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INTERESSADO:

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
ASSUNTO: CÓDIGO:

OF/PR/SP/N0 15088/98 - PUBLICAÇÃO INDEVIDA DE LAUDO ANTROPOLÓGICO SOBRE AS 
COMUNIDADES REMANESCENTES DE QUILOMBOS DO VALE DO RIBEIRA DE IGUAPE.

OUTROS DADOS:

Foram encaminhados também disquete com versão de técnicos do MPF e publicação 
Negros do Ribeira.
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6A. CAM/000654/98

Ofício n°15088/98/SOTC/10 Ofício São Paulo, 2 de dezembro de 1998.

Ref.: Inquérito Civil Público N° 05/96

Senhora Procuradora Regional,

Com intuito de cientificar essa Egrégia 6a Câmara acerca dos 

fatos decorrentes da utilização e publicação indevidas, com violação de 

direito autoral, por antropóloga lotada no Instituto de Terras do Estado de 

São Paulo, de versão de laudo antropológico produzido no âmbito do 

procedimento epigrafado pelos antropólogos Adolfo Neves de Oliveira 

Júnior, Deborah Stucchi, Mírian de Fátima Chagas e Sheila Brasileiro, 

encaminhado em disquete anexo, apresento as considerações que se 

seguem.

O Inquérito Civil Público mencionado foi instaurado visando a 

adotar e fazer adotar aos órgãos públicos as medidas cabíveis para a 

identificação e demarcação física das comunidades remanescentes de 

quilombos do Vale do Ribeira de Iguape.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

08100.001425/99-97
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

Excelentíssima Senhora
Doutora DEBORAH MACEDO DUPRAT DE BRITTO PEREIRA
MDi-Prntmaduia Regional da República e Membro da 6a Câmara de Coordenação e

Entregue na CaDiM - k^vrsãodb Ministério Público Federal
Em ,d fc> / n  S i  à s J9:.ÃQ..horas

Ass. (nome)

R e c e b id o  por;

........... ...........................................................  I
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL participou de todo o 

processo de discussão que vem sendo realizado no âmbito do Estado de 

São Paulo, tomando assento em debates técnicos, jurídicos e audiências 

públicas ocorridas, que redundaram na edição dos Decretos Estaduais n° 

40.723/96, n°41.774/97, n° 42.839/98 e da Lei Estadual n° 9757/97.

Estabeleceu o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL juntamente 

com o Instituto de Terras do Estado de São Paulo entendimentos no sentido 

de dar alcance a ações de mútua contribuição, especialmente no que pertine 

às questões técnicas, evitando-se, desse modo, atuações concorrentes. 

Assim, desde maio de 1996, quando foram realizadas as primeiras viagens 

de campo às comunidades negras do Vale do Ribeira, o ITESP colocou à 

disposição, atendendo às solicitações do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 

servidora do órgão, Maria Ignez Maricondi, que realizou os trabalhos de 

plotagem dos territórios reivindicados.

Em dezembro de 1996, quando foi criado, no âmbito do 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, o Grupo de Trabalho com objetivo de 

identificar as comunidades remanescentes de quilombos, composto pelos 

antropólogos acima mencionados, consolidou-se o entendimento de que a 

produção do laudo antropológico poderia subsidiar os procedimentos 

administrativos em curso no ITESP referentes a legitimação de posse das 

terras ocupadas pelas comunidades negras do Vale do Ribeira.

O Grupo de Trabalho constituído no âmbito do Inquérito Civil 

Público foi a campo e realizou levantamentos etnográficos em oito das 

comunidades negras, entre os meses de fevereiro e março de 1997, 

complementando a pesquisa documental em arquivos públicos localizados 

em São Paulo e Brasília. Após os levantamentos realizados teve início o 

trabalho de organização de dados e elaboração dos textos, que foi cindido 

entre os quatro antropólogos. Entregues as contribuições, foi realizado um

I



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

esforço de compatibilização, segundo a lógica de construção de um texto 

único.

O Grupo desmobilizou-se parcialmente por razões funcionais, 

permanecendo dois de seus membros licenciados das atividades 

(Antropólogos Adolfo Neves de Oliveira Júnior e Mirian de Fátima Chagas) 

durante a maior parte do ano de 1998, o que dificultou a revisão do laudo, 

adiando o encaminhamento dos resultados do trabalho a essa Egrégia 

Câmara.

