitra Diocesana de Registro
para a Cáritas, que também contou com o apoio de Dom Apparecido Dias, ainda bispo da
Diocese de Registro. Este projeto teria sido elaborado em defesa das 2 mil famílias
ameaçadas de perderem suas terras e de outras 100 mil pessoas que iriam sofrer as
consequências da construção da hidrelétrica de Tijuco Alto (ROSA, 2007).
Assim teria sido fundado o MOAB em 1991, resultado da cooperação entre
missionários e comunidades que seriam atingidas pelas barragens. O foco desse movimento,
cujo slogan é “Terras, sim, barragens, não!” é, desde sua fundação, lutar pelo impedimento
da construção das barragens e reivindicar o direito territorial dessas comunidades. Esse
movimento vem sendo responsável, desde sua fundação, por realizar encontros cujo
objetivo é trazer especialistas para dialogarem com os membros do MOAB a fim de
esclarecer e debater questões como as barragens, direitos territoriais e as possíveis soluções
para esses conflitos.

Entre esses profissionais podemos citar etnólogos, advogados,

arquitetos, políticos e defensores públicos, como evidenciam os vídeos desses encontros
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disponíveis na sede do MOAB/EEACONE35. Além disso, promovem e participam de passeatas
e protestos para reivindicar direitos frente ao Estado que é representado como estando a
serviço das grandes empresas hidrelétricas e contra as comunidades rurais.
De acordo com Sueli, essas comunidades ainda não eram denominadas quilombolas
quando ocorreram as primeiras mobilizações contra as barragens. Isso se justificaria porque
ainda não tinham conhecimento sobre o artigo 68 do ADCT. A notícia do respectivo artigo
da Constituição teria chegado por meio da Irmã Michael Nolan, que estava mais envolvida
com essas questões jurídicas por conta de sua atuação como advogada em São Paulo. Ela e
Sueli teriam se conhecido em 1986 e, embora pertencentes a congregações diferentes Michael é da Congregação das Irmãs da Santa Cruz -, Sueli afirma que elas tiveram uma
empatia desde o princípio por conta das ideias, valores e aspirações que tinham em comum.
Desse momento em diante mantiveram uma interlocução constante na busca de soluções
para os conflitos e a situação de injustiça em que se encontravam as comunidades da região.
A parceria entre as duas fez com que a temática dos direitos territoriais pudesse ser
trabalhada com essas comunidades, juntamente com Angela, depois de sua chegada a
Eldorado.
Sueli relata que depois que tiveram conhecimento do artigo 68, bem como da
identidade de remanescentes de quilombos e seus direitos territoriais, essa identidade teria
sido apropriada, naquele contexto, como um instrumento de luta contra a construção de
barragens e a ameaça de expulsão e deslocamento de uma parcela da população dos
municípios de Iporanga e Eldorado. O artigo 68 seria um instrumento que viabilizaria a
permanência das comunidades nas terras que ocupam. Naquele momento o enfoque recaía
sobre a “terra”, tanto que a Comissão Pastoral da Terra estaria envolvida na identificação
das primeiras comunidades quilombolas.
O vídeo Vale da Resistência36, produzido pelo Movimento Nacional dos Ameaçados
por Barragens em parceria com o MOAB, reforça essa ideia inicial que tinham os membros
que participaram da fundação da organização. O artigo 68 era visto como uma possibilidade
de frear a construção de barragens, ao apropriar-se dele como um instrumento que
legitimava a luta e garantia o acesso e a permanência nas terras onde estas comunidades
35

Entre eles podemos citar: Encontro Regional de Barragens (1991); Seminário sobre barragens (1991);
Encontro de comemoração dos 20 anos do MOAB (2011).
36
Disponível em: http://www.mabnacional.org.br/noticias/221209_video_vale_ribeira.html.
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viviam. Isso pode ser visto em depoimento de um quilombola, Paulo Silvio, em que o
movimento contra a construção das barragens e o movimento pelos direitos territoriais das
comunidades quilombolas se confundem. De acordo com ele “ao mesmo tempo em que é a
luta contra as barragens é a luta em favor da demarcação e titulação de terras das
comunidades quilombolas”.
Nos primeiros anos de organização do MOAB, a resistência contra as barragens se
justificava pelo risco de alagamento e o consequente deslocamento dos moradores para
outros locais. Isso era visto pelos agentes católicos como uma injustiça contra essas pessoas,
que possuiriam uma relação histórica com esses territórios, visto que os seus pais e avós
teriam sido os primeiros ocupantes daquelas terras. Soma-se a isso, a injustiça que estaria
sendo praticada pelo Estado ao ignorar a presença dessas famílias desfavorecidas e
marginalizadas social e economicamente, que seriam desalojadas sem ao menos direito a
indenizações, visto que não possuíam títulos de propriedade. O depoimento de outro
quilombola, presente no vídeo de comemoração dos 20 anos do MOAB, também aponta
nesse sentido e demonstra a vigência da categoria oprimido: “o nosso povo sempre viveu em
opressão e o MOAB chegou na hora certa”.
Nesse período já estava vigente a nova Constituição Federal, com seus artigos 215 e
216 do corpo permanente – que versam sobre direitos culturais, valorização e apoio às
manifestações culturais dos grupos participantes do processo civilizatório nacional. Apesar
da existência dos direitos culturais, nos anos que precederam a fundação do MOAB e nos
primeiros anos após sua fundação, a ênfase das reivindicações era com relação à garantia de
permanência nas terras que eram ocupadas por essas comunidades. Na própria fala de Sueli,
reproduzida anteriormente, é possível reconhecer que o artigo 68 era tido como um
instrumento que garantiria o direito desses negros, num contexto rural, de permanecerem
em seus territórios de moradia e trabalho. Com relação aos artigos 215 e 216, nada é
mencionado por Sueli nas experiências narradas sobre a organização política das
comunidades quilombolas do Vale do Ribeira em fins dos anos 1980 e início dos anos 1990.

2.5.2. EEACONE e a “causa quilombola”
Após discorrer sobre o MOAB, irei deter-me agora em outra organização, a EEACONE,
que, embora tenha surgido como um “braço” deste, foi fundada com o intuito de tratar
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especificamente da “questão quilombola”. Alguns assuntos são tratados conjuntamente pelo
MOAB e pela EEACONE, pois envolvem temáticas que dizem respeito aos dois, no entanto,
conforme consta no Planejamento Pastoral da Diocese de Registro (2002-2003), há um
planejamento anual que é próprio de cada instituição.
Assim como o MOAB, a fundação da EEACONE se deve a uma parceria entre agentes
religiosos e quilombolas. A intensificação da organização das comunidades negras rurais na
região por meio do MOAB teria levado a formação de uma equipe provisória – hoje a
EEACONE – que teria por objetivo levar adiante a mobilização das comunidades quilombolas.
Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos, que foi fundada em 1995 e oficializada
em 2004 e é hoje a mais representativa no que concerne à mobilização pelos direitos dos
remanescentes de quilombos do Estado de São Paulo. Os primeiros trabalhos dessa entidade
baseavam-se na assessoria e incentivo à constituição de associações comunitárias e a busca
de auxílio técnico pelas irmãs para que pudessem ser produzidos os levantamentos
antropológicos das comunidades com as quais atuavam.
A equipe da EEACONE era composta inicialmente por 10 membros, sendo que três
deles eram religiosos católicos: as irmãs Sueli e Angela e o irmão Ivo dos Santos Fiuza, que,
por sua vez, também haviam participado da fundação do MOAB. A separação entre essas
duas instituições teria ocorrido porque os envolvidos acreditavam que a questão quilombola
merecia uma atenção especial, fazendo com que a EEACONE servisse como uma entidade de
apoio ao MOAB e como uma organização autônoma, legalmente desvinculada da burocracia
da Igreja (OLIVEIRA, 2009).
Nos dias de hoje a identificação de comunidades quilombolas na região continua
sendo um dos trabalhos que são desenvolvidos pelos membros da EEACONE. O gráfico
elaborado por Oliveira (2009) em sua dissertação que toma essa entidade como estudo de
caso, evidencia que, embora haja uma sensível variação anual, as atividades de identificação
realizadas pelas missionárias ocorreram em praticamente todos os anos depois de 1986. As
atividades dessa instituição resumem-se, num primeiro momento, a realizar a visitação das
comunidades para falar sobre a importância da luta quilombola e explicar de que maneira o
processo para obtenção dos títulos de terra se dá. Depois desta primeira visita, a equipe faz
outras, como forma de fortalecer o elo entre a comunidade e a EEACONE. Nessas visitas os
membros da equipe prestam assessoria jurídica aos moradores e também realizam
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atividades de formação política de lideranças locais, além de debates e palestras que visam
informar os moradores a respeito de assuntos como as barragens no rio Ribeira, as políticas
e direitos para os quilombolas, entre outros. As atividades jurídicas da Eeacone são de
responsabilidade de Sueli e de Michael que, por serem advogadas, são as responsáveis por
assumir os processos que envolvem as comunidades remanescentes de quilombos.
Ainda de acordo com Oliveira, o trabalho teria ampliado consideravelmente e hoje a
EEACONE vem auxiliando política e juridicamente as comunidades dos municípios de
Eldorado, Iporanga, Cananéia, Miracatu, Itaóca, Barra do Turvo e Iguape para que possam se
organizar a fim de reclamar o seu direito a terra. Os trabalhos desenvolvidos hoje continuam
sendo de identificação de novas comunidades remanescentes de quilombos, assessoria
jurídica no processo de reconhecimento e titulação, representação jurídica das comunidades
em fóruns e conselhos deliberativos, organização das comunidades para participação em
manifestações e atos políticos, organização e promoção de atividades recreativas e
educativas envolvendo as comunidades, além da representação política dos remanescentes
de quilombos de São Paulo em encontros nacionais, regionais, interestaduais e mesmo
internacionais (OLIVEIRA, 2009).
No próximo capítulo apresentarei um encontro promovido pela EEACONE em
parceria com o ISA, no qual evidencio, lançando mão da etnografia, algumas práticas desses
agentes relacionadas à causa quilombola. No entanto, antes de avançar para o próximo
capítulo considero importante compreendermos a atuação de Sueli, Angela e Ivo à luz de
concepções advindas de uma revisão doutrinal e eclesial pela qual passou a Igreja católica a
partir da década de 1960.

