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APRESENTAÇÃO 

 

A pesquisa de mestrado intitulada “Vivências e desafios de saúde nas 

comunidades quilombolas do Vale do Ribeira: narrativas de histórias de vida” 

buscou através da perspectiva da história oral de vida conhecer as percepções 

e vivências nas comunidades quilombolas do Vale do Ribeira.  

O mestrado profissional oportunizou a aproximação entre o 

conhecimento acadêmico e a prática profissional, pretendendo a obtenção de 

resultados que visam o aprimoramento no ambiente de trabalho. Sendo assim, 

o produto final apresentado tem o objetivo de contribuir para a comunidade 

pesquisada, bem como para a atuação profissional no âmbito do Ministério 

Público do estado de São Paulo.  

A prática da história oral de vida perpassa a valorização da 

participação do entrevistado. Trata-se de uma abordagem pessoal, que deve 

proporcionar liberdade, com espaço para acolher a subjetividade dos 

envolvidos. 

Cada colaborador apresentou, através de seus relatos, experiências e 

percepções acerca de suas realidades, retratando as relações entre Estado e 

comunidades.  Compreendendo a riqueza das histórias narradas, este produto 

traz as narrativas como oportunidade de aproximação entre comunidades 

quilombolas e sociedade. 

Dentre os colaboradores estão moradores, militantes e trabalhadores 

que possuem experiências com as trajetórias comunitárias. Cada um 

apresentou uma leitura de sua realidade, a partir de seu lugar de fala.  

As narrativas oportunizaram discutir as identidades quilombolas, as 

diferentes dimensões do acesso à terra, as percepções acerca da saúde e o 

atendimento de saúde prestado. A pesquisa possibilitou refletir a respeito do 

avanço legislativo e os desafios impostos à implantação das políticas 

existentes. Contribuindo para reflexões necessárias no contexto político atual, 

de ameaças aos direitos das comunidades de remanescentes de quilombos. 

O caderno de narrativas traz também as ilustrações de Pedro ken-Iti 

Torres Omuro, morador da região e será disponibilizado online através do site 
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do mpsp.mp.br , além de ser divulgado entre os promotores de justiça e 

servidores públicos da instituição lotados no Vale do Ribeira.  O documento 

pretende ser um elo de sensibilização entre a instituição pública que atua na 

defesa de direitos e as comunidades quilombolas presentes na região. A 

divulgação também ocorrerá nos setores públicos municipais a fim de fomentar 

discussões para a melhoria do atendimento às comunidades.  

 

 

 

 

História Oral de Vida das Comunidades Quilombolas do Vale do 

Ribeira  

  

No total foram cinco histórias de vida gravadas, transcritas e 

transcriadas. A escuta foi realizada de maneira individual, possibilitando sigilo e 

comodidade aos colaboradores. Todas as entrevistas foram realizadas nas 

comunidades quilombolas, com exceção de Oriel que teve sua fala gravada na 

sede do EAACONE -  Equipe de Articulação e Assessoria às Comunidades 

Negras do Vale do Ribeira, em Eldorado. Antes das gravações foram discutidos 

os objetivos da pesquisa, a importância da participação da comunidade e as 

possibilidades de ganhos e retornos aos moradores. As entrevistas foram 

livres, sem roteiro pré-definido. A questão inicial foi: Como foi a sua vida, conte-

nos sobre a sua infância e história.  

As histórias abaixo são apresentadas individualmente, sendo divididas 

por comunidade e ordem cronológica das entrevistas realizadas: Oriel 

(Comunidade Quilombola Ivaporunduva), Elizete, Zeca e Seu Benedito 

(Comunidade Quilombola Morro Seco), Dona Irene (Comunidade Quilombola 

Mandira).  
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“Para entender quem eu sou, leva tempo, é preciso compreender o 

significado de identidade quilombola e em se assumir negro em um país 

racista”.  

 

Me chamo Oriel Rodrigues Moraes e tenho 45 anos, nasci e moro até 

hoje no quilombo Ivaporunduva, toda a minha trajetória de vida é focada nas 

vivências a partir da minha comunidade, o meu viver está ligado a vida no 

quilombo.  

Para entender quem eu sou, leva tempo, é preciso compreender o 

significado de “identidade quilombola” e em se assumir negro em um país 

racista. O que é muito difícil, o percurso em se assumir negro, como aquele que 

pertence a uma classe que transformou o país e se empoderar dessa 

informação para conseguir se motivar e lutar contra todos os regimes 

opressores.  

O movimento quilombola é uma família grande, nossa família cresceu 

ao longo do tempo e hoje estamos organizados em 23 estados. E temos uma 

organização nacional que se chama CONAQ. A CONAQ teve vários momentos 

de lutas até se consolidar em um movimento reconhecido pelo Estado, 

principalmente com o governo federal, como interlocutor das necessidades 

quilombolas. Mas a nossa voz não é a mais forte dentro desse contexto 

político. Então, a gente luta pela visibilidade para que as pessoas reconheçam 

que a gente existe.  

Faço parte da CONAQ e nesses últimos 30 anos eu acompanho a 

comunidade como militante do movimento quilombola e toda a minha trajetória 

de vida é focada nessa questão.  

Eu fiquei em uma atividade conhecida como da “porteira para fora”, não 

sou uma liderança orgânica da comunidade, tem muitas pessoas que são e que 

organizam a comunidade lá dentro. Eu atuo para fora, com outras 

organizações, outros movimentos, segmentos da sociedade, seja indígena, 

sejam comunidades tradicionais ou não, mais focado nas relações inter-étnicas.  

Com isso, eu tive a oportunidade de conhecer várias comunidades no 

país. Algumas se organizam em núcleos familiares, como se fossem clãs, 

vários clãs formam um quilombo. Outras são formadas por várias comunidades 
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em um só território que a gente chama de território etnicoquilombola, isso é 

como o Kalunga1. Mais de uma comunidade em um mesmo território, mas com 

associações distintas. O que a academia tem chamado de território étnico e os 

trabalhos do Alfredo Wagner e a Maricela explicam bem.  

Na minha trajetória eu fiz muitos amigos e muitos inimigos também. 

Muitas pessoas toleraram, outros não porque o que a gente conversa é um 

tema que as pessoas não gostam de conversar. Envolve uma questão 

emblemática do país que é o racismo. Toda a questão dos quilombos está 

focada em racismo.  

No primeiro momento em que o negro foi trazido da África ele foi 

transformado em mercadoria, na condição de escravo, desde esse momento é 

iniciado um desmonte da identidade, você é retirado do seu país, do seu lugar 

de origem, pertencimento e trazido à força para um lugar desconhecido, onde 

tem que se adequar. Sem contar a travessia do atlântico que foi muito difícil, 

uma forma de resistência também.  

 E hoje estamos aqui, eu tento não ficar falando muito das 

lamentações, do sofrimento que o nosso povo passou, eu penso que foram 

desafios daquele momento que eles tiveram que superar para manter nosso 

povo vivo, nossa história.  

Resistiram o quanto puderam, foram várias estratégias de resistência, 

seja resistir às agressões, às pancadas, tentar reagir ou ficar calado e quieto. 

Até mesmo aceitar e falar “sim, senhor”, aceitar eu sou católico, meu nome é 

João, também foi resistência. Há várias formas de resistir. Nosso povo resistiu 

a muita coisa. Resistiu a momentos de crise da colônia, momentos de 

transformações históricas, mas a riqueza do país eu não tenho dúvida que foi 

feita em cima da escravidão.  

Por conta dessa história de resistência, eu me constituo numa pessoa 

que tem orgulho de ser negro, de pertencer a uma raça que sempre lutou e 

construiu o Brasil.  

                                                           
1
 O quilombo Kalunga está localizado no norte do Estado de Goiás, na região da Chapada dos 

Veadeiros, abrangendo três municípios, Cavalcante, Monte Alegre de Goiás e Teresina de 
Goiás. Disponível em: http://www.seppir.gov.br/central-de-conteudos/noticias/2016/06-
junho/seppir-publica-plano-de-acoes-para-quilombo-kalunga-2/kalunga.pdf. Acessado em: 04 
de agosto de 2018. 

http://www.seppir.gov.br/central-de-conteudos/noticias/2016/06-junho/seppir-publica-plano-de-acoes-para-quilombo-kalunga-2/kalunga.pdf
http://www.seppir.gov.br/central-de-conteudos/noticias/2016/06-junho/seppir-publica-plano-de-acoes-para-quilombo-kalunga-2/kalunga.pdf
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Aqui em Eldorado ainda existe uma estrutura racista, a visibilidade do 

negro não é a esperada, mas por outro lado o município depende dos 

quilombos, parte da sua receita vem das nossas comunidades, o turismo, os 

programas de PAA2, PRONAF3. O dinheiro fica para o município, se você vier 

em Eldorado em um dia de domingo é uma cidade bem morta, não tem 

ninguém. Se você for, no dia de domingo em Ivaporunduva é bem diferente, o 

pessoal da cidade vai tudo para lá. É lá que estão acontecendo as coisas, o 

movimento na comunidade depois das 5 da tarde é grande, em Eldorado 

depois das 5 é muito pequeno. Na casa lotérica, no banco quem estão lá, 

grande parte, são quilombolas que estão recebendo seu benefício indo no 

banco e o município não tem olhado para isso.  

Na história do município, houve um momento em que foi criada uma 

coordenação, na verdade não chegou a isso, mas sim a criar um cargo de 

diretor para tratar de assuntos quilombolas, mas hoje em dia já não tem mais. 

Mas mesmo com esse diretor, não davam condições para ele viajar, nós somos 

o 4° maior município do estado, ele tem que ter carro para a locomoção, para ir 

às comunidades. Se formos considerar os ramados das comunidades, são 

mais de 300km. Então, é como se fosse à São Paulo. É bastante coisa, a zona 

rural é grande e é onde estão nossas comunidades. Elas não estão na beira do 

município.  

Ivaporunduva está a 50km do centro de Eldorado, a comunidade São 

Pedro está mais distante ainda, elas não estão próximas da sede do município 

e estão sobrevivendo hoje de uma forma muito satisfatória, algumas delas, 

porque conseguiram acessar as políticas públicas e essa é uma forma de 

motivação para nós. Mostrar que algo de bom aconteceu nesse tempo.  

                                                           
2
 “Criado em 2003, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) é uma ação do Governo 

Federal para colaborar com o enfrentamento da fome e da pobreza no Brasil e, ao mesmo 
tempo, fortalecer a agricultura familiar. Para isso, o programa utiliza mecanismos de 
comercialização que favorecem a aquisição direta de produtos de agricultores familiares ou de 
suas organizações, estimulando os processos de agregação de valor à produção. ” Disponível 
em: http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-paa/sobre-o-programa. Acessado em: 04 de 
agosto de 2018. 
3
 O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) financia projetos 

individuais ou coletivos, que gerem renda aos agricultores familiares e assentados da reforma 
agrária. Disponível em: http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-creditorural/sobre-o-
programa .Acessado em 04 de agosto de 2018. 

http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-paa/sobre-o-programa
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Então essa é a nossa luta, não ser tratado como invisível, mesmo a luta 

nacional ainda não tem visibilidade. Em outras regiões há estados com 

bandeiras mais reacionárias, mais racista, como o Paraná, Santa Catarina que 

não tem toda essa luta das comunidades organizadas, como nós temos.  

No Nordeste as estruturas do Estado são racistas, por mais que tenha 

no município 80% de negros, você não vai ver o prefeito negro, o vereador 

negro. Você não vai ver o médico negro, não vai ver essas pessoas negras. 

Aqui em Eldorado também não é diferente, por mais que a gente esteja em 

maioria a gente não tem referência do nosso povo qualificado, esse também é 

um desafio é uma questão que envolve a vida da comunidade, não só o acesso 

à saúde, educação.  

Eu sou um advogado negro, as pessoas vão primeiro nos outros 

advogados, para depois virem até mim. Até os próprios quilombolas ficam 

imaginando que aquele lá sabe mais que o nosso. Então, temos esse desafio 

de empoderar que o negro é bom.  A desconstrução de falar que tudo que é 

negro é ruim, que não conseguimos fazer. Nós transformamos o país no que 

ele é, foi a nossa mão de obra que transformou o país, uma mão de obra que 

foi roubada, usurpada. Essa questão é muito tímida para se tratar.  

No passado os quilombos não foram mencionados nas leis, quando 

falavam sobre quilombo era para criminalizar. A prática de quilombagem era 

um delito que tinha que ser punido, sempre foi uma coisa ruim. Até se você for 

ver no dicionário é um lugar de bandido, é um lugar de pessoas que não 

convivem com a sociedade, de escória da sociedade, um lugar que todo mundo 

que não presta está lá.  

Conhecendo um pouco da nossa história, a gente vê que quilombos 

não era bem isso que o dominador falava, era falado de forma pejorativa para 

que não fosse disseminado. Eles tinham que acabar com isso de 2,3,4 negros 

juntos, destruir, levar preso, para criminalizar e tratar como invisível.  

Nunca foi dada visibilidade a questão das lutas dos quilombos país 

afora, não foi dada nenhuma ênfase nisso. Hoje nós temos mais de cinco mil 

quilombos no pais e os livros da história oficial não contam e se contam 

referem-se como se fossem negros baderneiros, arruaceiros, revoltados. Mas 

imagine quem não ia ser revoltado na condição de escravo? Quem ia querer 
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ser escravo? Então, na hora que o negro colocou o pé no Brasil ele já fez o 

primeiro quilombo, foi o quilombo na cabeça, na memória, ele já resistiu na 

memória.  

 Algumas resistências ficaram famosas e de uns tempos para cá 

apareceram nos livros. De Palmares, por exemplo, Palmares foi uma 

resistência armada, foram 100 anos de guerra para destruir Palmares. Foram 

25 guerras organizadas pelo Brasil contra Palmares. Naquela época, 

contrataram o maior aparato armado que eram os canhões para derrubar as 

barricadas de Palmares.  

O nosso povo resistiu de todas as maneiras, e o Ivaporanduva também 

remonta dessas épocas de Palmares, tem contos que falam que em 1557 já 

existiam negros aqui no Vale do Ribeira e um pouco mais tarde já se ouviu falar 

do Ivaporunduva, do arraial de mina do Ivaporunduva. Eu imagino que nesse 

contexto de Palmares o Ivaporunduva já estava aqui, resistindo contra a 

escravidão.  

O Ivaporunduva é uma comunidade que originou por volta do século 

XVI, XVII passou por várias fases, nosso povo fugiu para o mato para depois 

voltar e ocupar a beira do rio, ciclos do ouro e do arroz no Vale do Ribeira. Seja 

trabalhando na navegação, subindo ou descendo canoas de Iguape até 

Iporanga ou na produção do arroz.  