Ao final do primeiro semestre deste ano, já estando finalizada 

versão conclusiva do laudo antropológico ( de junho de 98, que segue 

anexa ao presente em disquete), recebeu a Antropóloga Deborah Stucchi 

solicitação da servidora do ITESP, Cleyde Rodrigues Amorim -- responsável 

pela elaboração de documento técnico para instruir os procedimentos de 

legitimação de posse, instaurados por aquele Instituto, relativos às terras 

ocupadas pelas comunidades de quilombos do Vale do Ribeira -- de que 

aquele documento lhe fosse disponibilizado para o fim indicado, a título de 

colaboração.

Esperava-se que a profissional produzisse os comentários e as 

eventuais contribuições ao texto, tendo inclusive a antropóloga Deborah 

Stucchi mantido contato com a colega lotada no ITESP com o intuito de 

tomar conhecimento do andamento dos trabalhos que deveriam desembocar 

na produção de um Relatório Técnico Científico que instruiria os 

mencionados procedimentos de legitimação de posse das terras devolutas 

estaduais. Contudo, conforme minudenciado a seguir, referida servidora do 

ITESP, utilizando indevidamente o documento produzido no âmbito deste 

Parquet, subscreveu, como se de sua autoria fosse, o laudo antropológico

em causa.



Este MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL foi surpreendido pela 

publicação, no DOE de 17.11.98, de Despacho da Coordenadora do ITESP, 

aprovando a peça técnica subscrita pela antropóloga Cleyde Rodrigues 

Amorim e os Pareceres nos 01, 02, 03, 04 e 05/98, reconhecendo como 

remanescentes cinco das oito comunidades negras estudadas pelo Grupo 

de Trabalho do Inquérito Civil Público. Ainda, a Presidenta da Fundação 

Cultural Palmares exarou Despacho, publicado no DOU de 18.11.98, 

aprovando Relatório Técnico Científico apresentado pelo ITESP, subscrito 

pela nominada antropóloga Cleyde Rodrigues Amorim.

Ambos atos administrativos, em anexo, foram publicados sem a 

devida atribuição da autoria do documento técnico que deu sustentação ao 

Relatório Técnico Científico apresentado pelo ITESP, qual seja o texto dos 

antropólogos lotados no MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, Adolfo 

Neves de Oliveira Júnior, Deborah Stucchi, Mírian de Fátima Chagas e 

Sheila Brasileiro.

Surpreendentemente, o ITESP tomou a iniciativa de publicar na

Parte II do livro NEGROS DO RIBEIRA: Reconhecimento Étnico e 

Conquista do Território. No. 03 (nov.1998). São Paulo: ITESP, 1998. 
(Série Cadernos ITESP/Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania),
em anexo, lançado dia 18/11 último, a versão praticamente integral do 

documento entregue à antropóloga lotada naquele órgão.

Em momento algum deram o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

e os autores do trabalho intelectual autorização para a publicação realizada. 

Na realidade, revelou-se que o texto publicado foi subscrito pela 

antropóloga Cleyde Rodrigues Amorim subtraindo a verdadeira autoria do 

trabalho intelectual dos técnicos do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

A única menção à contribuição de referidos profissionais foi 

traduzida na Apresentação da publicação, em que o respeitado antropólogo 

Dr. Renato Queiroz, Professor Titular da Cadeira de Antropologia da 

Universidade de São Paulo, menciona ter sido o texto então oferecido a 

público, “ancorado” no trabalho dos antropólogos do MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL:

“Considerando a necessidade de aglutinar 
informações fidedignas e por isto capazes de 
atestar a condição histórica dessas comunidades 
e de seus modos próprios de ocupação das áreas 
e uso de recursos naturais, o Relatório Técnico- 
Científico ancorou-se em levantamentos de 
campo, dados secundários produzidos por 
diversos autores e sobretudo em laudo 
antropológico cedido pelo Ministério Público 
(1998), realizado em função do Inquérito Civil 
Público no. 5 de 1996, presidido pela Dra. Isabel 
Cristina G. Vieira. Visando a realização do laudo, 
o Ministério Público constituiu, em dezembro de 
1996, uma equipe de especialistas a fim de 
comprovar a condição de remanescentes de 
quilombos que, segundo evidências variadas, 
presumia-se caracterizar oito comunidades 
negras rurais localizadas no Vale do Ribeira. 
Integraram a equipe a antropóloga Deborah 
Stucchi, encarregada da coordenação e 
elaboração do Laudo, e seus colegas Mírian de 
Fátima Chagas, Sheila Brasileiro, Adolfo Neves 
de Oliveira Júnior, auxiliados pela arquiteta Maria 
Ignez Maricondi, funcionária dos quadros 
regulares do Itesp e requisitada especialmente 
para oferecer apoio técnico aos antropólogos" 
(ITESP, SP; 1998: 30)