2.6. Concílio Ecumênico Vaticano II e a Igreja dos pobres
O Concílio Vaticano II (1962-1965) foi convocado pelo Papa João XXIII e inaugurou um
novo momento na prática missionária da Igreja Católica. Teria sido esse Concílio o
propiciador de condições para que se realizassem dentro da própria Igreja uma revisão
doutrinária e eclesial. Em linhas gerais, esse concílio estabeleceu um conjunto de novos
princípios, dentre os quais podemos citar a abertura da Igreja para um mundo moderno e
secular; o deslocamento da ideia de uma Igreja estruturada hierarquicamente para uma
ideia de uma comunidade de iguais – a Igreja como “Povo de Deus”; rompimento com uma
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longa tradição de união da Igreja com as autoridades civis, momento esse em que foi
enfatizada uma aliança com os mais pobres. Esse terceiro ponto é o que mais interessa para
esse trabalho e nos mostra que a forma da Igreja se relacionar com o excluído é
historicamente datada (ARAÚJO, 2006; RUFINO, 2006).
Além do Concílio Vaticano II, houve outro evento de importância fundamental nesse
processo por qual vinha passando a Igreja Católica no mundo. Esse evento foi a II
Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano que ocorreu em 1968, em Medellín, e a
ele se atribui a responsabilidade por ter aprofundado e adaptado ao contexto latinoamericano as questões levantadas no Concílio Vaticano II. O tipo de preocupação com os
pobres que marcou e marca ainda hoje o episcopado latino-americano teria sido gestada
nesse encontro, bem como também teria sido decorrente desse encontro o estímulo
posterior do episcopado brasileiro a favor de uma atividade missionária pautada não mais na
catequese, mas na promoção humana (RUFINO, 2006). Apesar desses encontros já virem
sinalizando a aliança com os pobres, foi na III Conferência Geral do Episcopado LatinoAmericano que ocorreu em Puebla (1979), que se acabou por referendar a tomada de
posição da Conferência anterior, afirmando formalmente a opção preferencial pelos pobres,
lema da Teologia da Libertação (MONTERO, 2006).
Assim, a prática engajada e militante de missionários é tributária dessa igreja pósconciliar. Esse momento de revisão e estabelecimento de novas práticas doutrinárias e
eclesiais que foram sendo estabelecidos após esses encontros é conhecido como Teologia da
Encarnação, cuja principal premissa se assenta na ideia de que a ação evangelizadora deve
ser um propulsor da transformação social. Rufino, a respeito dessa nova atuação
evangelizadora afirma:
Ela precisa agir, portanto, também em uma perspectiva global, voltando sua atenção
para a totalidade da existência de sua clientela, procurando combater tudo aquilo que
impede a plenitude da vida e da descoberta religiosa. E para que esse combate possa ser
travado, para que a missão possa alcançar essa posição holística, exige-se do missionário que
encarne a si próprio na vida e no cotidiano daqueles a quem a Boa-Nova é destinada (2006:
249, grifos meus).
A atuação com foco na superação daquilo que impediria a plenitude da vida e da
descoberta religiosa também é tida como fundamental no trabalho de Angela e Sueli. É
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possível observar essa premissa na fala de Angela quando afirma que “não tem como
trabalhar o religioso sem o social. O religioso pode ter uma dimensão mais ampla ou então
se resumir ao louvor a Deus”. Para ela “não dá para ficar só no louvor”, é necessário ter
condições materiais para se espiritualizar e isso explicaria sua atuação no sentido de
incentivar a organização das comunidades a fim de reivindicar direitos.
Segundo ela, haveria duas formas de trabalhar o religioso: uma delas, da qual ela não
concorda, seria ficar somente no louvor a Deus. A outra seria tomar o religioso como uma
dimensão mais ampla, o que significaria conceber a dimensão social como articulada e
dependente da dimensão religiosa. No caso de Sueli, essa premissa pode ser observada
quando afirma que trabalha “para que todos tenham vida, e vida em abundância”. Nessa
perspectiva, evangelizar não significaria trabalhar somente a dimensão do imaterial, da
alma, mas significa dar atenção ao lado material que englobaria a questão econômica,
política e cultural das quais a dimensão religiosa depende e esta associada.
Consta no documento do Conselho Episcopal Latino-Americano (apud Rufino, 2006),
que o compromisso dos missionários com o mundo e a história significaria “ratificar com
ações a solidariedade em que todo homem se encontra imerso, assumindo tarefas de
promoção humana na linha de um determinado projeto social” (1984:101).
Como pudemos ver, a atividade missionária passa a adquirir um novo sentido após
essas conferências que gestaram a Teologia Encarnacionista. A Igreja, voltada agora para seu
mais recente esforço de politizar-se, passa a operar tendo como grade de leitura uma
realidade cuja dinâmica estaria pautada no antagonismo de classe, inspirado pelo
materialismo histórico. Essa gramática interpretativa, de acordo com Rufino (2006), teria
sido incorporada ao programa pastoral da Teologia da Libertação.
Retornando ao universo de pesquisa desse trabalho, o negro camponês, morador de
comunidades rurais e desfavorecido economicamente é o sujeito ao qual será voltada a
atenção evangelizadora das religiosas que, naquele momento, operava por meio da
categoria excluído. É dentro desse espírito que podemos pensar os primeiros trabalhos de
leitura sociológica da Bíblia promovido por elas, tendo por objetivo formar uma consciência
política que atuaria como um instrumento para que esses grupos pudessem superar sua
condição de excluídos e marginalizados.

79

A partir dessa ótica é que podemos entender o fato da questão da terra, enquanto
meio de subsistência, ocupar um lugar central nas mobilizações do Vale do Ribeira até
aproximadamente o início da década de 90, evidenciando uma clivagem de classe nas
representações correntes daquele momento. Por meio das entrevistas realizadas, aliadas às
observações de campo e à consulta a documentos na sede da EEACONE/MOAB, pode-se
afirmar que a associação entre “terra” e “cultura” não era explicitada como o é nos dias de
hoje. Vale ressaltar que não se trata de negar a existência do aspecto cultural nos discursos e
práticas, mas de afirmar que esse aspecto relacionado à temática da terra ainda permanecia
pouco explorado.
As demandas pós 1988 até o início da década de 1990 eram quase que
exclusivamente pautadas no artigo 68 e com o decorrer dos anos, principalmente nos
últimos anos – de 2001 em diante -, há uma disseminação das ideias contidas nos artigos
215 e 216 entre os quilombolas do Vale do Ribeira, e que não estavam presentes nas
primeiras mobilizações. Além disso, o artigo 68 é visto nos dias de hoje, tanto pelos agentes
católicos como pelos próprios agentes quilombolas, de uma perspectiva muito mais ampla
do que de início, nos primeiros anos após sua promulgação. Hoje, novos elementos foram
incorporados às reivindicações, fazendo com que essa assumisse uma dimensão mais ampla
e englobasse, para além da reivindicação pelo território, reivindicações pelo reconhecimento
de suas diferenças, de sua “tradicionalidade” e de sua “cultura tipicamente quilombola”.
Nos argumentos contra a construção das barragens nos dias de hoje está presente
não só a injustiça frente ao deslocamento forçado, mas também o argumento que coloca no
centro do debate o fato destas populações serem portadoras de culturas específicas que
deveriam ser respeitadas e preservadas. Assim, a ameaça da barragem também seria uma
ameaça de perda da cultura quilombola. Nesse contexto, uma sociedade urbana e capitalista
é colocada em oposição ao modo de vida dessas comunidades que estariam assentadas na
tradição oral, na gestão coletiva do território, em redes extensas de parentesco, entre
outros elementos.
O argumento da “preservação da cultura” ganha espaço e fortalece o argumento
inicial das mobilizações, que estava pautado numa ideia de injustiça por serem grupos
afirmados como economicamente e socialmente desfavorecidos. Os artigos 215 e 216 da
Constituição estariam respaldando estas ações e olhares, ampliando, recentemente, as
80

reivindicações e fazendo com que um dos seus fatores seja a cultura, além da garantia de
terras. Mas isso não quer dizer que no discurso desses agentes a terra não estaria vinculada
à cultura, neste caso, esta seria um suporte para a preservação daquela.
O acionamento recente dos artigos 215 e 216 pelos agentes católicos citados, bem
como a apropriação que dele fazem as lideranças quilombolas do Vale do Ribeira, e o
alargamento na interpretação do artigo 68 ao identificá-lo não só como um instrumento que
dificultaria a expulsão das comunidades negras de seus territórios, garantindo a sua
permanência, mas também como um dispositivo que as reconhece como sujeitos portadores
de uma cultura específica ficará mais claro na descrição que será feita no capítulo seguinte
sobre o Encontro de Lideranças Quilombolas.
Diante disso cabe nos colocarmos a pergunta a respeito da ausência da “cultura” nos
discursos e práticas que eram informados pela Teologia da Libertação, bem como questionar
sobre os processos que fizeram com que a questão da classe fosse cedendo
progressivamente lugar para a cultura. Na tentativa de compreender esse fenômeno,
podemos retornar novamente a análise realizada por Rufino (2006), que nos remeterá a
dimensões mais amplas que estariam informando essas mudanças. Segundo esse autor, os
interesses e práticas dos missionários - no período pós-conciliar até meados dos anos 80 –
não estariam voltados à percepção ou ao elogio da diferença, o que significa que ainda não
se operava por meio do código da cultura e da alteridade. A respeito da Igreja fundada
simbolicamente em Medellín e que se consolidou como a “Igreja dos oprimidos”, o autor
conclui:

Seu grande esforço de produção de sentidos esteve voltado para a
construção de um sujeito histórico agregador, quase monotético, que fosse
capaz de subtrair da alteridade imediatamente percebida, um repertório
coerente e sintético de características comuns: tratava-se de sedimentar a
figura do “oprimido”, sujeito histórico marcado pelo martírio e pela
expoliação impostos pelo capitalismo” (2006: 252).