Na nossa comunidade as pessoas não saíram muito, tivemos os ciclos 

dos grandes projetos e conseguimos vencer as hidroelétricas e 28 anos depois 

conseguimos afastar a barragem de Tijuco alto que ia afetar a gente. Eu cresci 

nessa época, na luta contra as barragens, eu vivi isso e essa foi minha 

trajetória de vida.  

Hoje temos mais um projeto de morte, as minerações, não sabemos no 

que pode ter afetado as comunidades quilombolas, uma vez que a gente 

pesca, a gente usa o rio e não sabemos o quanto de chumbo estamos 

consumindo, não sabemos o quanto isso está no corpo da gente. Isso também 

é saúde pública, os grandes projetos de mineração atrapalham a gente.  

No Ivaporunduva a vivência faz bem, é saúde também, não faz 

dinheiro, mas importa o que você está comendo, se está comendo coisas boas, 

vivendo em contato com a terra, convivendo e conversando com as pessoas, 
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isso faz bem. A família é grande a família é extensiva, hoje a nossa família se 

você mexeu com um, mexeu com todos.  

Nas questões das restrições ainda há muita dificuldade no âmbito 

ambiental. Isso foi foco de uma discussão na semana passada, o racismo 

ambiental, por parte da polícia ambiental. Eles não conseguem diferenciar o 

que é parque, o que é APA4 e o que é APA quilombola. Estamos falando de 

APA quilombola quando são os quilombos que vão gerenciar, não é particular, 

são categorias diferentes. A abordagem também tem que ser diferente, eles 

ainda têm o tratamento de parque. Os policiais precisam melhorar sua 

capacitação para abordar as pessoas, eles ficam criminalizando as 

comunidades com multas, a polícia ambiental não está preparada.  

Estamos falando de uma estrutura bem simples, com umas 

comunidades em um território especifico do Vale do Ribeira, se isso acontece 

no estado mais rico da federação, imagina os lugares onde não tem visibilidade 

em que o Estado sequer sabe que existem quilombos, imagine as abordagens.  

Um dos nossos maiores desafios hoje é a regularização das terras 

pertencentes aos quilombos. Eu penso que vai chegar um momento que vai 

existir uma reparação, acho que a reparação das terras será uma tímida 

reparação. Foi garantida a terra, mas na realidade os mecanismos para 

acessar são muito difíceis. Dificulta muito, talvez esteja na lei só para falar que 

tem lei, mas para acessar demora muito.  

Cem anos depois da abolição da escravidão a constituição veio tratar 

da nossa invisibilidade. Veio tratar de forma simplória, tímida reparação, sem 

muita ênfase, queria mesmo que passasse esquecido. Mas os quilombos estão 

aí, eles existem. E sobreviveram a todas essas fases, essas temporadas, 

guerras que aconteceram, eles existem ainda.  

                                                           
4
 “Área de Proteção Ambiental. A Área de Proteção Ambiental dos Quilombos do Médio Ribeira 

foi criada a partir da Lei 12.810, em 21/02/2008, que institui o Mosaico de Unidades de 
Conservação do Jacupiranga, juntamente com outras 13 Unidades de Conservação. Possui 
uma área superior a 64.000 ha e abrange os municípios de Barra do Turvo, Eldorado e 
Iporanga. Desmembrada da APA da Serra do Mar e protegendo importantes florestas, essa 
APA concentra 12 comunidades remanescentes de Quilombos, visando o desenvolvimento 
sustentável dessas comunidades, seja na agricultura de subsistência, seja na prática do 
turismo cultural, dentre outras atividades.” Disponível em:  http://fflorestal.sp.gov.br/quilombos-
ribeira/home/ Acessado em: 06 de agosto de 2018. 

http://fflorestal.sp.gov.br/quilombos-ribeira/home/
http://fflorestal.sp.gov.br/quilombos-ribeira/home/
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A reparação das terras dada pela constituição para nós, ainda assim, é 

uma grande vitória. As comunidades terem o direito de propriedade de suas 

terras, que ocupam há séculos, gerações. É uma grande vitória e essa vitória 

incomoda muito um país racista, incomoda muito.  

O desafio posto maior é que a estrutura de Estado é racista e o racismo 

não está mais marcado nas leis, mas nas atitudes. Toda vez que um 

quilombola vai pleitear suas terras ouvimos: “Isso não existe, prove que a terra 

é sua”. Todos os meios que existem para provar são utilizados. Não basta 

provar a posse, entre a posse quilombola e a posse de outra pessoa é a da 

outra pessoa a melhor, a que tem mais valor que a nossa. Não importa se está 

lá há 500 anos, 400 anos, 300 anos. A posse temporária de cinco anos do 

outro é melhor que a nossa. Ainda imaginam que negros não são para ter 

propriedade.  

Então, toda a nossa luta está em dizer que existimos e que queremos 

nossas terras regularizadas. Usamos todos os meios possíveis, desde entrar 

na justiça aos processos administrativos para resultados favoráveis. Não 

tivemos muitas vitorias, mas a vitória que a gente teve já é alguma coisa, são 

passos que demos. E nessas vitorias administrativas e judiciarias a minha 

comunidade passou pelas duas. O quilombo Ivaporunduva é titulado e tem uma 

ação ordinária que obriga o Estado a regular nossas terras também. Então a 

gente foi regularizado pelo poder judiciário e pelo administrativo, passamos 

pelas duas instâncias.  

Por outro lado, no congresso não temos nossos deputados 

quilombolas, não temos nossos senadores quilombolas, ou negros, senadores 

quilombolas negros. Deputados negros são poucos, não temos votos 

suficientes para que a gente consiga garantir uma lei, não conseguimos conter 

muitas vezes o que querem aprovar no legislativo. São diversos os projetos 

legislativos que querem acabar com os quilombos, são contra a nossa história.  

A legislação mais forte que tínhamos foi vetada pelo governo Fernando 

Henrique, passou por todas as instancias e na hora de ser promulgada, foi 

vetada pelo FHC. Ele disse que essa questão tinha de ser resolvida por meio 

de decreto e foi aí que surgiu o decreto 3.912. Que para nós foi o pior de todos 
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os decretos, ele dizia que teríamos que provar que estávamos na aterra há 100 

anos. Mas não existe usucapião de 100 anos, o máximo são 20, 30 anos.  

Mas para o negro se ele não tiver como provar 100 anos de uso da 

terra ele não tem direito. Tendo vista toda a expulsão que teve das pessoas 

das terras nos anos 1980 e 1990, nos anos de 1970 também com êxodo rural, 

toda a questão agrária e no campo, imaginar que quilombos desarmados iam 

conseguir viver na terra e sem dinheiro. Para nós esse decreto era o que tinha 

de mais perverso. Era para não acontecer mesmo a titularização da terra dos 

quilombos.  

Na transição - governo Fernando Henrique ao governo do presidente 

Lula, eu tive a oportunidade de participar da negociação de uma proposta para 

o governo Lula revogar o decreto 3.912 e promulgar um decreto que tivesse 

mais a nossa cara. A partir disso tivemos uma conversa mais próxima com o 

governo brasileiro, para fazer parte do GTI, eu fiz parte do grupo de trabalho 

que criou o decreto.  

O decreto hoje é o 4887/2003 hoje é a ferramenta que mais traduz o 

sentimento quilombola, desde o conceito que a gente coloca, toda a questão 

dos negros e a relação com a escravidão, a opressão sofrida que é a opressão 

do racismo. Fala das nossas terras que são de usos coletivos e são para as 

futuras gerações, não vão ser apropriadas de maneira individual e não vão ser 

vendidas.  

A terra é tratada ainda como patrimônio, tratada como uma coisa que 

pode ser vendida, coisa para o comércio. E nos quilombos quando se tem uma 

comunidade essas terras ficam, não vão voltar para o mercado, elas não vão 

ser negociadas, vão ficar ad aeternum para as comunidades, um espaço de 

reprodução física e cultural.  

O decreto ele vem com uma discussão muito importante porque ele cria 

a política pública para o quilombola. Cria o Programa Brasil Quilombola que 

também dá certa visibilidade para quilombos, foi assim que chegou políticas 

públicas básicas para os quilombos, desde a identificação. As pessoas não 

tinham nem documentos de identificação não tinham CPF, RG, certidão de 

nascimento, certidão de casamento. A política do Brasil Quilombola fez isso 

acontecer em algumas comunidades, imaginar que no Brasil ainda tinha essa 
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situação de pessoas que não faziam parte do país, não eram brasileiros, como 

iam acessar qualquer política pública, seja um bolsa família ou fazer parte de 

um SUS da vida.  

Então, a gente tem esse tipo de dificuldades e a gente tem resistido. O 

decreto 4887 é o que é mais atacado hoje atualmente porque ele traduz, ele 

reconhece um pouco do jeito da gente viver. A gente usou instrumentos como a 

convenção nº 169, os tratados tradicionais vigentes na época para que 

pudéssemos trazer o maior arcabouço teórico jurídico para reafirmar que 

quilombos existem, já que o decreto não pode criar lei, só pode falar daquilo 

que já existe. “Ó existe isso, não estamos criando, estamos reafirmando aquilo 

que já existe”.  

Em 2004 o decreto teve uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, um 

partido político, democrata entrou com uma ADI. Imaginar que não foi um 

deputado, mas o partido como um todo, já é perceber que a luta é contra os 

latifundiários, contra o agronegócio, contra um grupo que tem outra tratativa 

com a terra, uma outra relação com a terra, são contra nós.  

Então hoje nós já sabemos quem são nossos inimigos e que eles 

utilizam da estrutura racista do estado para nos atacar. Então, a gente já sabe 

quem são e como utilizam, seja o deputado falando nas plenárias, usando 

todas as ferramentas legislativas judiciarias para atrapalhar os quilombos. 

Daqui mais ou menos um mês vai ter o julgamento dessa ADI, nós 

temos um voto favorável para nós e um voto contrário. A gente imagina que 

possa reverter isso e provar que o Brasil não é tão racista. Estamos falando: 

“olha ministro, dependendo de como você votar a gente pode imaginar o 

quanto que o judiciário é racista, porque aí não tem nada de inconstitucional. O 

TRF 4 falou que não é inconstitucional, TRF 3 falou que não é inconstitucional, 

vocês vão falar que é? ”. E nós temos um voto divergente falando que é 

constitucional, dizendo que não extrapolou nada. Então se o voto vem dizendo 

que é, é porque o voto é racista.  

Então essa é a conversa que estamos fazendo hoje no STF. Não é um 

momento favorável para nós, mas quem sobreviveu ao navio negreiro não 

desiste fácil, não desiste fácil porque quilombo é um lugar de bom viver. Um 
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lugar de bem viver é onde as pessoas dialogam, conversam nas suas rodas de 

conversas, trocam informações, trocam muito saberes.  

A questão do decreto, estamos falando em todo Brasil. Mexeu com um 

quilombo, mexeu com todos. Isso é importante. Nenhum direito a menos, nós 

tivemos dificuldade para garantir os direitos básicos e a gente não quer que 

isso volte para trás.  

A relação étnica faz parte desse território, isso é importante da gente 

falar também. O que diferencia uma comunidade quilombola de outra qualquer 

é que a família é extensiva. Não é nuclear, como as famílias tradicionalmente, 

que vivem com pai, mãe e filho. A família quilombola não é isso, a família 

quilombola é toda a comunidade, tudo faz parte de uma família e até para 

juntar para lutar contra uma causa também forma uma família. Essa família 

extensiva é muito difícil das pessoas compreenderem, como é que eu vou 

defender um quilombola lá do não sei onde, um lugar que não é meu parente. 

Mas a gente fala que não, somos todos parentes, todos da mãe África.  

Então a gente veio da mãe África, a gente veio da mãe África e de 

alguma maneira isso torna o movimento quilombola diferente dos outros 

movimentos.   

Nossa luta sempre foi para que nossa terra fosse garantida, fosse 

respeitada então na minha trajetória de vida foi essa minha construção. Tentar 

defender a ideia de que quilombo é um lugar de bem viver e para isso a gente 

tem enfrentado muitos desafios, muitos desafios estão postos.  

Os saberes direcionados para pesquisas são muito importantes, um 

tema relacionado à saúde, por exemplo, nas nossas comunidades temos 

muitos saberes, como utilizam suas plantas, como fazem o chá, para que ele 

serve. Mas isso está se perdendo, como proteger isso para permanência da 

comunidade e como proteger para que isso não vá parar nas mãos das 

indústrias farmacêuticas. Um desafio que a gente tem: proteger, propagar e 

não deixar ser apropriado pelos outros.  

Esse é um desafio para nós hoje, sabemos que temos alguns tratados 

internacionais que garantem isso, por exemplo, o conhecimento tradicional 

associado a patrimônio genético não pode ser apropriado sem consentimento 

prévio da comunidade, mas existem mecanismos que deixam a comunidade 
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muito vulnerável. Mas quando se fala em repartir benefícios, que vai melhorar a 

vida da comunidade, que vai dar dinheiro numa comunidade onde há carência 

de recursos, as promessas acabam fazendo a comunidade abrir mão dos seus 

saberes para as indústrias de fármacos.  

Eu acredito que outra forma de se apropriar desses saberes é 

compartilhando isso com todo mundo, mas que não seja apropriada pela 

indústria, pelo capital, tem que ser disseminada na comunidade.  

Nós temos as sementes até hoje nas comunidades, elas são uma 

forma de saúde, nós tivemos que manter até hoje, mudaram muitas coisas, 

mas muitas coisas fortaleceram a comunidade para se manter enquanto 

comunidade. 

A comunidade, politicamente, está bem à frente de alguns temas e 

temos muitas lideranças, mas não temos nenhuma na área de saúde, não 

temos nenhum médico, nenhum enfermeiro, mas provavelmente vamos ter. 

Acredito que vamos ter pela nossa luta em permanência de viver na 

comunidade.  

Os agentes de saúde, vemos que nem todos estão preparados para 

esse tema. Os conselhos de saúde não conversam sobre a sabedoria do 

pessoal da comunidade. O nosso povo ainda está na fase do acesso aos 

serviços públicos, garantir o acesso e não a qualidade do acesso. Não importa 

a qualidade do acesso o que importa é que o acesso venha.  

Então a comunidade está muito tímida em falar sobre essas coisas, 

sem ter garantido o acesso básico, uma saúde que é muito carente na nossa 

região, nos nossos municípios. Nos nossos municípios as Santas Casas estão 

falidas, as UBS´s não têm médicos suficientes. Não tem pessoal e estrutura 

suficiente para atender a população no município, imagina a população carente 

quilombola, quem mora na zona rural, que é mais difícil o acesso, que carece 

de orientações de saúde, essas coisas, então não dá nem para se pensar em 

prevenção de saúde.  