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Resta claro que o termo “ancorado” não reflete a realidade, vez 

que inexiste um outro trabalho antropológico produzido pelo ITESP, ainda 

que fundamentado, referido ou baseado no do MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL, tratando-se de um mesmo e único texto. Leitura da publicação 

realizada pela antropóloga Deborah Stucchi revelou que o texto original não 

sofreu alterações em sua estrutura geral, modificando-se os títulos das 

seções, suprimindo-se parágrafos, com substituição de alguns termos por 

sinônimos.

A publicação é estruturada em duas Partes. Após os dois 

textos introdutórios (Quilombo: Um Símbolo de Resistência escrito pelo 

Secretário de Justiça e Reparando Injustiças Históricas, apresentado pela 

Presidenta da Fundação Cultural Palmares), e ainda a Apresentação da 

lavra da Coordenadora do ITESP, em que a mesma ressalta na página XIV 

a produção “em tempo recorde” e a especial dedicação dos técnicos do 

órgão na elaboração de Negros do Ribeira, insere-se a Parte I. A Parte I da 

publicação foi dividida em tópicos de I a VI, onde se descreveu o Plano de 

Ação do Trabalho com Remanescentes de Quilombos desenvolvido no 

âmbito do órgão.

A Parte II da publicação é composta pelo Relatório para 

Reconhecimento Étnico e Conquista do Território, estruturado por tópicos 

numerados de I a V, antecedidos pela Apresentação escrita pelo Professor 

Dr. Renato Queiroz.

No tópico I da Parte II do livro denominada Territorialidade 

das Comunidades Negras Remanescentes de Quilombos e o Conceito de 

Quilombo’, apenas as páginas 33 a 36 não são transcrição do texto 

original do laudo antropológico.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

O tópico II da Parte II do livro, denominado Histórico da 

Ocupação da Região do Vale do Ribeira e das Comunidades de 

Ivaporunduva, São Pedro, Pedro Cubas, Maria Rosa e Pilões, páginas 37 a 

90, é composto pela transcrição das páginas 6 a 49 do texto original do 

laudo antropológico, com supressão de parágrafos.

As páginas 54 a 140 da publicação correspondem à integral 

transcrição e literal reprodução do texto original do laudo antropológico, 
entre as páginas 50 e 219, tendo sido mutiladas as páginas 60 a 81, que 

corresponderam aos estudos referentes às comunidades de André Lopes, 
Nhunguara e Sapatu, que não eram, no momento, objeto do 

reconhecimento pelo ITESP e pela Fundação Cultural Palmares. Outras 

breves omissões textuais foram verificadas, sem qualquer alteração 

significativa quanto à forma e ao conteúdo do trabalho, incluindo-se, na 

malsinada reprodução, mesmo as Considerações Finais e a Bibliografia !!

Resta comunicar a Vossa Excelência que entre as providências 

adotadas pela signatária inclui-se expedição dos Ofícios nos 14954, 14955 e 

14956/SOTC/10 Ofício, respectivamente, ao Senhor Secretário de Estado da 

Justiça e da Defesa da Cidadania, Dr. Belisário dos Santos Júnior, a 

Senhora Coordenadora do Instituto de Terras de São Paulo, Tânia Andrade, 

e a Senhora Presidenta da Fundação Cultural Palmares, Dulce Maria 

Pereira, todos em anexo.

Os dois primeiros destinatários manifestaram-se, em contato 

telefônico, na data de hoje apresentando, em ambos os casos, escusas pelo 

ocorrido e indicando a tomada de providências imediatas com vistas a 

reparar os danos provocados. O Senhor Secretário ordenou a suspensão 

imediata da distribuição dos exemplares, bem assim a retomada dos 

volumes já distribuídos, com oportuna edição de nota explicativa,



comprometendo-se a manter informado este Órgão Ministerial sobre o 

andamento das providências.