Isso explica o porquê das primeiras mobilizações, antes e logo após a fundação do
MOAB, se fundamentarem na linguagem da classe social. O trabalho envolvendo agentes
missionários e as comunidades negras rurais – mais tarde denominadas quilombolas - no
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Vale do Ribeira foi, nos primeiros anos, pautado pelo símbolo do “oprimido” e as
mobilizações centradas na temática da “terra”. É somente a partir de meados da década de
1990 que é possível observarmos alguns sinais da “cultura” emergindo.
Sobre a passagem da linguagem da classe para a linguagem da cultura é que buscarei
tratar no capítulo seguinte, empreendimento que não pode ser realizado sem passarmos
pela análise do processo que produziu a figura do negro enquanto quilombola e portador de
uma cultura específica.
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CAPÍTULO 3 – RELIGIÃO E CULTURA: A DIVERSIDADE CULTURAL
DIRIGINDO O OLHAR

Como discutido no capítulo anterior, as atividades missionárias desenvolvidas dentro
da atmosfera da Teologia da Encarnação eram pautadas pelo pressuposto da necessidade de
que os religiosos se inserissem dentre aqueles a quem dirigiam seus trabalhos de modo a
experimentar os mesmos sentimentos, angústias e dificuldades atravessadas por eles,
fossem elas de ordem econômica, relativas a preconceitos sociais ou quaisquer outras. Uma
das vertentes teológicas desenvolvidas a partir dessas premissas foi a Teologia da
Libertação, que partia do princípio de que deveriam se dedicar aos pobres, ou seja, aos
excluídos e marginalizados pela sociedade capitalista37. De acordo com Rufino (2006) esse
excluído possuía várias versões, podendo ser indígena, camponês, negro, pobres urbanos,
entre outros. Suas especificidades eram deixadas de lado a fim de que esses grupos
formassem, acima de tudo, “uma grande comunidade latino-americana”. O autor ainda
afirma, a respeito dos indígenas, que, naquele momento, esses grupos deveriam ser
entendidos em uma perspectiva global, pois estariam inseridos em uma conjuntura social,
política e econômica que os confinava numa situação de violência e dificuldades (2006: 248).
Essa afirmação pode ser estendida também para o caso dos negros do Vale do Ribeira em
que pesava a clivagem da classe, como demonstrado nos capítulos anteriores.
Como pudemos ver, a “Igreja dos pobres”, concepção desenvolvida a partir das
conclusões do Concílio Vaticano II por teólogos latino-americanos e afirmada nas posteriores
conferências episcopais da América Latina, operava sob a influência da noção marxista de
divisão da sociedade em classes dominante e dominada, na qual considerações relativas a
outros tipos de diferença não tinha lugar. Portanto, o que foi analisado no capítulo anterior
refere-se ao empreendimento missionário direcionado a uma versão negra e camponesa do
excluído. A “classe social”, que atuou como um vetor nesse período no qual se apagava a
diversidade das culturas, começa a perder sua força explicativa e, progressivamente, vai
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O pobre, marginalizado e economicamente excluído foi o escolhido como alvo da atuação dos religiosos
ligados à Teologia da Libertação a partir da diretriz extraída das discussões que tiveram lugar no Concílio
Vaticano II de que “a igreja é do povo de Deus”.
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dando lugar a outra categoria que vai aos poucos entrando em cena: a cultura ou a
diferença. Esta categoria passará a ocupar um lugar privilegiado nas concepções
orientadoras das práticas missionárias, embora, como veremos adiante, a noção de exclusão
social não seja abandonada.
Vale salientar que o deslizamento da classe à cultura ocorrido no interior das
concepções que ancoram as práticas missionárias dos agentes em pauta não ocorreu
isoladamente, mas permeou os modos como autores ligados à vertente que se
convencionou chamar pós-moderna, assim como aqueles vinculados à vertentes póscoloniais, dentre outros, trataram de questões relativas à exclusão social. Nesse sentido,
Stuart Hall (2011), em seu texto “A identidade cultural na pós-modernidade”, demonstra
que a identidade de classe deixou de ser, na pós-modernidade, um amálgama em torno do
qual as outras identidades orbitavam. À identidade de classe o autor deu o nome de
“identidade mestra”, pois ela alinhavava todas as outras identidades em torno de si. O que
se verifica na pós-modernidade, segundo Hall, é uma erosão da “identidade mestra” da
classe e a emergência de novas identidades como o feminismo, as lutas negras, movimentos
de libertação nacional, entre outros. Sobre a erosão da identidade de classe o autor afirma:

Nenhuma identidade singular – por exemplo, de classe social – podia
alinhar todas as diferentes identidades com uma “identidade mestra”
única, abrangente, na qual se pudesse, de forma segura, basear uma
política. As pessoas não identificam mais seus interesses sociais
exclusivamente em termos de classe; a classe não pode servir como um
dispositivo discursivo ou uma categoria mobilizadora através da qual todos
os variados interesses e todas as variadas identidades das pessoas possam
ser reconciliadas e representadas (2011: 21).

No que diz respeito ao domínio da Igreja católica, na América Latina e, mais
especificamente, no Brasil, é ainda no final da década de 1980 que começa a emergir os
primeiros sinais da inclusão, dentre as perspectivas missionárias aqui desenvolvidas, da
Teologia da Inculturação, formulada, segundo Montero (1995), por teólogos jesuítas a partir
de debates sobre o estatuto das missões em Ásia e África, no período pós-colonial. No
Brasil, o principal formulador e difusor da teologia da inculturação é o teólogo Paulo Suess,
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responsável, durante aproximadamente duas décadas, pelo ensino de missiologia na
Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, por onde passa a maioria dos
missionários católicos atuando no país.
Grosso modo, os princípios-chave da teologia da inculturação referem-se à
orientação de que os missionários respeitem, incentivem e, em alguns casos, incorporem
elementos advindos das culturas com as quais trabalham (Araújo, 2006). Para respeitar a
“cultura do outro”, como dizem alguns missionários vinculados à teologia da inculturação, é
preciso conhecê-la. Além disso, nos casos em que essa cultura tenha sido esquecida ou
deixada de lado em virtude de preconceitos advindos da sociedade dominante, faz-se
necessário um trabalho de “recuperação da cultura” perdida e de valorização da identidade
étnica em questão38.
Como vimos nos capítulos anteriores, os missionários envolvidos no processo de
construção de uma identidade étnica dos moradores do Morro Seco enquanto
remanescentes de quilombo se empenharam na descoberta dos elementos culturais que
poderiam demonstrar que essas pessoas eram portadoras de uma “cultura negra”. Além
disso, apresentaram a essas pessoas elementos que ainda desconheciam, mas que deveriam
incorporar por serem constitutivos de algo concebido como “cultura africana”, como a
“missa afro” e o “Olurum Nosso”, por exemplo.
As transformações ocorridas no seio da Igreja Católica no que concerne ao desvio do
foco da pobreza para a diferença, apesar de importantes para a constituição de movimentos
étnicos, não foram os únicos fatores a impulsioná-los. Foi necessário haver uma conjuntura
política e jurídica que viabilizasse a existência desse tipo de movimento. Nesse sentido, a
Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) – Convenção sobre os Povos
Indígenas e Tribais, 1989 -, cujo texto foi aprovado pelo Brasil por meio do Decreto
Legislativo nº 143 de 2002, teve influência direta na formulação, no Brasil, de políticas
públicas voltadas às chamadas minorias étnicas e culturais, bem como de um quadro jurídico
que lhes garantisse direitos específicos.
Desse modo, se, no início do século XX, a postura do Estado brasileiro relativa aos
indígenas e negros era claramente assimilacionista, a partir da Constituição Federal de 1988
38

Sobre o uso feito da categoria cultura e o modo como missionários e missionados operam a partir dos
sentidos que lhe foram atribuídos em processos de mediação cultural ver Silva e Araújo (2007) e Araújo (2009).
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e da ratificação da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) passou a
ser pautada pela obrigação de respeito e valorização das diferenças. O texto da Convenção é
claro ao tratar deste assunto:

Considerando que a evolução do direito internacional desde 1957 e as
mudanças sobrevindas na situação dos povos indígenas e tribais em todas
as regiões do mundo fazem com que seja aconselhável adotar novas
normas internacionais nesse assunto, a fim de se eliminar a orientação para
a assimilação, das normas anteriores39 (OIT, 1989).

De tal modo, o que identificamos é uma mudança de registro influenciada por
diferentes fatores. No entanto, como o foco desse trabalho recai sobre o papel de agentes
religiosos na produção da alteridade e em seu esforço em valorizar a diversidade cultural,
nos deteremos somente nesse aspecto, embora reconheçamos que não é o único.
Nesse sentido, Araújo (2006) também nos mostra o processo de valorização da do
que seria a cultura dos índios Macuxi de Roraima por missionários da Consolata, informados
por esse novo espírito que passou a nortear as práticas de evangelização da Igreja Católica.
No caso em questão, a autora observa que há um empenho por parte dos consolatinos em
respeitar o que seria próprio da cultura macuxi e, mais do que isso, de promover ações para
que sua cultura seja valorizada e preservada, como é o caso do dicionário da língua macuxi e
da coletânea de mitos macuxis aos qual a autora faz referência.
Embora no caso do Vale do Ribeira haja muitos pontos em comum com o que foi
descrito e analisado por esses autores, no que concerne à atuação de missionários católicos
junto a povos indígenas, esse caso também guarda algumas especificidades. Tendo como
ponto de referência para comparação o que foi descrito para o universo indígena, o que se
observa é que não há uma preocupação por parte dos religiosos em identificar ou
reconstruir individualidades étnicas, como as que existem no continente africano e da qual
temos conhecimento por meio dos negros que foram trazidos para o Brasil no período
39