Nossa gente é muito refém de acessar ainda, então não consegue 

dialogar e muitas vezes não entende mesmo o que está sendo proposto, 

muitos agentes de saúde não sabem o que está sendo falado, não foi orientado 

antes.  
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Para ser um conselheiro de saúde precisaria ter um conhecimento 

mínimo do que se trata cada conselho para depois poder opinar, então deveria 

alguém de saúde fazer parte desse conselho, e não é.  

Assim como educação também não é o educador que é o conselheiro. 

A nossa representação, às vezes, não é a mais qualificada. Não temos o 

argumento técnico de quem se empoderou disso ainda, a gente precisa de 

formação para agente de saúde, para tratar de saúde da população negra. Tem 

coisas que é mais endêmica na saúde da população negra, saúde do homem 

negro, saúde da mulher negra é diferente da saúde da mulher branca saúde do 

homem branco.  

Então, tem coisas que o tratamento é diferente, os procedimentos são 

diferentes, até a forma de abordar é diferente. Talvez não tenham uma 

abordagem boa para tratar de negros, de negros quilombolas, as vezes a 

abordagem é racista. A estrutura da saúde ainda é racista. Na conversa com as 

pessoas o médico não olha na cara da pessoa, você está conversando com o 

médico: “estou com uma dor aqui” e ele “ah, está”. Ele não olha, está 

escrevendo. Uma forma de desleixo, por ser o negro fica meio ressabiado, 

olhando na mesa se alguém vai pegar as coisas dele, ou se alguém vai tocar e 

passar melanina para ele.  

Então, essa é uma situação difícil de abordar, e acontece no nosso 

município. Já ouvi relatos de lugares que acontece isso, então não dá para 

discutir saúde qualificada onde essas coisas ainda existem. Problemas básicos 

em ter um atendimento melhor, atendimento de pessoas que querem atender 

as pessoas.  

Temos vários agentes de saúde nas comunidades quilombolas, na 

última conversa vi que várias comunidades têm. Talvez na próxima conversa a 

gente faça uma lista de agentes comunitários quilombolas para eles falarem, 

porque as vezes a minha fala é isso, mas as falas deles são mais alinhadas 

com o que o gestor fala da saúde.  

O gestor fala que a saúde está assim, ele vai seguir o que o gestor está 

falando porque o gestor é o patrão dele e a maioria vai seguir a cartilha do 

gestor. Às vezes a comunidade não tem inferência desses agentes de saúde, 

em algum momento ele foi indicado pelo prefeito, pelo governador e estão até 
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hoje e não se sabe, não teve processo participativo de indicação da 

comunidade e se teve não teve uma discussão ampla.  

 Eu acho que o agente de saúde não pode falar tudo sobre a 

comunidade, tem coisa que o agente de saúde deve tratar na comunidade para 

depois a comunidade decidir o que pode falar e o que não pode falar no 

município. Principalmente na questão de saúde, as nossas rezas, as nossas 

benzedeiras, parteiras tem que ser conversado com a comunidade antes para 

depois compartilhar com os outros. Eles podem usar isso para dizer “Está 

vendo, não presta” eles podem utilizar a estrutura racista, e nós já estamos 

perdendo e vamos perder cada vez mais, porque isso já desmotiva a pessoa da 

comunidade. O próprio agente de saúde pode achar que as práticas da 

comunidade são ruins porque os colegas deles da saúde também acham que 

é.  

Eu acho que hoje não existe hoje a valorização do conhecimento que a 

comunidade tem, não foi dada a devida atenção a isso pelo Estado. No 

município onde 80% são de pessoas negras, que é o município de Eldorado, 

era para ter atenção especial à saúde da pessoa negra, haja vista que a 

maioria que morrem são negros, que tem infarto são negros, hipertensão, 

essas coisas é a população negra. E não tem discussão mais aprofundada. 

Mesmo tendo o atendimento de saúde nas comunidades as conversas ainda 

estão tímidas, não conseguem fazer uma discussão mais aprofundada porque 

na comunidade as pessoas ainda querem ser atendidas na saúde básica, 

acessar a saúde. Talvez esse seja o grande desafio.  

Temos dificuldade de ter uma relação mais próxima com os agentes de 

saúde, esse é outro desafio. Tem agente de saúde que faz parte do 

EAACONE, esse a gente consegue fazer uma discussão com ele. Mas são lá 

do Paraná, não é do Vale do Ribeira no estado de São Paulo. Aqui tivemos 

alguns agentes de saúde que fizeram parte do movimento, mas não 

conseguiam conversar sobre saúde, eles tinham a tarefa de todo dia, eles iam 

até lá e cumpriam com a tarefa.  

É o desafio que estamos tendo hoje.  

A gente esteve participando de uma discussão da população negra. A 

CONAQ faz parte de um coletivo de saúde da população negra e nesse 
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coletivo a gente propôs para o SUS uma maneira diferente de abordagem 

nessas comunidades. O SUS orienta só que até chegar na UBS demora muito, 

se não tiver as comunidades empoderadas dessas informações.  

Esse é o nosso desafio, a gente faz a discussão lá na ponta, mas de 

alguma maneira essas informações não conseguem chegar a essas pessoas. A 

gente tenta criar edital, conversar com o poder público, para que as pessoas 

possam acessar a política pública. Para que possa chegar nas comunidades, 

mas de certa forma acaba se perdendo no meio do caminho. A má vontade 

muitas vezes do gestor, má vontade de concorrer a um edital, isso acaba 

dificultando para que aconteça de fato.  

Em alguns lugares já aceitam as parteiras quilombolas irem 

acompanhar partos. É muito incipiente ainda, porque a gente tem um número 

pequeno de parteiras quilombolas, no país são nove que conseguiram acessar 

isso, está se perdendo. Hoje, quando se fala de parto natural na comunidade 

quilombola está se perdendo porque os médicos querem mesmo as cirurgias 

para ganhar dinheiro, já virou uma situação em que não se pensa mais em 

parto natural, porque não dá dinheiro. A gente tem que pensar também que tem 

outas coisas que atrapalham para que isso aconteça, mas as comunidades têm 

se motivado para manter essa cultura.  

A gente tem que de alguma maneira conversar sobre isso com essas 

pessoas, aproximar, perguntar: “você conhece as plantas? ” Às vezes o agente 

comunitário de saúde não conhece uma planta que faz bem para dor de 

barriga, por exemplo, mas as pessoas da comunidade sabem o que é bom, 

sobre as hortas comunitárias, as hortas de saúde, plantas medicinais.  

Eu acho que em algum momento você tem que perguntar, aproximar as 

realidades, o agente comunitário do quilombo facilita, mas ele também não 

sabe muito sobre isso. Mas é conversando que ele vê: “opa, isso que ela está 

falando é importante, opa tem coisa que não precisa pegar medicamento do 

laboratório a gente tem aqui”, valorizar essas raízes que os raizeiros sabem 

fazer, em algumas comunidades tem pessoas que sabem trabalhar com raízes, 

as garrafadas como a gente diz, e não são valorizadas.  

Eu estou falando dos desafios para que você possa depois tentar 

qualificar essas informações, temos bastantes desafios sobre saúde 
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quilombola, saúde negra e saúde básica que quem já deu umas voltas por aí, 

sabe como funciona.  
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ELIZETE 
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A vida no sítio tem a ver com saúde. 

 

 

Eu sou Elizete e sou agente comunitária de saúde há sete anos aqui na 

comunidade do Morro Seco. Eu nasci aqui, meus pais eram de são Paulo, mas 

mudaram para cá. Tive a felicidade de nascer nesse lugar e ter uma infância 

maravilhosa, porque antigamente as coisas eram diferentes, as nossas 

alegrias. Acho até que a gente era mais feliz. Foi uma maravilha crescer aqui. 

Eu estudei na escolinha do Morro Seco, depois estudei fora. Fiz alguns 

cursos técnicos como auxiliar de enfermagem, mas voltei para cá. Desde que 

eu estava na escola sempre quis me formar, fazer enfermagem, para no futuro 

fazer uma faculdade de pediatria. Meu negócio é com crianças, mas as 

dificuldades da vida interferem às vezes no seu sonho, não é? 

Meu marido e eu optamos por morar aqui, ele é do Paraná e para mim 

e para meus filhos aqui foi o melhor lugar que pude escolher. Porque aqui no 

Vale do Ribeira tem a melhor educação, saúde e vida saudável. Aqui eles 

correm, estudam, têm acesso à internet/informática. Na escola eu acredito que 

meus filhos tiveram muita sorte de aprenderem com bons professores, que 

podem dar mais atenção para eles do que na cidade. Raramente pegam uma 

gripe ou ficam doentes. Eles correm descalços, eles brincam na lama, tomam 

banho na represa. Claro que tem um limite, uma higiene, mas eles vivem muito 

bem. Para mim, morar no sítio é uma beleza. 

Aqui têm a área dos quilombos e o bairro com os demais moradores. 

Tem algumas coisas que só fazem parte dos quilombos, porém temos um bom 

convívio. Sempre somos convidados para participar de eventos religiosos e 

culturais. Na parte da escola, da educação, a escola municipal fica dentro da 

área de quilombo, mas nem por isso só os filhos deles que estudam lá. 

Também estudam as pessoas que moram no entorno. Quando tem um 

benefício para a estrada todos nós somos beneficiados. No caso da saúde, 

nosso postinho fica dentro da área do quilombo, mas todos são atendidos. 

Para gente não tem problema, ganhamos com a associação de 

quilombos.  Ganhamos tanto na educação, saúde; quanto na infraestrutura. Por 

exemplo, eles montaram uma biblioteca que vai ser inaugurada - falta alguns 
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detalhezinhos - mas não é só para a associação, é para a comunidade toda, 

isso é interessante! Agora tem internet e não é só para uso deles. Claro, a 

gente tem uma taxinha para pagar que é para manutenção, mas os benefícios 

são para comunidade. 

Então não tem problema: quando se fala em morro seco a gente não 

fala só em quilombo, falamos geral, do bairro como um todo. 

Fui indicada por um quilombola para ser agente de saúde. O senhor 

Bonifácio faleceu ano passado e muitas pessoas do Vale do Ribeira o 

conhecem; e de imediato eu aceitei. Foi assim que eu entrei, trabalhei 2 anos 

como contrato, e como a prefeitura abriu concurso eu tive a oportunidade de 

prestar e passar para agente comunitária de saúde daqui, onde estou há sete 

anos. 

Eu conheço o bairro desde que nasci - 37 anos, então eu não caí de 

paraquedas, sei cada pontinho onde a gente tem que se apegar mais, as 

verdadeiras dificuldades.  

O diferencial daqui é a cultura. Eles preservam a cultura muito antiga, 

têm as danças que são preservadas, as histórias de antigamente. Mas ainda 

tem alguns tabus - mesmo como agente de saúde eu não posso, por exemplo, 

distribuir camisinha porque na comunidade eles não aceitam, e ainda existe um 

preconceito para falar sobre sexo. Mesmo com os costumes têm coisas que eu 

consigo explicar para os mais idosos que são os mais resistentes, e eles 

acabam entendendo. 

Grande maioria aqui também não tem estudo, mas são muito 

inteligentes, eles têm muito conhecimento. 

Antigamente vinham os médicos e faziam o atendimento na casa de 

uma pessoa que era quilombola e a gente era tratado ali. Na minha infância era 

bom, mas na minha juventude não foi tão bom. Com o decorrer do tempo esses 

atendimentos acabaram, então a gente ficou um bom tempo sem médico aqui, 

mas sempre fomos atendidos por outros municípios. 

O nosso postinho de saúde foi a comunidade dos quilombolas que fez. 

Nós fizemos uma vaquinha e compramos o material. A prefeitura doou 30%, só 

porque era ano de campanha eleitoral, e os 70% foi o pessoal que comprou. 
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Muitos anos atrás tivemos um rapaz quilombola que era agente 

comunitário. Para me aceitarem como agente de saúde eu tive alguns 

problemas. No começo a comunidade não queria por eu não fazer parte da 

associação e não ser dos quilombos, mas eu conquistei cada um com meu 

trabalho, graças a Deus! Desde que eu comecei a trabalhar voltamos a fazer 

atendimentos mensais. 

Hoje eles me aceitam muito bem. Eu não tenho problemas com eles, fui 

muito bem aceita - depois de um tempo, do trabalho mostrado. 

Eu vejo que temos uma equipe muito boa. A nossa enfermeira é 

maravilhosa e já está conosco há 05 anos. Nossa médica é uma cubana que 

veio no Programa Mais Médicos, ela é muito B-O-A MESMO! Nos meus 

atendimentos não conheço uma pessoa que reclamasse de alguma coisa. Só a 

precariedade na dificuldade de um encaminhamento, locomoção, distância, dos 

horários das consultas e exames. 

A gente tem feito um trabalho muito bom na saúde, mas é preciso uma 

continuidade. Por vezes somos barrados por algum sacrifício, alguma coisa que 

dificulta. Mas sempre estou dando um jeito de deixar tudo organizado - a não 

ser quando a prefeitura não tem carro, quando acontece algum imprevisto, 

mas... o médico, a saúde, o básico a gente tem! Não posso te dizer: “Nossa a 

gente tem tudo”. Não, temos o básico e dependemos de outras coisas para dar 

continuidade. 

A parte de saúde funciona, mas o lugar que temos para o atendimento 

tem que ser melhorado. Nós estamos sem energia há cinco anos, e mesmo 

assim os nossos atendimentos continuam sendo feitos mensalmente. 

O mais difícil é ir para outro município, fazer exames detalhados, outras 

consultas, mas o médico da família tem funcionado. A gente tem o atendimento 

da fonoaudióloga aqui uma vez por mês, e estamos lutando para trazer 

psicólogo porque Iguape estava sem, então vai ser contratado e tem a 

possibilidade de vir atender aqui também. Essas são coisas que nunca tivemos, 

então estamos conseguindo trazer e melhorar; só que ainda tem muita coisa 

para ser melhorada. 
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Eu acompanho tudo porque além de ser a gente de saúde eu também 

sou paciente, meus filhos e meu esposo também dependem da saúde do 

bairro, então ser moradora daqui ajuda muito. 

Para mim em Iguape o atendimento é péssimo, somos muito 

maltratados lá. Eu já fui, meus pacientes já foram. Se está marcado para você 

chegar às 7h00 e você chega às 7h30, já escuta: “eu não posso atender, você 

está atrasado”, “ah! Mas eu moro no morro seco, peguei o ônibus as 6h00 da 

manhã”. Eles não têm essa tolerância e se você reclama é pior. Se eu disser 

“eu sou agente de saúde do morro seco” é pior ainda, por ser funcionária você 

tem um tratamento pior. 