A Senhora Coordenadora do ITESP solicitou agendamento de 

reunião para o próximo dia 03 de dezembro, às 17:00 horas, acompanhada 

do Senhor Coordenador do Grupo Gestor, criado pelo Decreto n° 41.774/97, 

Dr. Benedito R. Matiello.

Ressalte-se que tanto o Senhor Secretário quanto a Senhora 

Coordenadora manifestaram pronto reconhecimento quanto à pertinência e à 

procedência das ponderações oferecidas pela signatária, expressando 

profundo pesar pelos acontecimentos ora relatados.

Paralelamente às providências solicitadas no âmbito 

institucional, é importante mencionar que os indicados antropólogos 

pertencentes aos quadros do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL estão a 

estudar encaminhamentos devidos junto à Associação Brasileira de 

Antropologia para solicitar medidas cabíveis quanto à conduta anti-ética da 

antropóloga Cleyde Rodrigues Amorim.

Com esses esclarecimentos, que solicito sejam levados ao 

conhecimento da Eg. 6a Câmara, e aguardando que as providências já 

adotadas assegurem o cabal restabelecimento da verdade dos fatos 

relativos a tão lamentável episódio, renovo a Vossa Excelência e aos doutos 

membros do Colegiado protestos da mais elevada estima.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ISTINA GROBA VIEIRA

Procuradora da República
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R e s p o n s á v e l :  -----------

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Oficio n° 15.376/98/ SOTC/10 Ofício São Paulo, 14 de dezem bro de 1998

6A.CAM/000679/98

Ref.: Oficio n° 15.088/98/1°Oficio
Publicação de Laudo Antropológico com violação de direito autoral

Senhora Procuradora Regional,

Reportando-m e ao Ofício n° 15088/98/SOTC/10 Ofício, de 02.12.98, 
encam inho os docum entos anexos referentes às providências adotadas pelo 
ITESP e que haviam  sido solicitadas por esta subscritora.

N o ensejo, apresento protestos de elevada estima e consideração.

Entregue na C aD IM -6.»  Câmara

£  às X 5 . Z O  h o r a s

..................................................................

Recebido por:
Ass. (riomÊ

A s s .  ( n o m e )
IsgbéTCris^kía Groba Vieira 
Procuradora da República

Excelentíssim a Senhora
Doutora DEBORAH MACEDO DUPRAT DE BRITO PEREIRA
MD. Procuradora Regional da República e M em bro da 6a Câm ara de 
Coordenação e Revisão do M inistério Público Federal
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SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA 
INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

“JOSÉ GOMES DA SILVA”
GABINETE DA COORDENADORA

OF/ITESP/GC/688/98

São Paulo, 10 de dezembro de 1998.

Senhora Procuradora,

Em atenção à solicitação de providências contida no ofício 
n° 14955/98/SOTC/l0 Ofício, de 01 de dezembro de 1998, subscrito por Vossa 
Senhoria, cumpre-nos informar que as mesmas já  foram adotadas, inclusive as 
de caráter administrativo, no âmbito do Itesp, com a exoneração e o afastamento 
dos responsáveis pela omissão aos créditos nas publicações.

Foram suspensas a publicação, divulgação, distribuição ou 
reprodução do livro Negros do Ribeira: Reconhecimento Étnico e Conquista 
do Território e procedido o levantamento dos livros em estoque no Itesp e os 
distribuídos, conforme levantamento anexo.

Estão sendo, também, contatados os destinatários 
relacionados para a devolução dos exemplares e publicada Nota de 
Esclarecimento, conforme modelo incluso.

Estão republicadas no D.O.E., os despachos da 
Coordenadora e pareceres, com a inclusão da indicação da autoria do Laudo 
Antropológico, bem como oficiada a Fundação Cultural Palmares para 
publicação semelhante no D.O.U.

Desculpando-nos pela omissão involuntária desta 
Coordenadoria e colocando-nos à disposição para outros esclarecimentos, 
renovamos na oportunidade, a Vossa Senhoria, nossos protestos de elevada 
estima e distinta consideração.