Uma dessas normas anteriores é justamente a Convenção sobre Populações Indígenas e Tribais de 1957, que,
com a Convenção de 1989, teve algumas de suas partes revistas, especialmente no que se refere à orientação
assimilacionista que vinha sendo praticada pelos Estados quando se tratava de populações nativas. Seu nome
também foi modificado para Convenção sobre Povos Indígenas e Tribais.
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escravocrata, como, por exemplo, os Ioruba, Jejes, Ketu, Banto, entre outros. O que se
observa nesse caso é que há, de fato, um esforço por parte dos religiosos que se direciona
para a construção de uma especificidade, mas que, por sua vez, não está associada a uma
linhagem étnica particular. A especificidade que foi pouco a pouco sendo criada no Vale do
Ribeira se refere à identidade quilombola que não está submetida a esses rótulos étnicos,
mas que, no entanto, é específica se comparada ao negro do momento anterior, ou seja, o
negro camponês. Traçando analogias, o índio genérico que progressivamente foi sendo
desmembrado até que os respectivos grupos reouvessem suas particularidades étnicas pode
ser comparado ao negro camponês que adquiriu sua individualidade étnica ao assumir uma
identidade quilombola.
A diferença reside no fato de que no caso dos negros não houve um exercício de
retomar as filiações étnicas a ponto dos grupos se reivindicarem como pertencentes a tal ou
tal grupo étnico originário da África. Sua especificidade, a cultura que lhe seria própria pode
ser vista quando tomamos como ponto de comparação o negro camponês de antes. O
caipira negro de antes, na dinâmica empreendida pelos missionários que voltam seu olhar
para a diferença, se torna o quilombola de hoje. É a esse movimento que denomino como a
passagem da linguagem da classe para a linguagem da cultura, no qual se evidencia uma
mudança de registro. E é dentro do registro da cultura que os missionários passaram a atuar
a partir de meados da década de 1990.
Vassalo (2009) toma como objeto de reflexão a associação que grupos de capoeira
fazem entre suas escolas e o candomblé, vinculando-os a origens étnicas africanas. Assim,
algumas escolas de capoeira se reivindicam como pertencentes ao candomblé-angola (de
origem banto), enquanto outras preferem vincular-se ao candomblé ketu, reivindicando
assim, uma identidade ioruba e assim por diante. Nessa dinâmica, ao se identificar como
banto ou ioruba, por exemplo, os grupos de capoeira estudados apresentam-se como
situados dentro de uma determinada tradição. Segundo a autora, um pertencimento desse
tipo se configuraria como critério de legitimidade e pureza na avaliação que esses grupos
fazem de si. Como vimos, não é o que ocorre no Vale do Ribeira em que o critério de
pertencimento e distinção é a “quilombolice”. A ancestralidade africana se resume a ser
descendente de negros e quilombola, o que os torna possuidores de uma tradição e cultura
quilombolas, independente de pertencimentos étnicos específicos.
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Procurei inserir até aqui algumas reflexões sobre o Vale do Ribeira tecendo paralelos
e ressaltando diferenças com outros casos etnográficos. Vejamos mais detalhadamente
agora as respostas particulares que os religiosos que atuam nessa região ofereceram diante
da nova atmosfera no interior da Igreja Católica marcada pela passagem da linguagem da
classe para a da cultura. Nesse sentido, é preciso ressaltar que, como já afirmamos acima,
apesar da noção de cultura ter um lugar privilegiado nas concepções que embasam a prática
missionária hodierna, a linguagem da dominação de classe não foi abandonada, mas a ela foi
acrescentada a questão da diferença, como bem aponta Pierre Sanchis (1999). Além disso, é
preciso lembrar também que, embora tenha recorrido às premissas, valores e noções caras
às Teologias da Libertação e/ou da Inculturação, não pretendo, com isso, decodificar as
práticas dos agentes a partir das premissas que os orientam. De tal modo, embora no
decorrer da análise tenha me dedicado a um empreendimento que permitisse estabelecer
articulações entre uma esfera normativa e uma esfera das práticas sociais, não pretendo
com isso decodificar as práticas por meio da decodificação das normas. A forma como
entendo essa articulação parte do pressuposto de que essas premissas e valores orientam e
podem disciplinar a ação, mas não assumem um papel determinista e rígido, uma vez que as
práticas seriam resultado das combinações dessas diversas premissas. De tal modo, nessa
dinâmica repleta de fluxos, quilombolas e religiosos são agentes e resultados dos processos
sociais de que participam.
Assim, ainda que no plano da análise se possa ter a impressão de que haveria um
caminho linear em que temos primeiro a Teologia da Libertação e após ela a Teologia da
Inculturação, no plano das práticas o que se verifica é que há uma combinação das
premissas dessas duas teologias. Essa forma de abordar o problema também vale para a
maneira como concebo a relação entre agentes quilombolas e religiosos em que os agentes
religiosos estão produzindo a alteridade no interior de uma relação, o que quer dizer que a
ação não tem um sentido único.
Sobre as supostas fronteiras entre a Teologia da Libertação e a Teologia da
Inculturação no plano analítico, demonstraremos nos próximos parágrafos como a figura do
excluído permanece, apesar da primazia da figura do portador de uma determinada cultura.
Ou seja, se a linguagem da classe foi gradativamente perdendo espaço para a linguagem da
cultura, isso não implicou em seu completo desaparecimento.
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Cito um exemplo que pode nos ajudar a visualizar a passagem do registro da classe
para o da cultura nos discursos dos agentes. Sueli, na comemoração dos 20 anos de
fundação do MOAB, declarou que “a luta foi engrossando. Agora a gente luta contra as
barragens justamente porque essa terra pertence aos ancestrais dessas comunidades que
estão aqui celebrando”

40

. No capítulo anterior, vimos que a terra estava associada à

subsistência das comunidades e não foi encontrado nenhum documento ou declaração que
fizesse referência à terra associada aos ancestrais. O que se verifica é que a terra ganhou
uma dimensão cultural, o lócus dos ancestrais, ideia que, por sua vez, remete à existência de
uma tradição.
Outro exemplo, retirado do mesmo encontro, nos coloca a questão das combinações
que muitas vezes são feitas entre as premissas da Teologia da Inculturação e da Teologia da
Libertação. Uma das músicas cantadas durante a comemoração dizia o seguinte: “Não, nós
não queremos as barragens não, nós queremos a reforma agrária para dividir a terra com
nossos irmãos”. Enquanto o discurso de Sueli aponta no sentido de priorizar a dimensão
cultural da terra, no conteúdo da música não há nenhuma menção nesse sentido,
prevalecendo a concepção da terra enquanto meio de subsistência universal, ou seja, de
todos os “irmãos”.
Na tentativa de melhor demonstrar a combinação dessas premissas, recorro a outro
exemplo presente na Cartilha de Cantos dos Agentes de Pastoral Negros. Alguns cantos
reúnem a diversidade cultural em torno da categoria excluído, dinâmica que foi analisada no
capítulo anterior, formando uma representação de uma grande comunidade latinoamericana sujeita às agressões, conforme o exemplo que segue:

Nestes campos, nestas planícies, nestes pampas e caatingas, destas raízes
entrelaçadas/ é assim meu povo, é minha América Latina. Meu irmão índio,
meu irmão afro, meus latinos companheiros. Nós somos vítimas da
violência de um império estrangeiro”. No que diz respeito à exploração do
negro pelo europeu e a tentativa de suprimir sua cultura, encontramos o
seguinte trecho: “Quilombola eu sou/ vim da terra de além-mar/vi a luz da
liberdade/ se apagar na mão covarde/ de quem veio explorar (mas eu vi)/
40

Vídeo de comemoração dos 20 anos do MOAB (2010) e 25 anos de vida religiosa de Sueli.
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os índios antes livres foram massacrados/ trocaram sua tanga pela calça
Lee/ e o negro escravizado/ em quilombos se refugiou/ até a influência
européia/ a nossa cultura modificou (...).

Como podemos ver, as referências e o apelo a uma comunidade latino-americana
vítima da opressão estão presentes na cartilha. Embora haja essa menção ao excluído,
predomina nessa cartilha os cantos associados à ideia do negro enquanto quilombola.
A partir de agora focaremos nos processos que produziram a identidade quilombola,
lançando mão do material etnográfico que dará sustentação às afirmações que foram
enunciadas.

3.1. A cultura em cena. O negro quilombola na ótica dos missionários
A fim de compreender como essa concepção específica do negro enquanto
quilombola foi se configurando no Vale do Ribeira, foram desenvolvidas pesquisas
documentais e de campo. A análise conjunta de documentos e dados etnográficos permitiu
descrever e compreender justamente algumas conexões que viabilizaram a produção de
uma identidade quilombola para aqueles que, antes, eram conhecidos como negros
camponeses. Caberá a essa seção do capítulo apresentar como uma nova concepção sobre
esse negro teve sua produção ancorada em práticas de agentes religiosos.
A respeito da análise documental, parte dos documentos analisados advém da
pesquisa na biblioteca da sede da EEACONE/MOAB, em Eldorado, onde encontrei uma
grande variedade e quantidade de documentos dos mais diversos tipos, entre eles: vídeos,
cartas, relatórios de atividades, relatórios de encontros, relatórios anuais, cartilhas pastorais,
material informativo das CEBs, fotografias, livros, teses, entre outros. Como não possuía um
conhecimento prévio do conteúdo desses documentos, fiz uma pesquisa exploratória inicial
em que busquei explorar os materiais que estavam disponíveis nas caixas intituladas
“EEACONE”. Buscando refinar ainda mais a pesquisa, uma vez que eram muitas as caixas
com esse título, optei por guiar a pesquisa também pelo critério temporal. Assim, selecionei
as caixas que tinham a etiqueta “EEACONE” e que apresentavam na etiqueta o ano ao qual
os documentos faziam referência.
Tendo em vista que o meu objetivo era compreender melhor como o aspecto da
cultura foi ganhando espaço, optei por trabalhar com materiais de 1991, 1992, 1993 e 1994.
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Os materiais publicados ou produzidos nesses anos me auxiliaram a compreender a
constituição do que hoje é denominado como movimento quilombola na região. Também fiz
uma pesquisa exploratória em algumas pastas do ano 2002, pois procurava encontrar no
relatório de atividades e visitas, informações sobre o Morro Seco.
Apesar de ter elegido alguns critérios que me serviram como “filtros” diante da
vastidão do material disponível na biblioteca, o material que encontrei ainda era muito vasto
e, assim, optei por trabalhar no âmbito dessa pesquisa com documentos que, vistos a partir
de uma pesquisa exploratória inicial, me pareceram conter dados e informações que
poderiam ter um maior rendimento, levando em consideração os objetivos e a análise que
pretendo fazer nesse trabalho.
Os documentos que orientaram a análise aqui presente são:
- 4ª Romaria da Terra da Diocese de Registro;
- Cartilha dos grupos de base dos agentes de pastoral negros;
- 8º Encontro Intereclesial de CEBs: “Culturas oprimidas e evangelização na América
Latina”;
- Cartilha de cantos dos agentes de pastoral negros;
- Carta de Sueli a Dom Apparecido, datada de 1995;
- Planejamento Pastoral da Diocese de Registro 2002/2003;
- Relatório da visita dos jovens da comunidade Poça à comunidade de Morro Seco –
2002;
- Relatório da Reunião com representantes de associações de quilombos – 2002;
- Vídeo do 1º Encontro das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Vale do
Ribeira (Ivaporunduva – 19 e 20/11/1994);
- Vídeo sobre os 20 anos do MOAB;

A pergunta feita a esse material etnográfico se refere ao modo como o negro do Vale
do Ribeira foi descrito nesses documentos, buscando identificar as categorias usadas pelos
religiosos para pensá-lo. Também busquei investigar nesses documentos quais pressupostos
e sob quais justificativas o argumento que os coloca na condição de portadores de direitos
foi sendo delineado. Isso será feito tendo como base a proposta elaborada por Boltanski
(1990), que consiste em formular e fazer perguntas sistemáticas e homogêneas para um
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corpus de material que, por não estar dado de antemão, deve ser construído pelo próprio
pesquisador. Essa metodologia se mostra interessante para o presente trabalho, pois
pretende utilizar o mesmo instrumento para um conjunto de materiais, buscando minimizar
a diversidade entre os mesmos. Essa pergunta foi aplicada também para o conjunto de
entrevistas e vídeos analisados.
Como demonstrei no capítulo anterior, nos primeiros anos, a atuação das duas
religiosas tinha como enfoque inicial a conscientização contra a construção das barragens e,
posteriormente, após meados de 1990 é que elas passaram a investir na conscientização
desses grupos a respeito de sua identidade e direitos enquanto quilombolas. No início da
década de 1990, Angela afirma que ela e Sueli estavam fazendo um curso chamado “A Bíblia
na ótica do negro” promovido também pelo Centro de Estudos Bíblicos (CEBI). Durante esse
curso teria surgido a possibilidade de alguns membros participarem de outro curso que seria
ministrado em Quito, Equador, sobre Cultura Afro-Latina. Angela teria sido uma das pessoas
escolhidas para participar desse curso. Segundo ela, ao longo do curso, ela teria se dado
conta das diferenças nas expressões religiosas dos negros da Bahia e do Vale do Ribeira. Isso
a teria levado a se perguntar por que comunidades negras rurais do sudeste celebravam
missa como europeus, visto que eram negros. Essa questão também teria sido levada, mais
tarde, aos moradores de Ivaporunduva41.
Esse desconforto de Angela com relação à maneira romanizada dos negros do Vale do
Ribeira realizavam suas missas teria sido dissolvido posteriormente quando conheceu Frei
David42 , ainda durante o curso A Bíblia na ótica do negro. Depois das conversas que tiveram,
ficou sabendo que ele estava realizando um trabalho de “resgate de elementos religiosos da
cultura afro”. Diante disso, Angela teria feito um convite para que oferecesse um curso de
formação para as comunidades negras do vale do Ribeira abordando os elementos religiosos
da cultura afro. A ideia era a de que alguns elementos (tanto materiais como simbólicos)
classificados como “romanizados” fossem substituídos por elementos afro, como panos
coloridos - e não brancos como na Europa -, missa com ofertório no chão, utilizando os
41