Somos muito discriminados em Iguape, e na minha visão eles priorizam 

só o pessoal da cidade, o pessoal do sitio tem que “se virar, dar um jeito”. 

Muitas vezes quando pedimos um carro para a prefeitura, escutamos “olha não 

tem como chegar lá” e por isso muitas vezes não conseguimos, ainda mais 

com a situação que Iguape passa hoje, mas teria que ter uma prioridade. 

 Já Juquiá apesar de algumas limitações nunca deixou de nos atender. 

Algumas coisas, como por exemplo, a ambulância. As vezes chiam, reclamam 

para vir até aqui. Mas se você sair daqui e for até outro município você é 

atendido. 

Aqui no bairro eu acredito que o agente de saúde é muito importante. 

Eu sou uma agente de saúde e sinto que meu trabalho é muito importante. Vou 

lá ver o que precisa, vou ajudar, mas mesmo como agente de saúde temos 

algumas restrições. Muita coisa eu não posso fazer porque eu só sou uma 

agente de saúde.  

A vida do sítio tem a ver com saúde. Eu uso chá até hoje, e temos o 

costume, fazer um chá de saguaçajá com limão, com mel, com alho que eu dou 

para os meus filhos. Nós usamos muitas ervas medicinais. Eu como agente de 

saúde até acabo indicando para um paciente algum método natural, então a 

gente ainda acaba usando isso aqui, ainda é de costume, é valorizado. Porque 

primeiro recorremos aos remédios naturais e se não tiver uma solução, aí 

vamos para o médico. 
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Eu estou nessa briga, porque quando fala em briga pela saúde, pode 

me chamar que eu estou lá. Para mim a importância de ser agente comunitário 

é de estar lutando pelas causas, e eu não brigo só pela saúde. 

Por ser agente de saúde eu consigo expor mais os problemas da 

comunidade. Poder ajudar as pessoas é uma coisa que eu sempre já fiz, mas 

não como um compromisso. Hoje eu tenho o compromisso, uma obrigação 

minha, um dever. Quando você lida com saúde você lida com o conjunto, o 

geral. 

Para mim é ótimo: sou parte da família deles, vou lá todo mês, eu sei o 

que acontece em cada casa, em tudo. A importância é que eu tenho uma 

enorme família que tenho que cuidar e eles cuidam de mim também, e isso é o 

mais importante do meu trabalho. 

Ainda assim, não acho que sou uma voz da comunidade. Eu ajudo 

dentro da minha área, eu que falo das dificuldades, eu brigo, eu vou nas 

reuniões em Iguape, eu cobro dentro do meu possível, porque você sabe 

também que a gente tem um limite até por ser uma funcionária municipal, tem 

hora que eu não posso bater de frente com os gestores. Eu tento ajudar 

bastante dentro do que posso. 
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Para que a gente melhore é preciso que a gente lute. 

 

Eu me chamo José de Assis Pereira mais conhecido como Zeca. Nasci 

em Pariquera-Açú, pois lá ficava o único hospital da região, era lá onde as 

mulheres ganhavam as crianças. Nasci no dia 03 de maio de 1953. Meu pai 

chamava-se Bento Modesto Pereira, já falecido, minha mãe Antônia 

Domingues de Assis, também falecida, ambos moravam na região. Meus pais e 

avós nasceram aqui, meu pai faleceu com 58 anos, faleceu novo. Minha mãe 

faleceu com 96 anos, no ano passado.  

Tenho um irmão gêmeo. Meus pais tiveram três filhos: eu, Juvenal e 

uma irmã que mora em Peruíbe. Aqui eu nasci e cresci há quase 65 anos.  

Sai para trabalhar fora da comunidade, mas voltei na época em que 

meu pai estava doente. Ele veio a falecer e eu permaneci na região.  

Da minha infância aos dias atuais muita coisa mudou, de quando eu 

tinha entre dez e doze anos para cá. Meus pais para irem até Juquiá, iam e 

voltavam a pé. Hoje em dia em meia hora eu consigo chegar lá, pois há ônibus 

escolares que passam de meia em meia hora, nós ainda não possuímos 

condução própria. 

Na época em que eu estudava, tinha uma escola no Bairro dos 

Alonsos, a quase 2 km de distância. Foi lá que fiz meu primeiro ano escolar e 

comecei a estudar, hoje em dia ela está desativada. Agora tem uma escola 

aqui na comunidade, minha neta estuda lá e ela fica a 100 metros daqui de 

casa.  

Eu lembro que quando íamos para escola, nós íamos todos descalços, 

não tínhamos calçados, nem meus pais usavam sapato. Assim íamos para 

escola, minha primeira professora chamava-se Julieta. Ela era brava, não 

lembro de onde ela era, mas não era daqui.  

A nossa casa era de pau a pique, nos dias de frio meu pai fazia um 

fogo à lenha no chão que nós arrodeavamos, nossa cama era esteira feita de 

taboa. Taboa é uma planta que dá no brejo, você corta e faz uma esteira, 

parecida com um tapete.  

Certo dia meu pai mandou por mim e pelo irmão uma autorização para 

a professora, por escrito para que eu e meu irmão faltássemos e fossemos 
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para Registro para comprar roupa. Naquele tempo não se falava roupa, 

chamávamos de fazenda. Íamos comprar fazenda, flanela, enfim... ela 

autorizou e nós fomos. Naquela noite eu não dormi de tanta vontade de ir à 

Registro, era a primeira vez que eu ia para lá.  

Meu pai não tinha relógio, o horário daquele tempo era o cantar do 

galo. Quando o galo cantava meu pai falava “Antônia, levante que está na hora 

de fazer o café”, então minha mãe ia fazer o café. Nossa mistura do café era 

farinha de mandioca, fazia a farinha, colocava numa lata de 20 litros e aí 

levávamos de 15 a 20 dias comendo aquilo.  

Amanheceu o dia e meu pai disse: “tomem banho que nós vamos para  

Registro”. Nossa aquilo me fez sentir uma felicidade imensa. Então fomos a 

estrada, todos descalços eu, meu pai e meu irmão. Essa estrada que hoje é 

asfaltada, antigamente era toda de terra, lá por volta de 1962/1963. Ficamos na 

estrada, todas as vezes que passava um carro nós dizíamos: “papai é aquele? 

”, e ele dizia: “não”. Pouco tempo depois apareceu o ônibus e papai disse: “olhe 

é esse ônibus”, era o ônibus do Paulo Banks e nós pegamos o ônibus e fomos 

para Registro. O ônibus era daquele que parecia um caminhão.  

  Nós fomos, porém, não podíamos voltar no mesmo dia pois o ônibus ia e 

não tinha hora para voltar, acho que eram um ou dois ônibus por dia. Então 

fomos com a intenção de dormir na casa paroquial. Meu pai pediu autorização 

para o padre Adriano e ele autorizou que dormíssemos lá. Passamos muito frio 

a noite, mas ficamos bem e alegres só pela ida à Registro, para nós ou pelo 

menos para mim foi a maior alegria. No outro dia voltamos e meu pai havia 

comprado as flanelas, minha mãe costurava na mão.  

Meu pai também comprou os sapatos, algo que eu nunca havia usado. 

Quando cheguei na estrada já dei um chute numa pedra, descolei es estraguei 

o sapato. Ah, mas estava tudo bem.  

Só sei que as vezes me vem as lembranças da infância, ficamos em 

casa e passa na cabeça esse negócio, tipo um filme, lembramos que era tão 

bom, apesar que hoje as coisas são muito melhores, facilitou muita coisa.  

O ônibus passa de manhã cedo, os alunos vão na escola e quando é 

meio dia e meia já estão de volta. Então, mudou muito, para melhor e também 

tiveram coisas que mudaram, mas não foram tão boas assim. Aqui na época do 
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meu pai eu não lembro de ter roubo na comunidade e hoje em dia a polícia já 

andou pegando pessoas por aqui, então as coisas mudam para o mal também.  

Mas a gente sempre passa essa ideia dos quilombos, inclusive porque 

a gente não fica para a semente, então daqui a pouco os mais moços é que 

vão ter que nos representar aqui.  

Eu tenho um filho que mora em São Bernardo do Campo, ele casou e 

foi embora, ele está aqui hoje pois amanhã é dia dos pais. Eu nem o vi ainda, 

porque ele chegou ontem e o sogro dele foi busca-lo e ele acabou dormindo na 

casa do sogro. Ele vem só me visitar. 

A gente tem que passar essa ideia do coletivo, pois eu acho que só 

estamos tendo essa ajuda, assim meio que não muito definida do governo, por 

sermos considerados uma comunidade quilombola.  

Sobre nossa história temos alguns livros que estão na biblioteca lá 

embaixo, isso é ensinado, inclusive a professora que dá aula aqui divulga, até 

eu me comprometi com ela para nós passarmos algumas coisas, mostrando 

algum objeto relacionado à nossa cultura do que fazemos aqui, como balaio, 

cesto, esteira. Dá para ensinar isso nas escolas, pois as crianças devem 

aprender desde pequenas. 

Me culpo por meu pai ser tocador de viola e eu não ter aprendido a 

tocar com ele. Atualmente não temos ninguém que toque viola na comunidade, 

até temos um projeto através de um órgão para nos ensinar a tocar.  

A gente tem aqui o bate pé, o raizado, enfim bastante cultura, mas por 

causa da viola a gente está tocando somente com o violão e com a rabeca, 

mas o certo seria com a viola também. Compramos uma viola, mas ainda não 

tem quem use.  

Esses ensinamentos temos que ensinar na escola, talvez na cidade 

não tenha isso, mas aqui no bairro onde moramos temos que fazer isso para 

que as crianças já cresçam aprendendo. No sábado passado nós treinamos 

aqui o bate pé, para a Feira de Sementes em Eldorado que nós vamos 

participar, iremos apresentar o fandango.  

Tem dois rapazes que não moram aqui e eles querem aprender o 

fandango, eles estão para voltar, são de famílias aqui da comunidade, mas 

devido à falta de serviço por aqui eles se mudaram. Na verdade, eles saíram 
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daqui porque as áreas estavam pequenas e como agora as áreas aumentaram 

eles estão retornando. Esse ano teve a retirada de 23 a 24 pessoas, o INCRA 

as indenizou e agora temos entre 3 e 4 que ainda estão para serem 

indenizadas. Com a saída dos terceiros aumenta mais a terra para nós 

trabalharmos e também o retorno de quem precisa de terra para trabalhar. 

Estamos motivando esses rapazes a virem, aprenderem, pois nós um dia 

iremos e essa moçada é quem continuará nossa cultura.  

Então, eu digo que nascemos e acostumamos num lugar, é difícil sair 

do lugar. Já trabalhei para fora e voltei e a minha ideia agora é com o 

compromisso do quilombo e não sair daqui, só quando Deus me levar. Porque 

sei que não vou ficar para semente.  

Me casei com quase com 40 anos. Minha esposa é nordestina, de 

Pernambuco. Ela ganhou essa condição de quilombola da comunidade por 

estar casada com um quilombola daqui, que sou eu. Inclusive quem estava na 

associação quando foi formada e registrada em cartório ganhou essa condição, 

de morar na comunidade, junto da família, por estar vinculado na associação, 

esse é o caso do meu sogro. Então todas as pessoas que estão na associação 

são consideradas quilombolas e pertencem a essa área. A área de meu sogro 

era de um alqueire mais ou menos, mas como ele está na associação ela 

pertence a toda comunidade. Aqui é assim, consideramos nossa área como 

comum e coletiva.  

Trabalhamos coletivamente e também temos nossas roças individuais, 

temos os coletivos e também os trabalhos individuais.  

Aqui plantamos arroz, feijão, milho, rama de mandioca, inclusive temos 

as maquinas de beneficiar arroz que vamos instalar. Temos a empacotadora e 

a dosadora para trabalhar com as sementes. O Palmito não temos só o nosso, 

nós temos agora também os dos terceiros que saíram depois que o governo 

federal acertou as áreas. Banana nós temos muito pouco por causa da 

exigência do tratamento. A banana tem que pulverizar, adubar e uma série de 

coisas 

Então, plantamos, nós trabalhamos com a lavoura. 

Dependemos da Cetesb para plantar, pois é ela quem define a área de 

plantio que depende do tipo de vegetação. Nós estivemos no Quilombo André 
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Lopes conversando sobre a demora da autorização da Cetesb. Segundo a 

informação de um rapaz, as vezes ela demora um ano e meio. 

O órgão que faz a vistoria é o ITESP e a Cetesb é quem autoriza. Essa 

área de terra que temos para plantar é fraca. Nós temos áreas melhores onde 

pretendemos fazer o plantio do arroz, mas a demora da Cetesb é muita. Então 

temos que plantar nas áreas em que não necessita autorização, áreas fracas.  

Estamos acostumados a nos alimentarmos do fruto que temos, então 

para nós fazermos esse plantio neste ano, acredito que vamos ter que plantar 

em áreas fracas que foram cultivadas no ano passado.  

A informação que temos é que madeira acima de 20 centímetro não 

pode ser cortada por orientação da Cetesb. A legislação diz que de um córrego 

ou um rio de 10 metros tem que ter uma distância de 30 metros para o plantio. 

Isso nós fazemos, ainda ontem um rapaz veio ajudar para tirar umas áreas 

para o plantio.  

Nós tivemos que pular 30 metros depois do córrego. A beira do rio que 

é a terra fértil, mas a gente tem que fazer isso, além da demora que temos que 

esperar.  

Temos uma terra boa e por isso não usamos veneno, trabalhamos com 

o orgânico. Mas não tem como termos uma terra boa a não ser aquele local 

que é à beira do córrego. Não digo plantar na beira, porque mesmo antes 

dessa legislação nós estávamos plantando deixando 5m da beira, mas não 

podemos fazer mais isso. Tudo isso dificulta o nosso trabalho.  

Nós sobrevivemos a partir da agricultura, compramos poucas coisas, 

como sal por exemplo, pois, não temos como fazê-lo. Essas máquinas que 

compramos serão para beneficiar o café, arroz e o milho, serão de grande 

importância, pois, pretendemos usar já no ano que vem com os plantios que 

faremos.  