TANIA MV O* BE ANDRADE 
COORDENADORA

Excelentíssima Senhora
Doutora ISABEL CRISTINA GROBA VIEIRA 
DD. Procuradora da República 
Ministério Público Federal
Fax: (011)287 0398
BARM/kacWIN/OF/DEZ/OF688-98

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 554 -  Bela Vista -  São Paulo/SP - CEP 01318-000
PABX-FAX: (011) 232-0933



SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA 
INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

“JOSÉ GOMES DA SILVA”

Distribuição e Estoque de Negros do Ribeira

Destino Quantidade
Em estoque no Itesp 1.178
Encaminhado para bibliotecas de Universidades 115
Distribuídos no lançamento em São Paulo 157
Distribuídos no município de Iporanga 210
Com o Ministério Público Federal 12
Com a Fundação Cultural Palmares 10
Distribuídos em outras situações 318
Total 2.000

Itesp, 10/ 12/98
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NOTA DE ESCLARECIMENTO

O Instituto de Terras do Estado de São Paulo “José
Gomes da Silva” - Itesp, coordenadoria vinculada à Secretaria da Justiça e da 
Defesa da Cidadania vem pela presente nota esclarecer ao público que o livro 
Negros no Ribeira: Reconhecimento Étnico e Conquista do Território, 
Série Cadernos Itesp n° 3, novembro de 1998, teve suspensa a sua distribuição, 
estando proibida a sua reprodução. Solicitamos, outrossim, àqueles que 
receberam o referido livro que o encaminhem ao Itesp, situado à Av. 
Brigadeiro Luiz Antonio, 554, Bela Vista, são Paulo, Capital -  CEP 01318
000, para que seja feita a necessária retificação, passando a constar, na Parte 
II, o crédito à autoria do laudo antropológico elaborado pelos antropólogos 
Débora Stucchi, Adolfo Neves de Oliveira Júnior, Miriam de Fátima Chagas e 
Sheila Brasileiro, no âmbito do Inquérito Civil Público n° 05/96 em curso no 
Ministério Público Federal, que trata do reconhecimento das comunidades de 
quilombos e no qual se fundamentou o Relatório Técnico Científico ali 
publicado.

TÂNIA
COORDENADORA



SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA 
INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

“JOSÉ GOMES DA SILVA”
GABINETE DA COORDENADORA

OF/TTESP/GC/687/98

São Paulo, 10 de dezembro de 1998.

Senhora Presidenta,

Encaminhamos à Fundação Cultural Palmares, através de 

Email, nos dias 22 e 23 de setembro do corrente, o Relatório Técnico Científico 

referente às comunidades de Ivaporunduva, Maria Rosa, Pedro Cubas, Pilões e 

São Pedro que foram publicados no Diário Oficial do Estado de 17 de 

novembro de 1998, através de despacho desta Coordenadoria.

Após as publicações nos Diários Oficiais do Estado e da 

União, por iniciativa dessa Fundação, como lançamento do livro da série 

“Cadernos do Itesp”, “Negros no Ribeira: Reconhecimento Étnico, e Conquista 

do Território”, que contém tal Relatório, recebemos ofício do Ministério 

Público Federal em São Paulo, comunicando e solicitando providências acerca 

do aproveitamento indevido do laudo antropológico elaborado pelos 

antropólogos Deborah Stucchi, Míriam de Fátima Chagas, Sheila Brasileiro e 

Adolfo Neves de Oliveira Júnior, no âmbito daquele órgão, constante nos autos 

do Inquérito Civil Público n° 5, de 1996.

Diante de tal constatação e acatando as solicitações estamos 

republicando o Despacho no D.O.E. que aprova o referido Relatório e os 

Pareceres n°s 01/98, 02/98, 03/98, 04/98 e 05/98, com a inclusão da indicação 

da autoria do laudo antropológico, procedimento este que será necessário, 

também, no âmbito Federal, através republicação no D.O.U., conforme cópia 

que anexamos.

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 554 -  Bela Vista -  São Paulo/SP - CEP 01318-000
PABX-FAX: (011)232-0933



SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA 
INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

“JOSÉ GOMES DA SILVA”
GABINETE DA COORDENADORA

Destacamos, ainda, que os livros que contêm o relatório 

tiveram sua divulgação, distribuição e reprodução suspensos e os já  distribuídos 

estão sendo recolhidos até manifestação final do Ministério Público Federal, a 

respeito dos retificações necessárias, que determinarão a possibilidade de 

aproveitamento da edição.

Desculpando-nos desde já  pelos transtornos causados e 

comunicando que já  foram adotadas medidas administrativas, com o 

afastamento dos responsáveis por tal deslize, expressamos na oportunidade 

nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

TÂNIA M. Of<pÍ ANDRADE
COORDENADORA

e

V

A?