Angela fez essa pergunta aos moradores desse quilombo no período em que fazia as primeiras visitas ao local
e refletia sobre a maneira “romanizada” como esses moradores realizavam as missas, que, segundo ela, eram
muito parecidas com as missas realizadas na cidade de São Paulo.
42
O frei franciscano David Raimundo dos Santos é presidente da Rede de Cursinhos Populares Educafro. No
Brasil, teria ajudado no desenvolvimento da Teologia Negra, onde a fé cristã é discutida sob uma ótica africana
e respeitando a diversidade religiosa dos afro-brasileiros.
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elementos da natureza43 . O Curso de Formação, como era chamado, deveria abordar várias
dimensões do negro, como história, cultura, liturgia afro, entre outros.
Frei David teria ministrado esse curso às comunidades da região e, para aquelas que
não puderam participar, o conteúdo teria sido repassado depois pelas irmãs. Um dos
materiais didáticos que teriam sido utilizados no curso seriam vídeos para que fosse
mostrado aos participantes como eram as liturgias na África. Um dos resultados desse
curso, de acordo com Angela, teria sido a mudança promovida na autoestima desses negros.
Ela relata um exemplo de uma mulher que dizia que não gostava de ser identificada e de se
identificar como negra, mas que, após o curso, teria afirmado que passou a ter orgulho de se
identificar como negra e quilombola. Como poderemos ver adiante, a ideia do negro, nesse
contexto, está profundamente associada à identidade quilombola.
Esse curso, junto com o curso de leitura bíblica na ótica do negro, teria repercutido,
de acordo com Angela, na forma como ela e Sueli vinham atuando com os negros do vale do
Ribeira, bem como na própria ideia que esses negros faziam de si e nas suas práticas . Esses
dois cursos parecem convergir nos objetivos, que seria a busca pela recuperação da
autoestima dos afrodescendentes, visando à superação da discriminação, bem como
preservar e recuperar as raízes e a cultura que seriam derivadas de seus ancestrais africanos.
No ano de 2012, segundo Angela, teria ocorrido um “casamento afro” no Quilombo de
Ivaporunduva, no qual os moradores teriam feito o possível para se aproximar da “cultura
afro”, o que incluía a disposição de esteiras no chão e uma decoração toda colorida.
Na cartilha “Cantos dos agentes de Pastoral Negros”, elaborada pelos Agentes de
Pastoral Negros do Quilombo Central, localizado no centro de São Paulo, cujos cantos são
entoados nos encontros de Lideranças Quilombolas do Vale do Ribeira, aparece uma forma
específica de se caracterizar o negro:

O povo negro possui muitas formas de resistência, o canto é uma delas.
Pelas palavras do canto, vamos adquirindo consciência da nossa luta.
Palavras de luta é vida para o negro. Vida em plenitude só teremos na
vitória final.

43

Angela já havia proposto a Dom Apparecido, que por sua vez não aceitou, oferecer dois tipos de curso: um
seria o Curso de Liturgia Afro e o outro o Curso de Formação Litúrgica Romana.
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A apresentação da cartilha em si já chama a atenção sobre o que o canto
representaria para o negro. Esses cantos, em sua grande maioria, fazem referência à Zumbi e
ao Quilombo dos Palmares que, por sua vez, são imediatamente associados à ideia de
resistência e luta pela liberdade. No Encontro de 2011 foram cantadas algumas músicas que
remetiam a Zumbi, entre elas podemos citar a seguinte:

Refrão: Ei Zumbi/Zumbi Ganga meu rei/você não morreu/você está em
mim.
Ei Zumbi/seu povo não esqueceu/a luta que você/deixou pra prosseguir/Ei
Zumbi/os novos Quilombos/com seus Quilombolas/lutam para resistir.
Ei Zumbi/seu sangue semeou/coragem em nossa gente/que luta com
fervor/Ei Zumbi/a luta é a mesma/mudou só o cenário, a roupa e a cor.
Ei Zumbi/nossa terra é fértil/outros como você/também tombaram ao
chão/Ei Zumbi/e muitos tombarão/enquanto houver luta/pela libertação.

É salientada constantemente nos cantos da cartilha a necessidade e o desejo dos
negros de continuarem a luta pela libertação que teria sido iniciada por Zumbi e que ainda
não se encerrou. Essa libertação dos dias de hoje é interpretada como a conquista de um
lugar para o negro na sociedade em que ele possa ser respeitado e assumir um status de
cidadão provido de direitos. “Zumbi morreu, mas no coração negro continua
viver/quebraram um pedaço das correntes/o resto que prende a gente, nós é que vamos
romper” (Canto 16).
Em muitos outros cantos o negro é associado a manifestações culturais que seriam
próprias deles, como a percussão musical, a dança – o samba – e a capoeira. Essas
manifestações também são concebidas nesses textos como instrumentos de resistência e
luta, além de práticas culturais típicas negras.

“E ao som do tambor primitivo/berimbau, maraca e viola/negro gritava:
abre ala. Vai ter jogo de Angola. (...) Dança guerreira/corpo de negro é de
mola/na capoeira/negro embola e desembola/e a dança que era uma festa
pro dono da terra/virou a principal defesa do negro na guerra/pelo que
chamou libertação” (canto 9).
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Já no canto 38 temos: “estamos chegando da escola de samba/sambando a revolta
chegamos, viemos gingar/estamos chegando do chão dos Palmares/estamos chegando do
som dos tambores/dos novos palmares nós somos, viemos lutar”.
Em grande parte dos cantos podemos encontrar termos, frases e até o canto inteiro
em um dialeto africano, seguido de sua tradução, como é o caso do canto 5. Há também
referências recorrentes aos orixás: “Saravá quem é da calunga/Saravá quem é da
macumba/Saravá nosso Pai Oxalá/Saravá, saravá os Orixás” (Canto 10). Há outro canto que
apela para Nanã, Iansã e Ogum para oferecer proteção na luta pela libertação.
Na concepção dos agentes católicos a presença de referências aos orixás, por
exemplo, é entendida como um ecumenismo. Nesse sentido, na cartilha as referências ora
remetem a Jesus e a alguns santos do catolicismo como São Benedito, ora se referem aos
orixás ou a outros deuses. O canto 14 ilustra bem essa essas referências diversas:

“Em nome do Deus de todos os nomes, Javé, Obatalá, Olorum, Oió. Em
nome do Pai, que faz toda carne/a negra e a branca/vermelhas no sangue.
Em nome do filho/Jesus nosso irmão/que nasceu moreno da raça de
Abraão. Em nome do Espírito Santo/bandeira do canto do negro folião. Em
nome do Deus verdadeiro/que amou-nos primeiro sem dividicação. Em
nome dos três/que são um Deus só/Aquele que era/que é/que será em
nome do Povo que espera/na graça da Fé/a voz do Xangô/o QuilomboPáscoa que o libertará” (Canto 14).

Essa alusão a diferentes entidades, bem como a ideia do negro associada à música e à
dança, podem ser encontrados agrupados no mesmo trecho do Canto 20: “Um mundo livre
onde o nego vai morar/tranqüilidade para o nego trabalhar/e liberdade para o nego
batucar/pra Jesus Cristo, Ogum ou Iemanjá”.
Vale ressaltar que em alguns cantos se busca reunir a diversidade cultural em torno
da categoria excluído, dinâmica que foi analisada no capítulo anterior, formando uma
representação de uma grande comunidade latino-americana sujeita às agressões, conforme
o exemplo que segue:

95

“Nestes campos, nestas planícies, nestes pampas e caatingas, destas raízes
entrelaçadas/ é assim meu povo, é minha América Latina. Meu irmão índio,
meu irmão afro, meus latinos companheiros. Nós somos vítimas da
violência de um império estrangeiro”.

No que diz respeito à exploração do negro pelo europeu e a tentativa de suprimir sua
cultura, encontramos o seguinte:

“Quilombola eu sou/ vim da terra de além-mar/vi a luz da liberdade/ se
apagar na mão covarde/ de quem veio explorar (mas eu vi)/ os índios antes
livres foram massacrados/ trocaram sua tanga pela calça Lee/ e o negro
escravizado/ em quilombos se refugiou/ até a influência européia/ a nossa
cultura modificou (...).

As referências e o apelo a uma comunidade latino-americana vítima da opressão
estão presentes na cartilha, no entanto, o que predomina é a concepção do negro enquanto
quilombola. Desse modo, além do aspecto histórico do negro durante a escravidão, os
cantos buscam valorizar o “ser negro”, como o que será reproduzido abaixo, intitulado
Aprenda a gostar de ser negro.

Vamos aprender a gostar de ser negros/como os brancos gostam de ser
brancos/ indo a luta sem garra e sem medo/ indo em frente sem nenhuma
travanca. Pois nós não devemos nos envergonhar/ de nosso passado de
escravidão/ agora no presente ela ainda há/ nós devemos é buscar a
libertação. (...) Vamos acabar com o preconceito/contra a nossa raça e
nossa cor/ porque nós só queremos nossos direitos/ e que todos tenham o
mesmo valor.

Outra ideia veiculada na cartilha é a do negro enquanto um ser pacífico e alegre,
apesar de todas as circunstâncias negativas pelas quais passaram – a escravidão – e que
continuam passando – o racismo e a discriminação.
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“Eu canto o canto da terra/com sorriso de criança/sou de paz, não sou de
guerra/eu canto minha esperança” (canto 2). Há trechos em que, além da
alegria, é ressaltada a beleza do negro. “seu brilho parece/um sol
derramado/um céu prateado/um mar de estrelas./Revela a beleza de um
povo sofrido/de rara beleza que vive cantando” (canto 4).