Nós temos comercializado parte dos nossos produtos. Nós ajudamos 

outras pessoas, com aquilo que não é sobra, pois, sobra é resto. Temos 

mandado alimentos para a Prefeitura de Cananéia através de um projeto do 

Itesp. De 15 em 15 dias eles vêm aqui buscar os alimentos. Para essas 

comunidades distribuímos palmito, mandioca, banana, entre outros alimentos.  
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Mas como eu havia falado, as coisas não vêm de mão beijada para 

ninguém, mas se nós não fossemos atrás, se não tivéssemos associação, nós 

não conseguiríamos as coisas que temos hoje. Tem que fazer o projeto e 

esperar. Temos que fazer com que nossos filhos saibam que somente assim 

vamos conseguir as coisas, tem que lutar. Eu acho que no futuro teremos um 

horizonte mais fácil.  

Com a criação da associação mudou a identidade da comunidade, 

fazemos alguns trabalhos fora com ONG’s que nos ajudam, inclusive pessoas 

de outros países têm visitado a comunidade. Tivemos melhorias com as ONG’s 

que estão nos auxiliando.  

Estamos tendo ajuda e acreditamos que as coisas vão mudar ainda 

mais. Vamos melhorar de situação. Mas para que melhoremos é preciso que 

haja luta, se ficarmos de braços cruzados, o pessoal dirá “eles estão bem, 

então não precisam da ajuda de mais ninguém” então temos lutado e 

continuaremos lutando para que haja ainda mais melhorias.  

Eu sou coordenador. A coordenação começou dia 13 de março de 2017 

e entregarei o cargo dentro de dois anos, em 13 de março de 2019. Sou 

coordenador da associação e sou também da igreja da nossa capelinha, aqui 

no morro seco. Esse ano fizemos eleição para trocar a diretoria. São Miguel 

Arcanjo é o padroeiro da nossa comunidade.  

Ainda não somos titulados, tínhamos a nossa escritura, mas como a 

área de quilombo ficou em comum teremos que esperar o fim do processo para 

sermos titulados. Essa escritura que tínhamos e que era individual vai ser 

invalidada, essa informação nos foi passada pelo pessoal do INCRA e então 

nós pegaremos o título de Comunidade do Quilombo do Morro Seco. Agora 

estão tirando os terceiros para poderem titular nossas terras.  

Recebemos pessoas aqui. No dia 29 de julho, uma japonesa veio fazer 

um remédio caseiro conosco, inclusive ela fez pomada, xarope e tintura, 

faremos aqui uma horta de remédios caseiros em novembro quando ela 

retornará. Assim como temos horta de verduras, faremos uma horta de 

remédios caseiros para que não precisemos correr para a farmácia, sabemos 

que todo remédio da farmácia também são ervas daqui. É daqui que levam 
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para fazer o estudo para se fazer o remédio. Logicamente que tem muito pouco 

da erva, eles colocam outras coisas, mas uma parte é do mato.  

Vieram pessoas aqui querendo procurar ervas para levar para a cidade 

para fabricar remédios e veio a informação para não autorizarmos, pois, eles 

levam e depois ficamos sem um retorno. Então nós não autorizamos. 

Eu até fico me perguntando será que a doença que existia naquela 

época quando eu tinha entre 10 e 12 anos, não existia, se dava outro nome ou 

não se conhecia, eu acho que muitas coisas vieram depois daquela época. 

Quando estávamos com tosse, com gripe ou com outra coisa, minha mãe ia 

para o mato e colhia ervas, como por exemplo, flor de sabugueiro e mel de pau 

que eles diziam. Esse não é um mel comum, o mel de pau que eles falam é o 

irapuã e ele dá uma bola na arvore que é difícil de tirar, porque as abelhas não 

mordem, mas se enrolam no nosso corpo. Para tirar aquele mel tem que ter 

coragem. Minha mãe fazia sabugueiro, nhamu titana, barereço e outras. 

Quando estávamos com alguma dor, ela usava banha dos animais.  

Em relação ao meu irmão, as pessoas falam sobre gêmeos e eu fico 

me perguntando: será que quando eu morrer logo em seguida meu irmão vai 

morrer também? Porque quando eu tinha uma dor na perna, quando nós 

éramos criança ele também tinha a dor na mesma perna. E quando eu dizia 

“estou com uma dor na perna mamãe” então meu irmão dizia “mamãe, também 

estou com uma dor na mesma perna” e nossa mãe nos curava com banha de 

raposa ou de gamba. Então ela pegava a banha e punha naquele fogo no chão, 

passava na nossa perna e enrolava com um pano. Hoje em dia tudo isso 

diminuiu. 

Hoje em dia praticamente tudo é na farmácia, farmácia ou médico. O 

problema é que a gente sabe o remédio, mas não temos certeza de qual é a 

doença. Como não somos médicos se alguém estiver com uma dor aqui do 

lado vai logo pensar que são gases e às vezes não são e sim um outro tipo de 

doença, então aquele remédio não vai conseguir combater.  

Minha filha fez um curso em Juquiá e agora, no dia 19, na feira da troca 

de sementes em Eldorado ela vai levar bastante mudas de ervas medicinais 

para trocar e dar para as pessoas. Estamos procurando melhorar. 
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Ainda usamos remédio caseiro. Inclusive eu tenho 3 ou 4 exames para 

apresentar para o médico, porque, é ele quem sabe o remédio certo para as 

doenças, mas não deixo de tomar o remédio caseiro. Quando estou com gripe, 

minha mulher diz “tem que ir no medico” e eu “não, vamos usar o remédio que 

minha mãe fazia. ”  

Minha filha, por exemplo, tinha uma dor de ouvido muito forte, foi para o 

médico e remarcaram três ou quatro vezes para ela retornar. E eu disse: 

“minha filha, tem um remédio que minha mãe fazia que eu vou fazer para 

você”. Aí peguei a folha, coloquei no fogo, até ela ir murchando um pouquinho, 

depois apertei e tirei umas gotinhas. Coloquei no ouvido dela, e com aquilo ela 

dormiu, passou umas horas e ela disse: “não estou sentindo mais aquela dor, 

papai”. E o médico dela não foi marcado ainda. Usamos o remédio caseiro e às 

vezes é mais rápido.  

Onde eu tenho ido, o hospital de Pariquera-açu, por exemplo, eu não 

contei quantas pessoas, mas as salas estão cheias de gente esperando para 

serem atendidas, não tem onde sentar. Eu acredito que não seja só para as 

pessoas do sitio, é assim também para as pessoas da cidade.  

É demorado não só para o quilombo, mas para outras pessoas 

também. Acho eu que o quilombola também é gente igual as outras pessoas, 

também se considera gente, mas se alguém me acha diferente, eu não me 

acho. O atendimento deve ser igual para todos.  

Eu fui com minha filha, nós ficamos mais de duas horas esperando o 

chamado do médico, não reclamei, pois eu sou uma pessoa que dificilmente 

reclama das coisas, sei que não adianta reclamar, se for possível nós teremos 

que lutar, mas não reclamar “nossa, está demorando né”, essas coisas para 

mim temos que ir lá e lutar, não somente reclamar.  

A vinda do médico de mês em mês aqui no sítio é demorada, ele 

deveria vir com mais frequência. Eles chegam aqui entre onze horas e meio 

dia, as pessoas ficam esperando desde cedo. Mas não só pelo horário, mas 

pela demora de meses, as vezes um mês e meio. A doença não diz quando vai 

chegar, ela não vem de mês em mês, ela vem quando você menos espera. 

Não sei se em outros lugares também é assim, mas aqui a saúde está meio 

abandonada.  
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Cito uma vez que eu fui à São Paulo com minha sogra, cheguei lá com 

ela e o atendimento estava marcado para um horário e nós chegamos meia 

hora antes e logo apareceu um médico perguntando qual o horário do 

atendimento dela, então eu contei e ele falou “Dona Severina, a senhora não 

precisa ser atendida nesse horário, pode entrar aqui na sala. A senhora vai ser 

atendida agora, estou esperando um paciente, mas esse paciente, não sei se 

por um motivo de condução, transito, não chegou ... a senhora não precisa ser 

atendida só nesse horário, a senhora pode ser atendida agora. ” Na hora nós 

entramos na sala. Também não sei se foi só aquela vez, pode até ser que seja. 

Mas foi muito rápido o atendimento em comparação ao atendimento daqui que 

é demorado. 

Uma coisa que vou falar sobre essas pesquisas, sobre a universidade a 

gente espera um retorno, eu acredito e dou um voto de confiança, pois, sei que 

com isso vai ser exposta a nossa situação aqui no quilombo.  

Estamos aqui, eu sou o coordenador, mas não sou o dono, o dono é a 

comunidade. Qualquer coisa que precisarem e tivermos condições estaremos 

de portas abertas.  
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BENEDITO 
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Eu me criei na roça, sempre trabalhei na roça e se eu não trabalhar na 

roça eu vou morrer mais cedo! 

 

Eu nasci aqui na região, já estou com 74 anos, meus pais nasceram aqui 

também, inclusive até meus avós nasceram aqui também. Conheci meu avô 

muito pouco porque logo ele faleceu. Mas a nossa criação sempre foi aqui, 

nunca mudamos, nunca saímos.  

Nasci em casa, esses partos no hospital são muito depois de mim.  

Minha mãe ganhou os meus irmãos praticamente todos em casa, eu sou o 

mais velho da família, nós somos em nove. Perdi uma irmã tem uns oito anos 

atrás, a única que faleceu, o resto estão todos vivos.  

Nós nascemos aqui no sitio, meus filhos em diante nasceram no 

hospital. Tinha uma mulher que cuidava das grávidas, chamava-se parteira, ela 

era minha tia. Então, quando as mulheres iam ganhar os filhos as pessoas 

vinham e chamavam ela para ir fazer o parto.  

Dos meus irmãos unicamente dois moram aqui, tenho também duas 

irmãs que moram em São Paulo e são casadas.  

Quase toda a minha família nasceu no sítio, inclusive a minha sogra. Ela 

faleceu quando ganhou a minha esposa, morreu no parto. Minha esposa não 

conheceu a mãe, criou-se com uma tia dela, foi até amamentada. Meu sogro 

viúvo e a cunhada dele queria que ele desse a filha para ela cuidar e ele falou 

“não, eu vou criar” e hoje ela é minha mulher.  

Minha mulher é daqui da mesma região, mas de outro bairro que não é 

reconhecido como quilombo. Depois que veio viver comigo ela também foi 

reconhecida, inclusive ela foi sócia, mas pelo que diz o estatuto ela não tem 

possibilidade de ser sócia, pois não consegue vir nas reuniões. Coitada, ela 

sofreu um AVC há mais ou menos uns vinte e cinco anos atrás, ficou paralitica. 

Aí quando eu fui coordenador da associação eu falei que se o estatuto diz uma 

coisa porque a gente está fazendo outra. As pessoas da associação se não vão 

na reunião três vezes, qualquer que seja o motivo, eles têm que comunicar. 

Agora você é sócio e não vem na reunião, isso não deve acontecer. Como é 

que não está colaborando, não está vindo na reunião e está na associação. 



45 
 

Mas tudo que acontece na reunião eu passo para ela: olha, aconteceu isso e 

isso.  

A gente vive dessa maneira, cada vez mais procurando se organizar, se 

você não se organizar não acontece nada.  

Eu tenho minha família, minhas filhas. Eu tive só três filhas, duas são 

casadas e uma que é solteira mora na cidade de Juquiá, trabalha no mercado 

há uns quinze anos. 

Hoje está um pouco diferente, mas naquela época trabalhávamos em 

conjunto. A nossa vida aqui começou dessa maneira, o povo trabalhava muito 

em coletivo, só que a coletividade do trabalho na época é diferente da de hoje, 

pelo seguinte, cada pessoa que queria, por exemplo, fazer uma roça, então ele 

convidava todos aqueles conhecidos, família, colega e fazia um mutirão. Só 

que esse mutirão era individual, por exemplo, eu resolvia fazer um mutirão, 

então eu convidava o pessoal, reuníamos 20, 30 homens para fazer aquela 

roça. Mas era só meu. Hoje é diferente, hoje a gente trabalha coletivo, mas de 

uma maneira que é para todo mundo, um mutirão para beneficiar a comunidade 

toda.  

A diferença que eu acho da época da minha criação é isso, o serviço que 

eu fazia era só para mim, hoje não, hoje é para nós.  

A gente trabalha com mutirões também, teve no ano passado, a colha de 

arroz. Vieram de fora, de outras comunidades, no total tinha umas 60 pessoas. 

Foi maravilhoso! A gente retornou depois para outra comunidade de quilombo 

de Eldorado que tiveram o mutirão e a gente retribuiu. Eles estiveram aqui e a 

gente foi lá com eles também. Isso é uma coisa muito boa. Enfim, essa é a 

comunidade que somos, com trabalho comunitário.  

A gente faz parte do quilombo, temos o trabalho coletivo e o individual e 

isso significa poder trabalhar no serviço da comunidade e também no seu.  

Muita gente diz que antigamente a vida era mais fácil, eu tive 

conhecimento disso porque eu era criança, mas acredito que hoje está melhor. 

Na época, eu me lembro muito bem que a gente comercializava apenas 

pouquíssimas coisas, era o arroz, farinha e criação somente de suíno. Eram as 

únicas coisas que podíamos vender. Hoje o que é de comer não se perde, você 

vende. Se você tem, levou, vendeu.  
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No mercado de Juquiá o quilo de mandioca está R$3,00 o quilo, coisa 

que antigamente não se vendia. Hoje tudo se vende. Eu tenho, por exemplo, 

palmito, lichia, 140 pés de lichia. Ano passado eu tirei 3500 quilos de fruta e 

estou esperando outra vez os 3500 quilos de novo.  

Mas hoje essa é a diferença que eu acho. É muito melhor, o governo 

está ajudando de certa maneira com os projetos que a gente está sendo 

beneficiado. Só a dificuldade que eu acho é a falta terra para a gente trabalhar 

Eu trabalhei muito fora como empregado em fazendas. Eu verifiquei que 

esse trabalho meu estava sendo em vão, pelo seguinte, eu pensei: “eu estou 

ficando velho, cansado, quando for mais para frente, eu nem para mim e nem 

como empregado eu vou poder trabalhar mais”, então peguei um exemplo do 

meu pai. Meu pai trabalhou uma época fora, como encarregado de uma 

fazenda, fazenda de um português e o que ele deixou plantado em casa 

quando voltou não tinha mais nada. Papai, por exemplo, pensou e falou para 

minha mãe: “eu, a partir de hoje não vou trabalhar para mais ninguém, vou 

trabalhar para mim, para nós”. Éramos em nove filhos em casa e nessa época 

eu pude estudar um pouquinho, mas tive que deixar a escola para ir ajudar meu 

pai, coitado! Na época não era como agora, não tinha aposentadoria, não tinha 

nada.  