Ilustríssima Senhora
Doutora DULCE MARIA PEREIRA
DD. Presidente da Fundação Cultural Palmares
SBN -  Quadra 02
Ed. Central
BRA SÍLIA -DF
CEP: 70070-904

BARM/kac
WIN/OF/DEZ/OF687-98

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 554 -  Bela Vista -  São Paulo/SP - CEP 01318-000
PABX-FAX: (011)232-0933
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Artigo 4“ - Este decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 10 de dezembro de 1998
MÁRIO COVAS
Yoshiaki Nakano
Secretário da Fazenda
André Franco Montoro Filho
Secretário de Economia e Planejamento
Fernando Leça
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Antonio Angarita
Secretário do Governo e Gestão Estratégica 
Publicado na Secretaria de Estado do Governo e 

Gestão Estratégica, aos 10 de dezembro de 1998.

T A B E LA I SUPUMEHTAÇAO VA LO RES EM  REAIS

'DRGÃOAJOÍlilCPíTO/TUNOONAL-PROGRAMÁTICA FR GD VALOR
2W00 SEC DO GOVERNO E GESTÃO

ESTRATÉGICA
28001 ADMMSTRAÇÁ0 SUPERIOR

SECRETARIA E SEDE
4 S 90 52 EQUPAWENTOSE MATERIAL

FERMANENTE 1 24.284,00
T O T A L  1 24.284.00

RJNCKMAL - PROGRAMÁTICA
03.007.0021.2117 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 24-2*4,00

1 S 24284.00
T O T A L 24.284,00

REDUÇÃO VA LO RES EM  REAIS

ORGÃO/UO^LEMENTO/EUNOONAL-PROGRAMÁTICA FR GD VALOR
28000 SEC DO GOVERNO E GESTÃO 

ESTRATÉGICA
28001 ADMWISTRAÇÁO SUPERIOR 

SECRETARIA E SEDE
3 4 90 30 MATERIAL 0E CONSUMO 1 24284,00

T O T A L  1 24 284,00
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 
01007.00212863 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS

DE TRANSPORTE 24.284.00

T O T A L
1 4 24284,00

24.284.00

TABELA 2 SUPIEMENTAÇÀO VA LO RES EM REAIS

ÓRGÃOíQUOTAS MENSAIS/DOTAÇÁO C0NT1NGENC1ADA FR GO VALOR 
28000 SECOO GOVERNO E GESTÃO 

ESTRATÉGICA
T O T A L  1 5 24.284,00
DEZEMBRO 24.284.00

REDUÇÃO VA LO RES EM  REAIS

ÓRGÃCVQUOTAS MENSAISVDOTAÇÂO CONT1NGENOADA FR GD VALOR 
28000 SEC. 0 0  GOVERNO E GESTÃO 

ESTRATÉGICA
T O T A L  1 4 24.284,00
DEZEMBRO 24284,00

TABELA 3  MARGEM ORÇAMENTÁRIA VA LO RES EM  REAIS 
RECURSOS DO RECURSOS

TESOURO E PRÓPRIOS
ESPEORCAÇÃO_ _ _ _ _ _ _ _ _ VALOR TOTAL VINCULADOS_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
LEI ART PAR INC ITEM
9902 7 UN. 3 24,284,00 24.284,00 0,00
TOTAL GERAL 24.284,00 24.284,00 0,00

Atos do Governador

Despachos do Governador, de 10-12-98
No processo PR-1216-95-PGE, sobre convênio: 

*À vista dos elementos de instrução destes autos, 
com destaque para a representação do Procurador 
Geral do Estado e o parecer 1.375-98, da AJG, 
autorizo a celebração de convênio entre o Estado de 
São Paulo, por intermédio da PGE, e o Instituto 
Paulista de Ensino Superior Unificado, entidade 
m antenedora da Faculdade de Direito de São 
Carlos, visando è prestação de assistência judiciária 
aos necessitados, nos moldes propostos pelos 
partícipes, observada a recomendação assinalada 
no item 11 do aludido parecer, bem como as nor
mas legais e regulamentares referentes à matéria."