Nesses cantos aparece uma representação de um modo de vida que seria comum aos
negros, associada a um mundo rural e à capacidade que o negro teria para transformar
matérias-primas em artefatos que, por sua vez, estariam presentes em sua vida cotidiana. É
o caso da argila que é transformada em moringa, panela e “estatuinha” 44; da pele da onça
que é convertida em tapete e atabaque; da palmeira que é utilizada para cobrir as
‘choupanas’, fazer as esteiras e os abanadores (canto 20).
Nesse sentido, vale lembrar a afirmação de Bonifacio, já mencionada no primeiro
capítulo, sobre o aspecto artesanal que caracterizaria o trabalho do negro, quando afirmou
que Ivo havia dito que os trabalhos dos negros quilombolas eram “mais manuais”.
Assim como nos documento analisados no primeiro capítulo, podemos observar a
presença das noções de união, de trabalho conjunto e senso de vida comunitária na cartilha.
Num trecho em que se busca demonstrar como seria a vida em um quilombo, ressaltando o
aspecto do trabalho:
“no quilombo, todos trabalhavam em conjunto e dividiam o fruto do
trabalho em conjunto. Havia muita fartura de comida. Tudo era planejado
de forma a reforçar os laços entre os habitantes. Os habitantes dos
quilombos eram chamados quilombolas” (grifos meus).

Sobre a associação do negro ao mundo rural e ao trabalho comunitário encontrei no
“Relatório da reunião com representantes de associações de quilombos (2002)”, na
passagem em que está em questão a forma como as associações poderiam se manter mais
unidas, a seguinte sugestão:

44

Refere-se à produção de estátuas e é o título do canto.
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“valorizar tudo o que as comunidades têm em comum, como a maneira de
viver, de se organizar, de plantar e colher, o mutirão, as roças comunitárias,
a história, a raça, as celebrações, as danças, as lutas, etc”.

Os aspectos que destaquei na Cartilha de cantos também podem ser vistos com
bastante frequência na Cartilha da Romaria da Terra. Lá pude encontrar os mesmos valores
de união e solidariedade, por exemplo, que perpassam os discursos dos agentes católicos,
além de ter sido possível apreender as concepções sobre o negro que estavam sendo
veiculadas naquela época.
Como mencionei no capítulo anterior, essa Romaria foi convocada pela Diocese de
Registro, em 1992, e tinha o seguinte tema: “500 anos: o povo de Deus resiste e renova sua
esperança na terra”, cujo slogan era “Terra, Esperança e Vida”. A cartilha é composta por um
tríduo, sendo que o primeiro dia é dedicado ao tema “História e Resistência”. A ideia aqui é
de, a partir desse tema, realizar uma discussão sobre a história do Brasil e da colonização,
interpretada na chave da dominação e da resistência, primeiro dos grupos indígenas e
depois do negro.
A resistência desses grupos frente ao empreendimento colonizador teria sido a
responsável pela sobrevivência até os dias de hoje desses povos e de suas culturas. Na
maioria dos documentos aos quais tive acesso consta a temática da história como ponto
recorrente. Nessa temática é abordada a presença dos índios sempre a fim de destacá-los
como os primeiros habitantes e verdadeiros donos dessas terras. Depois parte-se para uma
história regional, do Vale do Ribeira, com o ciclo do ouro e do arroz que foram sustentados
pelo trabalho escravo. Em contraposição à exploração, à escravidão, o negro aparece
representando a resistência a essa história, como um povo forte e cheio de grandezas, que
conseguiu sobreviver diante de muito sofrimento.
A preocupação em discutir com esses grupos esses temas parece residir na
necessidade de se criar um contraponto à história oficial que consta nos livros, dos
dominadores, a fim de dar visibilidade à história dos dominados que seria relegada ao
silêncio45. Além disso, trabalhar a temática da história com as comunidades negras rurais
45

Encontrei o mesmo enfoque em “Ouvi o clamor deste povo... NEGRO!”, em que é valorizada a história do
negro, dos dominados, que teriam sido os verdadeiros construtores da nação, em contraposição à posição na
qual o negro é colocado na história oficial: como preguiçoso, passivo e “inferior” aos brancos.
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teria como objetivo promover a “valorização da cultura afro-brasileira e o resgate e estudo
da história do negro no Vale do Ribeira”, conforme consta no Planejamento Pastoral da
Diocese de Registro (2002-2003).
Na história do Brasil, de acordo com a Cartilha da Romaria, encontramos três grupos
de pobres e marginalizados historicamente: o negro, o índio e o português pobre. O caiçara,
por sua vez, seria o resultado da mistura destes três grupos. Faço referência a esse ponto
para demonstrar que a categoria excluído não desapareceu por completo dos discursos, mas
continua operando, embora com menos força que durante a década de 80 com a Teologia
da Libertação. Na cartilha é possível observar o movimento para o qual chamei a atenção e
segundo o qual ora se recorre à categoria excluído, fundindo as diversidades, ora se faz o
movimento contrário a fim de reconstruir as individualidades étnicas dos grupos. Após
agrupar esses três grupos em uma mesma categoria no início da cartilha, parte-se para a
descrição de suas especificidades, já que, segundo a Cartilha, cada um desses grupos “traz
uma história e uma cultura humana muito ricas”. Vejamos como as especificidades culturais
dos negros e dos indígenas são construídas no texto da cartilha.
O indígena seria aquele que “louva a Deus ‘na flor da pele’ e ama a liberdade do ser
humano sem negociá-la. Prefere morrer a ser escravo”; o negro seria aquele que

resistiu a mais dura escravatura da humanidade e continua forte, bonito,
gozando a vida por todos os poros, convivendo com os outros com uma
quase natural tendência para o mutirão da vida, cantando e praticando
esporte como sinais de seu amor à vida. Continua o pobre de nossa Nação,
mas esbanja Axé, Força e Vitalidade (1992: 10, grifos meus).

No caso do negro, que é o ponto que interessa no âmbito deste trabalho, essa fala é
clara ao associá-lo a uma noção de resistência e solidariedade quase naturais: “a
solidariedade e uma resistência muito fortes dos negros, os fizeram sobreviver às maiores
humilhações” (idem: 9). Noção semelhante sobre o negro pode ser encontrada no livro
“Existe um pensar teológico negro?” (1998) em que a “comunidade negra” é apresentada
como solidária e resistente, possuidora de uma visão positiva do mundo apesar de todos os
sofrimentos pelos quais já passou. Por esse motivo, de acordo com esse livro, a ação
evangelizadora da perspectiva da população negra deveria começar pela solidariedade. Os
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adjetivos são apresentados nesses documentos como “uma maneira negra de ser” (1998:
20).
A respeito da união e da organização, ideais que foram muito ressaltados por Sueli e
Angela analisados no capítulo anterior, encontramos também referencias nessa cartilha. No
momento em que o assunto era a necessidade de organização e articulação do povo pobre,
todos deveriam repetir: “A nossa força está na União e na Organização!”. A importância da
união também aparece no Relatório dos representantes das comunidades citados
anteriormente em que há a afirmação de que as comunidades devem ser conscientizadas da
importância de estarem unidas. Nesse mesmo relatório aparece o conselho das missionárias
que estavam presentes (Sueli e Michael) para que quando uma comunidade enfrentasse
algum problema, as outras comunidades fossem solidárias com ela.
Somado a esses valores ressaltados constantemente pelos agentes, outro aspecto
que chama a atenção nos documentos consultados e nos eventos que participei durante o
trabalho de campo é a maneira pela qual a estética dos espaços vem sendo pensada por
esses religiosos e quilombolas. A estética do encontro nesse trabalho não se configura como
um mero detalhe, uma vez que ela também pode ser utilizada como um recurso que nos
permite visualizar como os agentes concebem o que seria uma “cultura quilombola”, além
do que, ao recorremos a documentos que contém registros de outros anos, podemos
apreender como ela foi sendo construída.
A título de exemplo, comecemos por uma comparação entre dois eventos que foram
registrados em vídeo: O Encontro de quilombolas em Ivaporunduva (1994) e o Encontro de
Quilombolas em 2010. Se compararmos o vídeo de 1994 com o vídeo de 2010 veremos que
no último alguns agentes quilombolas estão vestindo roupas de tecidos africanos coloridos e
o espaço onde ocorreu o encontro está decorado com tecidos africanos, o que não ocorre
no encontro de 1994. No Encontro de Lideranças Quilombolas que participei em 2011,
também se encontravam dispostos no chão panos com motivos africanos, sobre os quais
havia uma Bíblia aberta, além de um pano estampando o rosto de zumbi e outro com a
imagem do rosto de uma santa que não foi identificada. Outros itens que seriam associados
a uma concepção que esses agentes têm do que seria uma “cultura quilombola” também
decoravam o ambiente, como: pilão, esteiras de palha de bananeira, comidas que seriam
típicas, atabaques, entre outros.
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Figura 17: Decoração do Encontro de Lideranças quilombolas (2011).

No Relatório que registra a visita dos moradores da comunidade de Poça ao Morro
Seco (2000) encontramos semelhanças com o que foi exposto acima. Esse encontro teria
sido coordenado pelo irmão Ivo46, cujo propósito era o de promover um intercâmbio entre
as duas comunidades a fim de que pudessem debater o tema da negritude. Consta no
relatório que o encontro foi realizado “num galpão bem decorado com fitas coloridas, ramos
de palmeira, flores, panos coloridos e cartazes. No chão, bem no centro, estava preparado o
altar, como o de costume nos encontros de comunidades negras”. A coordenadora dos
jovens do Morro Seco teria evocado cânticos afros que precederam as atividades e que
teriam sido cantados por todos com muita alegria. Nesse relatório consta, assim como em
outros documentos que já foram citados nesse capítulo, a importância, ressaltada por Ivo,
de que os participantes se assumissem como negros, que gostassem de sua cor e que