Eu entrei para trabalhar com meu pai na roça e a partir dessa época ele 

nunca mais trabalhou para ninguém. Então, peguei esse exemplo dele e decidi 

parar também, trabalhar para mim, trabalhar para nós. Graças a Deus 

consegui, hoje sou aposentado e a minha mulher é aposentada.  

Não me arrependo da situação que eu estou, eu tenho saúde, graças a 

Deus, o que vem em primeiro lugar, tenho vontade de trabalhar, a minha 

satisfação é na roça. Eu tenho 15 mil pés de pupunha, 140 pés de lichia, entre 

outras coisas.  

Eu trabalho, fora do normal não, mas normal. Muita gente diz para mim 

assim: “você é aposentado, sua mulher aposentada e você trabalha desse jeito” 

eu falo “olha, eu me criei na roça, eu sempre trabalhei na roça e se eu não 

trabalhar na roça eu vou morrer mais cedo. ” Essa é a minha felicidade.  

 Minha filha que mora em Juquiá me convidou “papai, o senhor quer ir 

embora comigo, eu alugo uma casa maior e o senhor vai ir morar comigo”, 
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como sou só eu e a mulher em casa, ela queria que fossemos viver com ela, 

mas eu disse “olha, se você quiser leva a sua mãe, porque eu só saio daqui 

quando eu for para o cemitério”.  

Eu não me acostumo de maneira nenhuma. Minha outra filha morava 

aqui em Jundiaí, eu sempre ia lá na casa dela e um dia eu saí daqui com plano 

de ficar uma semana e eu só fiquei três dias, não aguentei. Falei para o meu 

genro “estou indo embora, Valdecir” e ele falou “O senhor não veio para ficar 

até sábado? ” “Não, não estou aguentando mais ficar aqui, eu não me 

acostumo na cidade”. Eu quero a roça, o sítio, aqui é que eu fico à vontade.  

Então a vida é boa, é divertida para mim. A coisa hoje está melhor, por 

exemplo, o governo está ajudando muito os quilombos. A gente sofreu, custou, 

mas adquiriu a questão que é a terra, saíram os terceiros, eles foram 

indenizados. Não saíram todos, ainda tem aí umas quatro ou cinco famílias. 

Mas segundo o que a gente sabe dentro de pouco tempo eles deverão estar 

desocupando. Mais área para a gente trabalhar, o pessoal está crescendo, está 

vindo mais gente para comunidade, família da gente que está aí fora que foram 

embora e estão voltando. Isso é uma grande coisa para nós, grande coisa para 

o nosso trabalho, contar com mais gente para trabalhar. Eu acredito que a 

situação está muito mais fácil agora.  

Da minha família, inclusive, eles vieram aqui ano passado, eles 

trabalham com crianças, alunos, carregando para a escola em São Paulo. 

Falaram “vamos vir para cá, fazer casa e mora no sítio” Eu falei para eles 

“Olha, se vocês voltarem para morar no sítio vocês têm que trazer alguma 

coisa para aguentar, vocês têm que vir preparados. O serviço de roça não é 

brincadeira, até você tirar da terra o sustento não é fácil é demorado e outra 

coisa serviço de roça é difícil” e até agora eles não tinham chegado, acho que 

não vem, não vem porque sabem que não é fácil a situação aqui. Então, até 

uma certa parte a gente sofre, mas por outro lado, com esforço a gente 

também adquiri.  

O que eu penso, por exemplo, de certa maneira nós estamos aqui hoje, 

e temos que dar graças aos nossos avós, porque nossos avós sofreram tanto 

para deixar essa terra para nós, sofreram tantas ameaças dos grileiros que 

queriam tomar essa terra deles e eles aguentaram a mão. Eu falo para muita 
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gente, nós devemos agradecer a Deus em primeiro lugar e os nossos avós 

depois. Os meus tios, irmãos dos nossos avôs deram o sitio de graça e hoje 

coitado dos filhos, dos netos deles vivem batendo cabeça por aí. Eles vêm 

aqui, olham essa terra e choram porque sentiram que estão fora do que é 

deles, trabalhando de empregados. Nós como nosso avô aguentou todos os 

grileiros, firme, então hoje nós estamos aqui e queremos deixar alguma coisa 

para os nossos netos para os nossos filhos, para que depois eles digam “olha, 

nosso pai deixou isso para nós, para dar continuidade. ” Nossos homens de 

amanhã são as crianças de hoje se a gente não encaminhar eles, não orientar, 

eles podem perder a cabeça mais tarde, é uma segurança que a gente tem que 

segurar para que eles possam progredir mais tarde.  

A situação cada ano é mais difícil então se a gente não ensina, não 

orienta mais tarde eles podem perder a noção e caírem num problema como 

nossos primos, então tem que ter muito cuidado e desde criança ensinar como 

se trabalha como é que se faz para que eles possam progredir na vida mais 

tarde. A gente sempre diz: as crianças de hoje serão os homens de amanhã.  

Sempre quando estamos em reuniões não estão só os adultos, têm as 

crianças também que estão juntos né. A gente conversa sobre a participação 

das crianças muito, muito. Acredito que eles vão seguir o nosso caminho, a 

cultura da gente.  

A nossa cultura foi um pouco desleixada depois que faltaram os mais 

velhos, os nossos pais. Temos a cultura do bate pé, quando eu era bem 

moleque nossos pais apresentavam o bate pé, eles eram uma equipe de mais 

ou menos umas vinte pessoas, era muito bonito aquilo. Hoje está um pouco 

devagar, eles faleceram e não tiveram a oportunidade de orientar como que 

fazia aquilo, mas não se acabou. Hoje, estamos orientando os jovens, as 

crianças, chamando eles, inclusive estiveram em São Paulo apresentando o 

bate pé. Eu não fui porque eu não sei.  

Tem muita coisa que meu pai sabia... hoje eu fico pensando, e digo que 

tem que passar para essas crianças, para os jovens. Meu pai sabia muita 

coisa, eu não aprendi quase nada com ele. Meu pai tocava uma viola que eu 

não aprendi, o artesanato meu pai fazia eu não aprendi nada, nada, nada, nada 

dessas coisas. Faltam essas coisas para mim, porque não posso passar para 
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os meus filhos ou netos porque eu não sei. Então, eu acho que foi uma coisa 

que eu perdi e não quero que aconteça o que aconteceu comigo com os outros 

também.  

Eu acho que tudo de bom a gente tem que passar para frente para que 

eles aprendam também. A única falta que eu sinto hoje é isso. Mas as nossas 

histórias não se perderam, a gente conversa com muita gente, contando as 

histórias aqui mesmo no bairro.  

Graças a Deus agradeço ao meu pai a educação que ele me deu, eu 

passo isso para os meus netos, para os meus filhos porque o homem educado, 

a mulher educada, a criança educada é a coisa mais bonita que existe no 

mundo. Ele pode entrar em qualquer lugar e sair.  

Eu fiz um trabalho ano passado indo para Sorocaba, fiquei lá seis meses 

e aquele lugar é muito problemático. Eu fui para trabalhar e minha família disse 

assim: “Poxa vida, o Dito foi trabalhar lá no meio daquele povo que é mau, 

pode acontecer qualquer coisa para ele”. Minhas tias falaram isso, eu voltei, 

fiquei 15 ou 20 dias e voltei e eles me perguntaram e eu respondi: “graças a 

Deus eu estuo vivendo lá como vivo aqui, tia. A senhora sabe que para chegar 

em um lugar a gente tem que ser educado, respeito é a coisa principal da 

gente, então se a gente não souber entrar em algum lugar claro que vamos 

encontrar barragem, mas se souber entrar a pessoa vai para qualquer lugar”. 

Fiquei trabalhando seis meses, peguei amizade com o povo, hoje conheço 

muita gente, nos encontramos na cidade, vou e durmo lá, tomo café, eu pesco 

e tudo porque graças a Deus meu pai passou isso para mim. Eu quero passar 

isso para os meus filhos, para os meus netos que amanhã eles sejam um 

homem de responsabilidade, uma mulher de responsabilidade porque para mim 

não existe coisa melhor que a educação.  

Hoje não é mais aquela criação de antes, a criação da criança é muito 

diferente da minha educação, a educação daquele tempo tem uma diferença 

muito grande, meus pais não eram pessoas ruins, mas queriam que a gente 

fosse tivesse respeito.  

Meu pai, por exemplo, se ele estivesse conversando com alguém e um 

filho passasse na frente sem pedir licença, quando a visita saísse o negócio 

pegava. Hoje o que eu acho ruim é não ter isso, afinal é educação.  
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Outra coisa, muita gente diz que a juventude é culpada, eu no meu modo 

de entender não vejo que é culpada. Nós que somos adultos que temos idade 

para dar um bom exemplo. Eu vejo muitos adultos, velhos ensinando cada 

coisa para uma criança. Com esse ensinamento o que essa criança vai ser 

mais tarde? O governo decretou que o pai não pode bater no filho, maltratar 

não pode mesmo, mas educar é nossa obrigação.  

Eu já vi muita criança falar “ah se meu pai me bater eu vou falar na 

escola e vai dar problema para ele”, uma coisa errada porque quem vai educar 

meu filho sou eu que sou o pai. Eu digo, se houver qualquer divergência com 

meu filho e isso for parar na justiça, eu chegaria no juiz e falaria que quem deve 

educar o filho é o próprio pai e a mãe porque se eles forem bater é por amor e 

o mundo bate para quebrar.  

O que acontece no mundo hoje é que não tem mais respeito, não tem 

mais nada. Na cidade grande é cada coisa que a gente vê, que desagrada, 

mas é porque não tiveram princípios. Eu acredito que essa educação deve ser 

passada para o jovem, para as crianças pelos mais velhos os mais maduros. 

Mas essa culpa nós velhos também temos, já ouvi velho dando conselhos 

errados para crianças. Se eu que sou uma pessoa madura ensino aquilo o que 

eu devo esperar daquela criança?  

Um caminho que a gente teve muito bom com a associação foi a 

tranquilidade dessa união de trabalhar em conjunto para que todos tenham, eu 

não posso pensar só em mim tenho que pensar em nós, nas crianças, no 

futuro.  

Eu fui coordenador da comunidade aqui até março do ano passado, 

fiquei dois anos e não é fácil! Mas a gente não pode desanimar. Temos que ir 

em frente, muita gente alega que não conseguimos nada do que pedimos, mas 

não é por isso que a gente vai parar. Se a gente parar, aí é que para tudo de 

vez, temos que estar sempre agindo, sempre agindo para sermos atendidos.  

Eu acredito que melhorou muito, mas a gente espera que fique melhor.  

Depois da associação teve uma mudança muito grande pela parte do 

governo, ajudou muito com os projetos. A gente tem o projeto do microbacia e 

para adquirir não posso ser sozinho, tenho que ter uma comunidade, tenho que 

ter uma representação perante as autoridades. É com uma associação bem 
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estruturada que vamos conseguir, então a gente verificou que só se unindo que 

a gente pode conseguir as coisas. Então, no meu modo de pensar favoreceu 

muito, e a gente espera com o correr do tempo que fique melhor ainda.  

Estamos começando a ser reconhecidos, semana passada a menina do 

INCRA ligou para mim perguntando do pessoal, dos terceiros, eu falei que o 

juiz está demorando demais com isso. Ela me falou “não, seu benedito a gente 

agora passou por tudo isso, o INCRA vai tomar providência, vamos ver se até o 

mês de agosto tudo fique pronto para vocês, os documentos de quilombo”. Ela 

incentivou muito e deu um ânimo, muito bom. Eu acredito, se Deus quiser...  

Eu acredito que tendo esse documento, reconhecido como quilombo, o 

título, o governo vai poder ajudar mais a gente. Têm cinco famílias que faltam 

sair. Um vai sair semana que vem, ele já foi à defensoria, pediram para ele ir 

até o fórum e dizer o banco que podem depositar o valor. Isso faz toda a 

diferença. Acredito que dentro em pouco vai estar desocupado. Porque eles só 

dão o documento – o título, depois que não tiver mais nenhum terceiro dentro 

da nossa terra. Estamos esperando.  

Ano passado um pessoal que é quilombo veio aqui e eles já estão com 

os documentos e falaram “quando derem o documento de vocês, 

reconhecendo mesmo aí é que o governo vai beneficiar vocês, porque aí é que 

eles reconheceram mesmo que a terra é de vocês”. A gente espera 

ansiosamente que aconteça, né. É o mais importante.  

A gente tem contato com outros quilombos, outras comunidades e isso 

não existia na época, hoje isso nos favorece porque eles conhecem a situação 

da gente e a gente conhece a situação deles. É uma maneira de a gente trocar 

ideias, eu fico satisfeito e acredito que a gente não deve nunca parar, a gente 

tem que continuar. 

Hoje o governo ajuda com projetos, com o microbacia compramos 

tratores, tem adubo, só acho que devia ter também no conjunto disso a terra 

para trabalharmos. Porque hoje é muito difícil, a Cetesb, por exemplo, que é 

quem dá a licença para plantarmos, chega a demorar um ano, um ano e meio 

para adquirirmos essa licença para trabalharmos. O governo tinha que ajudar o 

trabalhador nas duas partes, de que adianta ter a bola e não ter o campo. Isso 

torna difícil para gente, mas mesmo com as dificuldades eu acho que hoje é 
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melhor, o modo de se viver. Tem muito trabalho só não trabalha quem não 

quer.  

Da nossa saúde, na minha criação não existia quase remédio de 

farmácia, o pessoal utilizava da própria erva, a medicina daqui. Hoje o pessoal 

corre mais para a farmácia, para o médico, inclusive com toda razão porque 

hoje o ser humano tem tanta coisa que com esse remédio daqui não resolve, 

tem que correr para o médico. Mas eu mesmo, por exemplo, não uso remédio 

de farmácia eu uso remédio daqui.  

A gente teve um encontro com uma senhora que veio dar aulas sobre 

remédio de plantas, ela veio e agora volta em novembro, tive no curso com ela 

e gostei muito, muito mesmo. O remédio dos meus avós, eu me lembro muito 

bem. Minha vó usava só aqui da mata, a gente agora está descobrindo por 

intermédio de outras pessoas que a gente usava de maneira errada. A gente 

fazia de um jeito que achávamos que sabíamos, mas pelo que estamos vendo 

não é bem assim. Então a coisa vai sempre evoluindo, quanto mais se vive... a 

gente morre, mas não acaba de aprender, com o tempo a gente vai chegando 

lá.  

Eu estive em um curso em Capão Bonito, ela passou como se usa o 

remédio do mato, eu pensei no como a gente fazia totalmente errado. Ela falou 

que o remédio se for cozido você não pode fazer sem a tampa da panela 

porque a virtude do remédio está no vapor que a água respira, e fica na tampa 

da panela e se você destampar ele sai. A gente vai aprendendo para ver se a 

coisa fica completa. 

Hoje, por exemplo, quem toma muito remédio da farmácia, coitada, é 

minha mulher. Mesmo assim meio sem saber eu dou um remédio caseiro para 

ela, mas ela ainda toma muito remédio de farmácia. Mas acredito que a gente 

possa encontrar pessoas que possam ensinar como se usam os remédios 

daqui. 

Eu acredito que isso já está evoluindo e vai evoluir mais.  

Minha mulher teve um AVC foi difícil, para mim foi muito difícil. A minha 

mulher adoeceu e eu levei ela para o hospital, ela ficou internada por dois 

meses e eu não a tirei de lá porque minha irmã trabalhava lá e eu pensei que 

ela ia cuidar dela, ela não é médica, mas pelo menos ia cuidar.  
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Até que com a demora eu fui lá porque queria levar ela para São Paulo 

ou para Santos e o médico falou assim para mim “ olha seu benedito, é o 

seguinte o senhor é o dono da paciente, mas o remédio que ela vai tomar em 

Santos ou em São Paulo ou aqui é o mesmo, a gente já descobriu qual é o 

problema dela, ela sofreu um derrame muito forte e a partir de hoje a gente vai 

tratar da sua mulher e com efeito” eles cuidaram dela, Graças a Deus não 

voltou aquela doença. Eles advertiram que não posso deixar ela passar 

nervoso que é perigoso voltar, eu cuidei dela e hoje ela está bem recuperada. 

O médico cuidou direitinho, ela anda, até trabalha com uma mão só. Às vezes 

eu fico pensando: puxa vida, como é que são as coisas, ela faz com uma mão 

coisas que eu não faço com as duas, como que Deus dá um jeito para tudo. 

Graças a Deus ela se recuperou bem, está bem, se tratando, toma remédio 

direitinho, espero que se Deus quiser ela ainda vai viver muito.  

Eu tive uma filhinha que nasceu e faleceu no hospital de Pariquera, ela 

nasceu sem cérebro e a enfermeira falou para mim “Seu Benedito, olha como 

Deus sabe o que faz porque se essa menina tivesse vida olha o trabalho que 

ela não daria para você”, onde já se viu uma pessoa sem cérebro, como que 

fica?  

Com certeza, sem dúvida viver no sitio é viver com saúde, respira o ar 

mais puro que faz parte da saúde, no meu modo de pensar na cidade é ótimo, 

quem disse que não, mas lá é muito mais difícil que aqui, pelo seguinte, 

alimentação aqui é uma coisa muito útil, aqui tem de tudo, a gente perde muita 

coisa aqui, porque não tem como vender lá fora, com a falta de uma condução 

se perde muita coisa, sendo que muitas famílias dependem disso, perder 

comida sendo que tem muitas pessoas com fome precisando, necessitando.  

Então eu acredito que aqui é muito melhor por vários motivos de saúde, 

alimentação, bem melhor. Eu comentando que quando eu vou para casa da 

minha filha que o cloro é demais, eu sinto essa diferença a água daqui é uma 

coisa, a água da cidade é outra coisa, então aqui a gente se sente muito 

melhor.  

 A coisa boa que eu encontro no quilombo é essa que você pode adquirir 

muita coisa para a sociedade, com essa organização que a gente tem é mais 

fácil para adquirir e para viver. Então, ser quilombo às vezes a gente não tem 
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que fazer conta disso, muita gente diz que o quilombo, por exemplo ... é uma 

coisa que eles acham que não é certo... é discriminado! Mas eu acredito que 

nós como quilombos somos a mesma coisa que outras pessoas, temos que ser 

respeitados, como quilombo.  

Ontem, na casa da minha filha, eu assisti um deputado falando sobre 

quilombos, eles estavam numa votação, coisa de políticos, ele combateu essa 

diversidade. O governo não quer esse tipo de coisa, ele não gosta e eu vi um 

deputado que falou a favor, ele foi o único, disse que as pessoas têm que ser 

respeitadas, que são essas pessoas que preservam, preservam a mata, 

preservam a água, tem que ter respeito, eles têm que ter o direito que eles 

merecem. Muitos são da proposta dos outros deputados, mas temos que estar 

brigando por esse povo que sofre tanto. Mas eu acredito que mudou muito, 

favoreceu muito para os quilombos.  
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 Muito está se perdendo, é uma coisa que a gente tem conversado, 

a gente tem que fazer por onde trazer esses jovens. 

 

Meu nome é Irene Candido Mandira Coutinho, nasci aqui no sítio 

mesmo, minha mãe fez o parto de parteira para eu nascer aqui.  

E assim vivo, desde que eu nasci. Hoje eu estou com 60 anos e vivo aqui 

desde o meu primeiro dia de vida. 

Minha vida, minha infância... não vou dizer que foi uma infância ruim, 

porque a gente não tinha dinheiro, mas tinha saúde. Trabalhei desde os 10 

anos na roça com meu pai. A gente plantava arroz, feijão, milho e colhia. 

Naquela época - para gente ter um sustento a mais – meu pai cortava palmito e 

caxeta para ganhar um dinheirinho e comprar alguma coisa para casa. Na 

maioria do tempo a gente ia para cidade e trocava o arroz por açúcar, que era 

mais difícil para fazer apesar de termos cana. Ou trocávamos arroz pela 

mistura - carne seca – porque as outras coisas tínhamos tudo: galinha, porco, a 

gente criava. 

Até hoje me lembro de ir para a roça, a gente vivia uma vida assim, 

tínhamos as coisas, minha família nunca passou necessidade, meu pai 

trabalhava, tínhamos o que dava para sobreviver. Quando meu filho caçula fala 

“ai mãe, não quero esse chinelo” e eu digo assim “meu filho, eu muitas vezes 

com esse frio colocava meu pezinho no chão, do frio cortar de doer e ia com o 

pé no chão para roça, hoje vocês têm - em vista do que eu tinha - do bom e do 

melhor e ainda reclamam. Vocês têm que agradecer a Deus hoje porque eu 

agradeço todos os dias a Deus pelo que eu tinha e pelo que eu tenho”. Eu acho 

que tinha que ser assim porque a gente já passou bastante dificuldade. Ainda 

temos dificuldades, mas não aquela sem solução. Hoje temos aquela 

dificuldade que você corre para cá, corre para lá e você acha a solução. 

E fomos vivendo até a época que nós fomos casando. Eu e meu 

marido somos meio que parentes, não somos primos de primeiro grau, mas 

somos de segundo. A gente se conhece daqui mesmo, praticamente 

crescemos juntos. Nos gostamos, casamos e estamos aqui hoje.  

Aqui é assim. Como somos quilombo a maioria é casado praticamente 

com parente, alguns são casados com gente de fora que acabam vindo para 

cá. Mas estranhos não tem, não moram aqui. 
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A terra hoje é nossa, mas ela já foi vendida para terceiro em uma 

época que meus tios venderam a maior parte que fica para o outro lado.  

Depois que descobrimos que erámos remanescentes de quilombos e 

que tínhamos direito à terra, corremos atrás. Tivemos bastante ajuda do 

pessoal de Eldorado, do MOAB. O ITESP veio e fomos reconhecidos em 2002, 

como terra de quilombo. Tivemos bastante ajuda. Só que o importante é o título 

da terra para a gente fazer uso. Nós não recebemos o título ainda para 

fazermos o uso do território inteiro. 

A melhor área para plantar é a que fica do outro lado, então a gente 

depende muito desse título para poder trabalhar. Eu e meu marido gostamos é 

de plantar. Ano passado ele não plantou, esse ano ele está falando que vai 

plantar milho e arroz. Só que onde a gente vive hoje não é muito bom para 

plantar arroz, milho, essas coisas. Algumas pessoas têm seu pezinho de 

mandioca, na beira de casa. Mas quem planta mesmo – arroz, feijão, é esse 

pessoal igual meu primo, na área boa que faz divisa com a nossa.  

Hoje a gente trabalha mais com a ostra mesmo, com turismo e 

algumas pessoas têm sua hortinha no fundo de casa. 

Trabalhamos muito com turismo, mas a maior área que a gente usa 

para isso não é na nossa terra: a casa de pedra, o sambaqui, a cachoeira, a 

ruína fica dentro do sitio do terceiro. Esse pedaço da estrada que a gente mora 

é nosso, ficamos com ele, mas da estrada para baixo pertence ao terceiro. Nós 

usamos, ainda não teve nenhuma complicação com ele.  

O caseiro também é associado, então não temos problema para entrar 

na cachoeira, na ruína, no sambaqui. Mas o problema é que você não pode, 

por exemplo, construir uma cerca.  

No verão enche de carro. Você vai lá e não tem lugar para passar 

porque é lotado de carro. A gente queria colocar um portão e tomar conta para 

os carros não passarem, ter só a travessia de pessoas. A gente fez o portão, 

mas sabe o que aconteceu? Os turistas tiraram e não tem como a gente 

reclamar.  

Temos o direito, mesmo o terceiro - dono do sítio - dando o direito para 

fazermos o portão a gente precisa muito do título. Porque aí é uma coisa que 

vamos poder falar “é assim e assim”. Não vamos proibir, já conversamos, a 

entrada do pessoal que gosta de vir na cachoeira vai continuar normal, só que 
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o que a gente fizer, vai ter que ficar. Não podem desmanchar. Mas enquanto 

não tivermos o título não tem como fazer isso, porque querendo ou não, não é 

da gente, mas é dele porque ele está com o título. 

O outro pedaço, desse lado, que é do meu primo também, é nosso, já 

foi reconhecido que temos direito a usar, mas precisamos do título da terra. O 

terceiro tem que ser indenizado, já foi feito tudo, foi publicado no diário oficial. 

Mas falta indenizar o terceiro para dar o título da terra para gente poder 

trabalhar. Enquanto não for nosso, não podemos mexer, ainda mais que ele 

tem o caseiro que toma conta, então isso é o que dificulta. Esta é a dificuldade 

hoje de quem mora no sítio. 

A gente era esquecido aqui, nesse fundo de mato. Não tinha nada, só 

mesmo as casinhas. Antigamente tinha um carreadorzinho5
 que saia daqui do 

Itapitangui, com muita dificuldade alguns tinha uma bicicleta. 

Se eu for contar, olha: meu menino foi brincar de bola no campo, 

quebrou a perna e meu marido teve que levar ele daqui no Itapitangui na 

bicicleta. Sabe, tem um morrão ali. Ele levou na bicicleta, não tinha um telefone 

para ligar, uma ambulância para vir buscar, não tinha um carro. Então ele teve 

que levar daqui empurrando, saiu daqui às 6h00 da tarde chegou na primeira 

vilinha às 9 e pouco da noite. Dali foi pegar uma condução para levar até 

Cananéia, porque não tinha um carro. 

 A gente já sofreu muito sabe, mas hoje não, não depois de ter sido 

reconhecido como quilombo. Mesmo hoje a gente tem como melhorar a vida. 

Tivemos bastante ajuda do governo. Conseguimos esse salão, conseguimos o 

outro salão, cada um tem a sua casinha que não é uma casa boa, mas que já 

dá para cada um morar nela e cada um tem seu carrinho. Hoje quase que cada 

pessoa aqui tem seu carro, ou se não tem carro tem sua moto, então melhorou 

muito, muito mesmo. Graças a Deus. 

Eu acredito que somos mais favorecidos, porque temos um carrinho 

hoje para sair; mas tem gente que moram mais distante, igual Rio das Minas e 

Santa Maria e padecem muito mais que a gente, por exemplo, com a saúde. 

Hoje os meninos saem para estudar, tem escolinha. A primeira 

escolinha daqui eu lembro até hoje. Quando a gente começou a estudar a 

                                                           
5
 Um caminho aberto entre a comunidade e o bairro Itapitangui por onde passavam as 

instalações do telégrafo e que depois de alguns anos virou estrada. 
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escolinha era feita e coberta de zinco, fazia aquele barulhão, sabe? Era coberto 

e cercado de zinco. A gente não tinha igrejinha e fazíamos o culto nessa 

escolinha, não tinha um lugar para fazer uma reunião. Hoje não, a gente tem 

lugar para fazer uma reunião, tem a igreja, os meninos estudam. Não estudam 

mais porque alguns têm dificuldade de ir e fazer até o terceiro colegial 

completo. E para fazer uma faculdade até os de Cananéia tem que ir até 

Registro. Para ir daqui até lá não temos condução, então alguns param de 

estudar e começam a trabalhar. 

Os meus filhos graças a Deus moram todos aqui até hoje. Só saiu a 

menina que casou, mas todos moram aqui: um trabalha na maré, um trabalha 

no Instituto de Pesca em Cananéia, o caçula trabalha aqui na vilinha, numa 

fábrica de palmito. Mas a maioria dos filhos do pessoal daqui foram embora. 

Têm famílias que ficou só o pai e a mãe em casa, os filhos não. Eu acho que é 

pela dificuldade mesmo, porque queria ter um estudo a mais ou não sei se foi 

pelo modo que foi criado. A gente incentivou os nossos a trabalhar com o que 

trabalhamos, mas não é fácil. Quem tem filho homem tudo bem, mas quem tem 

uma menina, com 13/14 anos de idade ir para a maré tirar ostra é mais difícil, 

para os meninos é mais fácil. 

Mas graças a Deus que as coisas mudaram bastante aqui. Hoje tenho 

meu marido, minha casa, meus filhos, eu tive ao todo dez filhos, mas vivos são 

só sete. Três faleceram, a primeira faleceu com dois anos e oito meses de 

broncopneumonia, a bronquite atacou, e quando foi de noite ela faleceu.  

Minhas duas primeiras meninas eu tive de parto em casa, foi de 

parteira, já do meu terceiro filho para frente eu fui para o hospital. 

A minha primeira menina eu tive uma complicação e entrei em trabalho 

de parto às 9 horas da manhã. Fui ganhar essa criança eram umas 2, 3 horas 

da tarde, só que a parteira era de confiança mesmo, era uma tia nossa, e já 

tinha todas as simpatias. Ela usava um cordão e dizia que era da tripa da 

raposa. Quando ela viu que tinham telefonado para virem me buscar para levar 

para Cananéia porque eu não conseguia ganhar a criança, ela veio com aquele 

cordão, me amarrou pelo meio e mandou eu fazer força e a criança nasceu. A 

gente tinha confiança na parteira e hoje se for para fazer um parto em casa a 

pessoa já não confia. 
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 Meu segundo filho que veio a falecer foi depois do parto, no hospital. 