46

Em 2000, Ivo estava vinculado à paróquia de Juquiá.
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lutassem para resgatar suas culturas e tradições. No final do encontro, “como de costume,
foi feita a celebração Afro, preparada por Irmão Ivo e teve a participação de todo grupo”.
O que foi acima descrito nos convida a retomar a questão da tradição sublinhada na
análise do caso do Morro Seco e também no início desse capítulo. Como afirmei
anteriormente, os agentes dessa relação não tem como propósito estabelecer vínculos com
etnias africanas para reclamar uma tradição. Símbolos que são eleitos pelos agentes em
questão como africanos e, por isso, tradicionais, são acionados sem que haja uma
preocupação em associá-los com uma etnia em particular. O que se reivindica é um vínculo
com a África de uma maneira geral e, mais do que isso, com uma tradição quilombola que
estaria a ela associada. No caso em questão, a tradição é mobilizada a partir da decoração
dos ambientes, das comidas, das roupas, dos cantos, dos instrumentos musicais, do modo de
vida que seria próprio do quilombola como seu sistema de parentesco, sua forma de
trabalhar comunitariamente e a tradição oral. Quanto mais um grupo se aproxima dessas
características, mais “puro” ele se tornaria e mais distante ficaria da “sociedade envolvente”.
No que diz respeito à forma como esses encontros são conduzidos podemos citar a
“dinâmica da rede”. Buscarei demonstrar sucintamente em que consiste essa dinâmica, pois
ela nos remete à questão da união, da solidariedade, da reciprocidade e da articulação.
Encontrei referências dessa dinâmica nos documentos consultados e pude presenciá-la no
Encontro de 2011, o qual tomarei como referência para fazer a descrição, embora todos
possuam a mesma lógica e intenção. Vejamos como ela se dá.
Os participantes do Encontro de Lideranças Quilombolas foram convidados pelo
Irmão Ivo a se reunirem em torno de uma roda que tinha em seu centro os panos com
motivos africanos, a bíblia e uma vela que foi acesa naquele momento. Sob sua
coordenação, as pessoas que estavam na roda – todos eram quilombolas – foram solicitadas
a participar da dinâmica da rede. Mas antes de iniciar a dinâmica, Ivo cantou um refrão de
uma música: “Ei meu pai quilombo, eu também sou quilombola... a nossa luta é todo dia e
toda hora”

47

. Os participantes acompanhavam a música cantando junto. Esse refrão foi

repetido muitas outras vezes durante o encontro e funcionava como um marco de passagem
entre uma atividade que se finalizava e outra que se iniciava. Finalizado o canto, iniciou-se a
dinâmica.
47

Essa música está presente na Cartilha de Cantos dos Agentes de Pastoral Negros.
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A dinâmica da rede funcionou da seguinte maneira: um participante da roda pega o
rolo de barbante e diz o seu nome e o da comunidade a qual pertence, depois disso, segura
um pedaço do barbante e passa este rolo para outro participante dentro da roda que vai
proceder da mesma maneira até que chegue o último membro. Como resultado desta
dinâmica tem-se uma “rede” que liga as pessoas da roda uma com as outras48.

Figura 18: Dinâmica da rede

Depois de encerrada a dinâmica, Ivo chamou a atenção dos participantes para o que
simbolizava aquela rede que os ligava. Segundo ele, aquela rede que foi formada
representaria a interdependência entre essas pessoas/comunidades do Vale do Ribeira e a
necessidade de ajuda mútua e união nesta luta dos quilombolas que era comum. Ou seja, a
tentativa desta dinâmica, para além de promover uma interação entre os participantes, é
simbolizar o a interdependência entre aquelas pessoas, ressaltando, novamente, a

48

Essa rede pode ser vista na foto inserida acima para demonstrar a mudança na decoração dos ambientes nos
quais são realizados encontros e reuniões entre os agentes em questão.
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importância da união, solidariedade e reciprocidade. Trabalhando com a representação, a
dinâmica da rede sugere aos participantes que sozinhos, seja um indivíduo ou uma
comunidade, não se conquista nada e que todos ali presentes vivem numa mesma condição
e lutam por coisas semelhantes, uma luta por melhores condições de vida, reivindicando um
reconhecimento por parte do Estado.

Figura 19: Dinâmica da rede

Depois disso foi aberto um espaço em que cada um poderia fazer uma prece que
deveria estar vinculada à experiência da dinâmica da rede. Não há a possibilidade de
reproduzir todos os depoimentos neste texto, mas alguns serão reproduzidos, pois, acredito,
servirão de indicativo do conteúdo dos outros depoimentos e a maneira como esta
experiência da dinâmica foi elaborada pelas lideranças quilombolas que dela participaram.

“Eu vejo que nós não podemos trabalhar sozinhos, nós temos que um
passando para outro e assim é o trabalho em rede comunitária nas nossas
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comunidades. E só assim que nós iremos conseguir alguma coisa. Sozinho
vai ser muito difícil”.
“Que a força da nossa união, seja a força da nossa vitória”.
“Para que essa rede seja o símbolo da paz, da justiça e da fraternidade”.
“Para que esta rede seja para nosso Estado, nosso município e nosso bairro
e todos os quilombolas mostrando pra nossa sociedade que nós não
estamos sozinhos, nós estamos em muito em mais, porque Jesus está
conosco”.

Após os participantes interessados fazerem suas preces, Ivo encerra a dinâmica
incentivando e reforçando a importância de se trabalhar em parceria na luta pela conquista
dos objetivos. Novamente é cantado por todos o refrão do início e, em seguida, reza-se o Pai
Nosso.

Figura 20: Canto do refrão que deu início a dinâmica acompanhado por atabaques.
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A partir do que foi apresentado, procurei chamar a atenção para duas coisas. Uma
delas é a mudança de foco do registro da classe para o registro da cultura, lembrando que
isso não significa o desaparecimento do primeiro. A segunda, que é decorrente da primeira,
atenta para os processos e as relações entre agentes quilombolas e católicos entre os quais
percebemos a existência de uma circulação, produção e ressignificação de categorias,
objetos, noções que vão produzindo e passam a ser utilizadas para definir a natureza da
identidade quilombola. Entre essas noções, as mais importantes, por serem as mais
enfatizadas, são as de solidariedade, união e resistência. Ademais busquei explicitar, esforço
ao qual dei início no primeiro capítulo, a relação entre a noção de tradição e elaboração de
uma identidade quilombola.
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CONCLUSÃO
A análise que buscamos desenvolver nesse trabalho diz respeito, de uma maneira
geral, aos processos de emergências étnicas, tomando como principal objeto a identidade
quilombola. Partiu-se da premissa de que os processos de reconhecimento étnico dos
remanescentes das comunidades de quilombos não podem ser explicados considerando
somente uma dimensão, relacionada à titulação de terras. Dessa maneira, o trabalho buscou
contribuir com uma análise em que outros aspectos presentes nesses processos fossem
analisados.
Nesse sentido, o fato de eleger o Quilombo Morro Seco como exemplo etnográfico
nos permitiu pensar algumas questões. Uma delas refere-se ao fato desses moradores já
possuírem o título da terra no momento em que se reconheceram como quilombolas, o que
nos convida a refletir sobre as motivações envolvidas nesse processo e como os moradores
justificam suas demandas por reconhecimento étnico e territorial. O que pudemos observar
nas narrativas é que valores associados ao catolicismo desempenharam um papel
importante ao longo desse processo. Nos discursos dos moradores acerca de seu processo
de reconhecimento, as principais categorias que emergem são união, solidariedade e
comunitarismo. A opção em trazer para o texto as falas dos agentes serviu como estratégia
para o que o leitor pudesse visualizar a emergência, em seus discursos, dessas categorias e o
modo como elas se associam umas às outras.
Além de surgirem nos discursos acerca do reconhecimento, essas categorias são
centrais para compreender a própria elaboração da concepção que os moradores do Morro
Seco têm acerca do que é um quilombo e sobre o que é ser quilombola. Como ressaltei no
decorrer do texto, para realizar uma investigação que toma como objeto de reflexão
processos de construção da alteridade, é necessário que sejam identificados e analisados os
códigos que circulam na construção dessas identidades e quais são as categorias e noções
formuladas e veiculadas pelos agentes participantes dessas relações, buscando identificar os
produtos de um processo comunicacional, ou seja, um processo de construção de códigos de
mediação, cujo sentido é partilhado pelos agentes em questão (Montero, 2006).
Como as narrativas mostraram, a concepção sobre o quilombo está profundamente
marcada por ideias que envolvem os trabalhos comunitários, a solidariedade, a
reciprocidade e a união, que, como mencionou Hermes, “engrandece a vida material e
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espiritual”. Além da solidariedade interna, também busquei demonstrar a solidariedade
direcionada às pessoas “de fora” da comunidade, nesse caso, às outras comunidades
quilombolas do Vale do Ribeira já eram reconhecidas. O fato dos moradores do Morro Seco
aderirem à causa quilombola deveu-se também, conforme relataram alguns moradores, ao
fato de julgarem importante se solidarizar com a luta dessas outras comunidades. Nesse
sentido, o paradigma da dádiva conforme proposto por Caillé (1998) e Dogbout (1999)
pareceu servir como uma boa chave interpretativa.
Vale ressaltar que no caso do Morro Seco a terra coletiva não foi motivo de
conflitos, como ocorreu em algumas comunidades. A título de exemplo podemos citar dois
casos em que isso foi motivo de conflitos e, algumas vezes, até de rupturas no interior da
comunidade. Ribeiro (2011) nos mostra que no Quilombo do Imbé (RJ), antes de ser tornar
quilombo, a divisão das terras era em regime de propriedade privada, como resultado da
reforma agrária feita na região. A demanda dos moradores do Imbé por direitos e
reconhecimento teria gerado tensões frente ao modelo de terra coletiva proposto para os
territórios quilombolas. Esses moradores, diante tendo em vista que as propriedades
individuais dariam lugar à propriedade coletiva, caso fossem reconhecidos como quilombos,
leva ao questionamento do acionamento do Artigo 68 por esses assentados, que ficam
receosos de que outras pessoas possam plantar em suas propriedades, além de representar
a perda de seus direitos formais e morais como assentados da reforma agrária.
No quilombo de Peropava, no Vale do Ribeira, conforme relatou Sueli, onde há um
grande número de moradores evangélicos, teria havido um receio por parte desses
moradores em concordar que as terras que iriam pertencer ao quilombo fossem de
propriedade coletiva. Segundo ela, estaria sendo desenvolvido, por ela e Angela, um
trabalho nesse bairro a fim de que fosse ressaltada a importância da terra coletiva.
Levando em consideração os dois casos tomados como exemplo, podemos sugerir
que o papel desempenhado por agentes católicos no sentido de desenvolver um trabalho
em que é constantemente sublinhada a importância das terras coletivas e o senso de vida
comunitária é fundamental para o desenvolvimento de noções que valorizam a propriedade
coletiva. Isso vem a corroborar o argumento que permeia todo o trabalho de que, valores
associados ao catolicismo são importantes para compreender os processos de
autoconhecimento das comunidades quilombolas do Vale do Ribeira. A ideia de comunidade
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e união, como se sabe, são caras ao catolicismo e, conforme procurei demonstrar ao longo
do trabalho, desempenharam um papel importante nos processos de autorreconhecimento
das comunidades do Vale do Ribeira, destacadamente o Morro Seco.
Um ponto que não foi desenvolvido nesse trabalho, mas que mereceria destaque a
fim de realizar um exercício comparativo, refere-se às diferentes maneiras pelas quais
evangélicos e católicos tratariam a questão da “cultura quilombola” e das terras coletivas.
No caso das comunidades em que há uma forte presença de evangélicos, podemos observar
as tensões e conflitos que emergem nos processos de reconhecimento, uma vez que
geralmente manifestam certo receio com relação a elementos da “cultura quilombola” e à
questão da terra coletiva, pois essa não teria a relevância que possui no catolicismo.
Por esse motivo é que os missionários católicos que atuam junto às populações do
Vale do Ribeira assumem um lugar central nessa pesquisa, sobretudo, nos capítulos dois e
três. Desse modo, ao analisar a atuação de Angela e Sueli, salientei as transformações nela
ocorrida em decorrência da mudança de registro que orientava suas práticas missionárias,
informadas pela renovação doutrinal e eclesial pela qual passou a Igreja Católica no mundo,
na América Latina e, principalmente, no Brasil.
A linguagem das classes sociais que ocupava um lugar privilegiado nas justificativas
que faziam agentes católicos e quilombolas acerca das primeiras mobilizações que surgiram
na região, quando foi fundado o MOAB, num momento posterior ficou esmaecida, dando
lugar à emersão da categoria cultura como foco das atenções. Exemplo disso é o fato de que,
no início, nas discussões sobre a questão quilombola a “dimensão cultural” dessa causa era
preterida em relação à discussão em torno das possibilidades de consolidação da posse da
terra como um meio de sobrevivência.
Pode-se afirmar que, num primeiro momento, os discursos são orientados por uma
linguagem marxista, baseada na ideia de dominação de uma classe social sobre outra. No
entanto, a partir de meados da década de 90, o aspecto étnico e cultural passa a ganhar
cada vez mais espaço nas justificações que fazem os agentes acerca das mobilizações em
torno de reivindicações de direitos em que estão envolvidos. Nesse sentido, busquei tratar
no terceiro capítulo sobre os processos de produção do negro enquanto portador de uma
cultura específica. As fontes consultadas, bem como as observações realizadas em campo,
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permitem afirmar que essas concepções influenciaram na composição da identidade
quilombola hoje existente no Vale do Ribeira.
Também foi possível observar nesses documentos uma ideia essencializada sobre a
identidade do negro quilombola. Esse seria “naturalmente” solidário e possuidor de uma
“tendência quase natural para o mutirão da vida”, como o apresenta a Cartilha da Romaria
da Terra. Além disso, o negro quilombola também teria um apreço natural pela música e
pela dança, que seriam utilizadas por eles como instrumentos de resistência. Dentro disso foi
demonstrada a maneira particular pela qual