Mas para você ver, um parto desses se fosse para nascer em casa teria vindo 

tudo para cima da parteira, as complicações. Quando ele nasceu ele ficou todo 

pintadinho de roxo, tinha um problema do coração. Ele nasceu, passou uns 

minutos e o médico conversou comigo que se ele fosse viver ele ia ficar com 

um probleminha de saúde. Ele nasceu às 9 horas e às 11 horas ele faleceu.  

Meu outro filho, quando eu estava grávida, entrando na primeira 

semana dos nove meses, eu ainda trabalhava cascando ostras. A gente 

sentava e passava o dia inteiro descascando ostras e eu senti uma dor no 

sangrador e continuei trabalhando. À tarde depois que terminamos tudo eu falei 

para o meu marido “não estou boa, estou com uma dor”. Fui ao médico. 

Chegando lá fizeram exame e falaram que estava tudo bem, me mandaram 

para casa e chegando em casa percebi que a criança não mexia, não senti 

mexer mais de jeito nenhum. Passou um dia e no outro voltei no hospital, era 

outro médico que estava lá. Fizeram um exame que enfia uma agulha e aí me 

falaram que o bebê já tinha morrido.  

Fiquei até inteirar os nove meses para poder ganhar essa criança, eu 

ficava uma semana em casa e uma semana no hospital. Até que me 

mandaram para Registro para fazer o ultrassom e descobriram que o cordão 

umbilical tinha embolado no pescoço da criança. Eu acho que se no primeiro 

dia em que eu fui ao médico ele tivesse feito o parto...  

Então tive que ficar esperando até dar o prazo para eu ganhar essa 

criança, não podia fazer cesárea.  Meu irmão me levou no médico particular 

para me dar um remédio e tentar conservar essa criança até chegar o prazo 

dela nascer e assim eu fiquei. Mas se um parto desses fosse em casa ia dar 

complicação e ia ser culpa da parteira; por isso que hoje as parteiras têm 

medo. Mas tudo bem, depois desse eu tive mais dois filhos, sete ficaram. 

Graças a Deus estão todos aí. 

O parto em casa e no hospital foram bem diferentes. Em casa quando 

tive minha primeira filha que teve complicação, tive todo o cuidado da minha 

mãe que é mais restrito, você não vai levantar da cama, vão trazer comida para 

você. Até oito dias você ficava no quarto, paninho amarrado na cabeça, blusa 

de manga comprida, só colocava a cabeça para fora. Não podia pegar friagem, 

não podia pegar na água fria e no hospital muda tudo isso. Mas quanto ao 
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tratamento no hospital foi muito bom, a gente é bem cuidada, não vou me 

queixar, pois os filhos que tive lá foram bem cuidados também.  

A gente foi vivendo: cuidei dos meus filhos com remédio caseiro, erva 

para eles tomarem e até hoje dou remédio caseiro para os meus filhos. 

Hoje já mudou muito, a saúde da pessoa na época que eu era criança 

era diferente, ninguém ia em médico. A gente era curada só com remédio 

medicinal do mato mesmo, já tinha aquelas ervas que tínhamos certeza que 

faziam bem para aquela doença e você colhia na hora e fazia os chás. Era chá 

para dor de barriga, para febre, uma coisa e outra; e foi assim que fomos 

criados. 

Hoje em dia o pessoal até procura o pessoal mais velho para fazer um 

chá. Mas parteira não, hoje vão tudo para o hospital de Pariquera-açu e se 

você falar para uma menina dessas para ter um filho de parteira em casa, 

ninguém vai querer. Hoje tem o medo e a falta de confiança em alguém, antes 

você tinha uma parteira e você confiava nela. Mas depois também as parteiras 

ficaram com medo por causa dos médicos, tinham medo que um parto desse 

errado e os médicos caíssem em cima delas. Então por isso que acabaram as 

parteiras daqui. 

 Igual eu - estou com 60 anos e tem uma vizinha que é mais velha que 

eu – não vamos querer fazer um parto, a não ser que tenha uma gestante em 

trabalho de parto no meio do caminho. Não vai deixar de socorrer. Caso 

contrário, ninguém mais tem coragem de ficar com uma pessoa gestante para 

ganhar um neném em casa. Agora um chá, uma erva, a gente ainda faz. Eu 

sinto que hoje a maioria já quer ir para o médico. Eu acho bom, porque às 

vezes pode ser uma doença complicada e você vai lidando com chazinho, mas 

pode ser que o chazinho não resolva. 

Mas estamos perdendo muito hoje, das minhas noras apenas uma usa 

bem as tradições do chá; a outra não usa muito, não se interessa muito em 

perguntar. Se você estiver conversando numa roda de mulheres e tiverem 

outras meninas mais jovens elas não se interessam, principalmente se for 

sobre coisas antigas. Isso está se perdendo muito e é uma coisa que a gente 

tem conversado. 

Temos que trazer esses jovens, eu não sei o amanhã, estou com 60 

anos, não sei mais quantos dias eu vou viver. 
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Meu marido dá palestras sobre a história da comunidade, ele recebe 

grupos de turismo, gente de fora, mas é muito difícil algum jovem participar, se 

interessar. Os jovens daqui conhecem muito pouco da nossa história. Hoje 

ainda tem gente - e já estamos reconhecidos desde 2002 - aqui na comunidade 

que se você chegar e perguntar “você sabe o que é um quilombo? Por que 

você é um quilombo? ” Elas não sabem, não se interessam em saber, não 

estão interessados. 

Agora eu só tenho um filho solteiro, os demais estão todos casados e 

cuidando dos filhos igual eu, dando remédio caseiro. Se tiver uma gripe só leva 

no médico mesmo se for um caso de precisão, mas dependendo do caso vai 

dando um remédio caseiro aqui, outro ali e a gente está vivendo. Porque não é 

toda hora que tem como pegar e levar no médico. Mas se tem um remédio 

antes, penso “por que eu não dou esse remédio para ver, esperar se melhora 

ou não? ”.  

Aqui o agente comunitário de saúde eu conheço, é filha da nossa 

vizinha. Ela é daqui, mas já está morando em Jacupiranga faz mais de ano. Ela 

vem visitar as pessoas uma vez por mês. Tem vezes que ela vai, tem vezes 

que não.  

A gente achou que ela deveria marcar as consultas para nós, em 

Cananéia. Ao menos pegar os nomes das mulheres que precisam marcar 

ginecologista, por exemplo, levar e marcar, só que ela fala que não, não é 

dever dela marcar. 

Meu filho trabalhou um tempo como agente comunitário, mas depois 

ele passou em outro concurso e saiu. Só que trazer um remédio para um 

doente, levar uma receita, meu filho fazia. Eu não posso me queixar. Ela vem 

de mês em mês, passa nas casas e pergunta se está tudo bem. 

Agora o médico da saúde está aí e não vem aqui nem para fazer uma 

reunião. Quem me dera se eles viessem aqui uma vez, ou dois em dois meses 

fazer uma reunião com a gente. Não vem, só vem se a gente reclamar, falar 

alguma coisa que eles não gostem, aí eles vêm falar com a gente, mas do 

contrário não. Nosso município não dá valor para comunidade quilombola. 

Não é falar mal, a gente tem muita ajuda do estado, mas nossa cidade 

que era para dar apoio, nunca teve e não tem ajudado. Eu não sei se é 

preconceito com conosco. 
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Com tudo que a gente teve dificuldade, não corremos muito atrás da 

prefeitura, pois eles não davam atenção para gente. Graças a Deus tivemos 

apoio do estado. A prefeitura não dava valor mesmo para a gente, 

esperávamos ter mais apoio.  

Você pode ver, no Itapitangui tem uma quadra que a prefeitura que fez, 

tem um postinho, tem coisas! Aqui não, a gente tem esse salão que foi com a 

verba do estado que a gente fez, a única coisa que tem aqui da prefeitura é 

essa pracinha aqui na frente. Temos uma quadra que também foi verba do 

estado, o outro salão foi com verba do estado. Da prefeitura mesmo é muito 

difícil de conseguir qualquer coisa. 

Se depender da prefeitura a gente continua no mesmo. Hoje quem 

quer corre atrás, vai no postinho marca, a gente mesmo que corre atrás. 

Eu acho que a prefeitura poderia trazer pelo menos uma vez por mês o 

médico, ou um enfermeiro. Tem bastante gente que toma remédio controlado, 

como para diabetes. Meu esposo tem diabetes e eu tenho pressão alta, tomo 

remédio direto, mas difícil alguém vir na casa da gente para medir um diabete, 

uma pressão. 

Quando você vai lá eles falam “você vai ter que controlar sua pressão, 

tomar o remédio, arrumar alguém para medir e marcar consulta”. Mas como 

fazer isso se você não tem quem mede? É complicado, como vai controlar? 

A gente sempre acha que os quilombos são mais rejeitados pelo povo 

do que as outras comunidades, hoje as pessoas até têm uma visão melhor dos 

quilombos, mas tem muitas pessoas que ainda nos crucificam. 

Uma coisa que eu acho: não precisava ter todo mês, mas pelo menos 

uma vez no meio do ano, ou então ao menos duas vezes no ano, que pudesse 

vir uma pessoa aqui e dizer “olha, eu sou da saúde, vamos fazer assim e 

assim, fazer uma reunião, vamos conversar, saber do que vocês precisam, 

vamos explicar o que acontece, o que a gente pode fazer...”, porém isso não 

acontece, é complicado, mas é a vida. 
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A pesquisa foi construída a partir da intenção em aproximar os 

conteúdos acadêmicos e profissionais, no âmbito do Ministério Público do 

estado de São Paulo, instituição onde atuo como assistente social, às 

realidades das comunidades quilombolas do Vale do Ribeira.  

A partir das narrativas de história oral de vida foi possível adentrar a 

temas complexos da coletividade da realidade comunitária, assim como da 

particularidade da memória individual, permeada pelo contexto social.  

A pesquisa oportunizou refletir que para introduzir a discussão sobre o 

acesso à saúde nas comunidades quilombolas outras questões deveriam ser 

consideradas, como o reconhecimento da identidade comunitária e a obtenção 

do título da terra, sendo que é desta que provem a primeira referência de vida 

saudável para os colaboradores.  

A desmistificação acerca do conceito de comunidade quilombola 

oportunizou compreender os movimentos históricos e partir para uma 

compreensão alicerçada nas condições atuais de vida, de reprodução e 

construção sociocultural.  

A história oral de vida abriu espaço para que não só as comunidades 

pudessem ser entendidas a partir da contemporaneidade, como também os 

moradores pudessem, através das narrativas, se reconstituírem 

individualmente, para além de estereótipos.   

A partir das discussões apresentadas foi possível notar que os 

aspectos históricos reforçam a necessidade de uma construção identitária 

coletiva que não é homogênea, mas que propõe fortalecer os movimentos 

sociais para a garantia de direitos às comunidades quilombolas, como forma de 

resistência.  

Foi possível compreender a multiplicidade de concepções presente nas 

comunidades, que ultrapassa a rigidez conceitual jurídica. Assim, através das 

narrativas, dotadas de personalidades diversas e subjetividades foi possível 

extrapolar a concepção de identidade única.  

Rompendo com a visão superficial acerca dos movimentos sociais, 

enquanto espaços solidários sem existência de conflitos, foi possível 

reconhecer que nas contradições há possibilidades de mudanças e construção 

de novos caminhos.   
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Ainda que o período pós-escravidão e a atualidade apareçam 

conectados na conceituação quilombola, foi necessário reconhecer que a 

cultura não é estática, movimentos foram interrompidos e retomados em 

momentos políticos mais favoráveis, como o pós-1988.  

Mesmo com os ganhos sociais após a Constituição Federal de 1988 as 

constantes disputas em torno do título da terra apresentaram uma dualidade 

conflitante. Por um lado foi possível ter maior visibilidade e construir relações 

coletivas com outras comunidades, por outro a ameaça de perda de direitos 

(principalmente sobre o acesso à terra) não deixou de ser uma preocupação. 

Através da pesquisa foi possível compreender que os avanços políticos 

na esfera nacional ainda encontram barreiras para concretização no âmbito 

municipal. Demonstrando que o apoio empreendido pelos movimentos 

nacionais não se estende ao exercício político local, que ainda se dá de 

maneira limitada. 

A saúde foi retratada dentro deste contexto, partindo do entendimento 

comunitário e pessoal. Através das narrativas de vida articuladas à 

fundamentação teórica estudada foi possível notar a necessidade de 

aproximação entre política pública e os remanescentes de quilombos. 

A percepção de saúde foi compreendida de maneira ampliada pelos 

moradores das comunidades, mas exercida pelo poder público ainda 

pontualmente, no atendimento à doença, sem impulsionar práticas educativas 

para empoderamento comunitário.    

Através dos objetivos da pesquisa constatamos que as relações entre a 

política de saúde e as comunidades quilombolas ainda necessitam avançar. 

Não há espaços para a construção e troca de conhecimentos entre 

profissionais de saúde e comunidades.  

Na pesquisa não foram mencionadas ações de educação em saúde, 

promovidas pelo poder público, com vistas à educação popular com base na 

valorização do conhecimento comunitário, participação e diálogo.  

O SUS, através de suas políticas, possibilita atuações que podem 

contribuir para os avanços no atendimento de saúde na comunidade, pautado 

no exercício democrático, no reconhecimento do racismo enquanto um 
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determinante de saúde, no princípio da equidade e na qualificação humanizada 

de seus trabalhadores. 

A educação em saúde deve ser apontada como ferramenta 

humanizada para contribuir no atendimento das especificidades locais e no 

respeito à autonomia comunitária.  Com as narrativas foi possível notar que as 

comunidades estão abertas às ações educativas, que atualmente acabam 

sendo desenvolvidas pontualmente em parcerias com ONG´s.  

Os territórios das comunidades permanecem enquanto espaços 

estratégicos para o fortalecimento do controle social e da contribuição da 

política de saúde na formação das subjetividades, mediadas pelo 

empoderamento do saber local. Assim, como as demais políticas sociais, a 

saúde tem muito a contribuir para o fortalecimento das comunidades nas suas 

frentes de luta, resultando na contribuição comunitária para o exercício 

democrático do SUS e o aperfeiçoamento do seu atendimento.   

 

Dentro do contexto político atual a pesquisa representou a possibilidade 

de dar visibilidade e fundamentação teórica ao percurso quilombola no Brasil. O 

espaço que eu ocupo ainda é de alguém não quilombola, mas o quanto eu 

posso contribuir e lutar em parceria? Após a pesquisa posso dizer que o mundo 

se tornou um lugar ainda mais intrigante e que a minha admiração por 

movimentos coletivos de luta é ainda maior.  

 