esses agentes, quilombolas e católicos,

relacionam a identidade quilombola a uma noção de tradicionalidade.
Outro ponto que mereceria maior dedicação, diz respeito à discussão acerca das
relações entre política e religião. Embora essa temática tenha servido como pano de fundo
do trabalho, ela não recebeu o tratamento analítico que merecia. Partindo do que foi
demonstrado neste trabalho, pode-se observar o modo como alguns valores cristãos
veiculados por esses missionários teriam influenciado as primeiras organizações das
comunidades a fim de reclamar seus direitos. Além disso, vale ressaltar que, nos dias de
hoje, os Encontros de Lideranças Quilombolas que são realizados anualmente pela
EEACONE, embora se apresentem como reuniões que visam levantar as demandas das
comunidades quilombolas tendo como objetivo buscar soluções e até mesmo encaminhá-las
a alguns políticos, se desenvolvem de acordo com uma estética e modelo organizacional
oriundos de uma vertente do catolicismo. Ou seja, o local em que são realizados os
encontros é decorado com um tecido no qual há rosto de uma santa estampado; no inicio e
término de cada encontro são feitas orações e, em alguns casos, lê-se um trecho da Bíblia.
Também os discursos dos quilombolas aqui reproduzidos e nos quais emergem as noções de
união e reciprocidade nos levam a pensar a respeito da pertinência de certas análises que
tomam a secularização como condição sine qua non para a constituição de sujeitos políticos,
cujos argumentos poderiam ter validade no espaço público.
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ANEXO I

118

ANEXO II
Comuni dade/
Municí pi o

Ano de
reconheci mento

André Lopes
(Eldorado)

2000

Cedro (Barra do
Turvo)

2009

Galvão
(Eldorado/Iporan
ga)

Ivaporunduva
(Eldorado)

Área
reivindicada(h
ectares)

Sobreposição do
território com Áreas
Protegi das

Ameaçada pela
construção da
barragem

Conflitos
fundi ários com
fazendeiros/gril
eiros ou
posseiros
Co m grileiro.

Moti vos

3.200.16
(3.049.20 em
área devoluta e
76.14 em área
particular)
1.066.11
(integralmente
em área
particular)

- Apa da Serra do Mar
- Parque Estadual de
Jacupiranga

incomp leto

Não é
mencionado
explicitamente.

- Apa da Serra do Mar
- Parque Estadual de
Jacupiranga

incomp leto

O RTC não
menciona.

Não é
mencionado
explicitamente.

2001

2.234.34
(1.942.83 em
área devoluta e
291.50 em área
particular)

- APA Serra do Mar
- PE Intervales

incomp leto

Não é
mencionado
explicitamente.

1998 (t itulada)

2.754.36 he
(672.28 em
área devoluta e
2.082.07 em
áreas
particulares)

- APA Serra do Mar
- PE Intervales

Sim

Grilagem de
terras por um
fazendeiro que
comprou u ma
posse e grilou
outras que
faziam divisa.
Houve caso de
assassinato de
um mo rador,
casos de
violência e
expulsão.
O RTC não
menciona.

Área do PE
Intervales
sobreposta ao
território da
comunidade e
ameaçados com a
construção da
barragem.

Agentes
presentes no
processo de
identificação e
reconheci mento
O RTC não
menciona quem
foram os agentes.

Relig iosos,
militantes do
movimento
negro e
lideranças
quilo mbolas da
região
Pastoral da Igreja
Católica.

O RTC não
menciona quem
foram os agentes.
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Comunidade/M
unicípio

Ano de
reconhecimento

Área
reivindicada(h
ectares)

Sobreposição do
território com Áreas
Protegidas

Ameaçada pela
construção da
barragem

Maria Rosa
(Iporanga)

1998

3.375.66 he
(100% em área
devoluta).
Titulada em
2001

- APA Serra do Mar
- PE Intervales
- PETAR

incompleto

Mandira
(Cananéia)

2002

2.054.65 (área
não
discriminada)

- APA Cananéia-IguapePeruíbe

incompleto

Nhunguara
(Eldorado e
Iporanga)

2001

- APA Serra do Mar
- PE Jacupiranga

incompleto

Pedro Cubas de
Baixo (Eldorado)

1998 (receberam o
título em 2003)

8.093,981 he
(integralmente
em área
devoluta
3.806.23
(2.449.39 em
área devoluta e
1.356.84 em
área
particular))

- APA Serra do Mar
- PE Intervales

incompleto

Conflitos
fundiários com
fazendeiros/gril
eiros ou
posseiros
Há informações
no RTC onde
aparecem
conflitos
vivenciados
pelas
comunidades de
uma maneira
geral, mas não
diz
especificamente
sobre Maria
Rosa.
Com grileiros

Com fazendeiros
de gado (duas
grandes
propriedades)
Com um
fazendeiro. Sua
fazenda dividiu
os dois núcleos
(Pedro Cubas de
Baixo e Pedro
Cubas de Cima).

Motivos

Não é
mencionado
explicitamente.

Querem resgatar
a dimensão
original de suas
terras.
Não é
mencionado
explicitamente.
Não é
mencionado
explicitamente

Agentes
presentes no
processo de
identificação e
reconhecimento
O RTC não
menciona quem
foram os agentes.

Pe. João Trinta
(pároco de
Cananéia) e
Mitra Diocesana
de Registro
Não aparecem no
texto do RTC.

Não aparecem no
texto do RTC.
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Comunidade/M
unicípio

Ano de
reconhecimento

Área
reivindicada(h
ectares)

Sobreposição do
território com Áreas
Protegidas

Ameaçada pela
construção da
barragem

Pedro Cubas de
Cima (Eldorado)

2003

6.875,22
(3.074.97 em
área devoluta e
3.800.24 em
área particular)

- APA Serra do Mar
- PE Intervales

incompleto

Sapatu
(Eldorado)

2001

3.711.62
(1584.06 em
área devoluta e
2.127.56 em
área particular

- APA Serra do Mar
- PE Jacupiranga

incompleto

Conflitos
fundiários com
fazendeiros/gril
eiros ou
posseiros
Com grileiros,
pretensos
proprietários e
fazendeiros
tendo iniciado
processos na
justiça contra o
fazendeiro.
Houve casos de
expulsão e
ameaças para
venda de
“direitos”sobre a
terra.
Compra de
posses e
apossamento de
outras áreas por
um indivíduo que
nasceu no bairro,
mas foi criado
fora (grileiro).
Houve pressões
de sua parte para
que os moradores
vendessem suas
posses. E
também casos de
expulsão. Houve
um caso com
outro grileiro.
Muitas destas
terras já foram
vendidas.

Motivos

Não é
mencionado
explicitamente

Os conflitos com
grileiros e a
necessidade de
reaver as terras
que perderam.

Agentes
presentes no
processo de
identificação e
reconhecimento
Não aparecem no
texto do RTC.

Aparecem de
maneira geral e
superficial no
texto do RTC.
São eles:
Comissão
Pastoral da
Terra,
Movimento dos
Ameaçados por
barragens, PT,
Movimento
Negro Unificado
(MNU) e Mitra
Diocesana de
Registro.
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Comunidade/M
unicípio

Ano de
reconhecimento

Área
reivindicada(h
ectares)

Sobreposição do
território com Áreas
Protegidas

Ameaçada pela
construção da
barragem

São Pedro
(Eldorado e
Iporanga)

1998 (terras
devolutas tituladas
em 2001)

4.688.26 (
4.558.20 em
área devoluta e
130.07 em área
particular)

- APA Serra do Mar
- PE Intervales

incompleto

Morro Seco
(Iguape)

2006

164.69
(integralmente
em área
particular)

Não

Não

Conflitos
fundiários com
fazendeiros/gril
eiros ou
posseiros
Venda de terras
para fazendeiros,
que foram se
apossando de
outras terras que
não haviam sido
vendidas. Houve
ameaças e um
assassinato em
1985.
Houve uma
tentativa de
grilagem de
terras que os
próprios
moradores
conseguiram
reverter e que
não teve grande
repercussão

Motivos

Conflitos por
terra.

Fragmentação do
território

Agentes
presentes no
processo de
identificação e
reconhecimento
Não aparecem no
texto do RTC.

Irmãs Ângela e
Sueli (integrantes
da EEACONE).
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