No processo administrativo GS-990-95-SAP - 
Vols. I a III cj aps. OF. SAP-GS-297-98 (PB-2.232-98) 
+ SAP-4-96, sobre pedidos de reconsideração: 'À 
vista das manifestações constantes dos autos, 
particularmente a proposta do Procurador Geral do 
Estado e o parecer 1.323-98, da AJG, com adendo 
da Chefia do órgão, recebo as irresignaçóes 
manifestadas por Vagner Braz Gaia, RG 11.171.677, 
e Edson Graciani, RG 5.531.683, Agentes de 
Segurança Penitenciária da Secretaria da Adminis
tração Penitenciária, como pedidos de reconside
ração e assim os conheço, já que atendidos os pres
supostos legais, para, todavia, no atinente ao méri
to, indeferi-los, ficando mantida a decisão impug
nada, por seus próprios e jurídicos fundamentos."

No processo administrativo PGE-1.671-97 + 
DGP-11.984-93-SSP - Vols. I e II + Req. de 2-1-97 
(Exp. PB-2.054-97), sobre pedido de reconsideração:

'À  vista dos elementos de instrução dos autos, e 
tendo presentes a manifestação do Procurador 
Geral do Estado e o parecer 1320-98, da AJG, 
conheço do pedido de reconsideração formulado 
por Sérgio Aparecido Costa, RG 20.333.659, para, 
no mérito, indeferi-lo por falta de amparo legal, 
mantida a decisão impugnada, por seus próprios e 
jurídicos fundamentos."

Governo e 
Gestão Estratégica
Secretário: ANTONIO ANGARITA
Av. Morumbi. 4.500 - Morumbi • Fone: 845-3344

CASA MILITAR_________________
Extrato de Contrato
Processo - GG 924-98.
Contratada - Fundação de Apoio à Universidade 

de São Paulo - USP.
Contratante - Casa Militar do Gabinete do 

Governador.
Objeto - Prestação de Serviços Técnicos Espe

cializados em Meteorologia, objetivando apoio ao 
CGE da Defesa Civil.

Valor R$ 224.788,32.
Classificação da Despesa - UGE 280106 - 

Administração da Casa Militar.
Elemento Econômico - 34903999 - Atividade 017 

Defesa Civil.
Assinatura -1-12-98.
Vigência - 1-12-98 a 30-11-99.

J ustiça e
Defesa da C idadania
Secretário: BELISÁRIO DOS SANTOS JÚNIOR 
Pátio do Colégio, 148 - Centro - Fone: 239-4399

GABINETE DO SECRETÁRIO______
Comunicado
Em obediência è Resolução de n® 05/97, de 

24.4.97, publicada em 10.5.97, do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, justificamos e 
indicamos, a seguir, os pagamentos necessários e 
imprescindíveis que deverão ser providenciados de 
imediato, pelo fato de envolverem despesas 
inadiáveis ao normal funcionamento de várias 
UGEs da Secretaria da Justiça e da Defesa da 
Cidadania.

U.G.E. -170102
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

VALOR EM RS VENCIMENTO
00427 15.553,89 10.12.98
Subtotal da
U.G.E - 15.553,89
TOTAL DA
UGF-170001 15.553,89

FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO 
E DEFESA DO CONSUMIDOR

ASSESSORIA TÉCNICA - 
DIRETORIA EXECUTIVA

Despacho da Diretora, de 10-12-98
Em virtude de falência, a multa referente ao 

processo abaixo não será reclamada, conforme 
dispõe o Art. 23 5 único III, da Lei de Falência. 
PROCESSO/
ANO AUTUADO VALOR RS
1/87 EURO ASSOCIADOS COMÉRCIO

E REPRESENTAÇÃO LTDA 150.80
Despachos da Diretoria Executiva,
de 7-12-98
Interessado: Kelly Cristina Palocin(Procuradora 

de Antonia Dias Machado).
Assunto: Solicita cópia de resposta da FA. 28

030.892-9.
Autorizando o fornecimento das cópias xerográ- 

ficas requeridas em 19-11 do corrente, devendo o in
teressado apresentar quando da retirada, guia de re
colhimento, observando-se o disposto no Comunica
do CAT 135,de 30-12-97, publicado no D.O. em 3-1-98.

de 8-12-98
Interessado: Fundação de Proteção e Defesa do 

Consumidor-PROCON/SP.
Assunto: Furto de equipamento de informática 

patrimoniado.
Face os motivos apresentados pela Presidente 

da Comissão Sindicante do Processo Fundação 
Procon n° 339/98, concedo 30 dias de prorrogação 
para o término da referida sindicância.

de 10-12-98
Interessado: Maria Madalena de Oliveira.
Assunto: Solicita cópia da FA. 18-016.421-1.
Autorizando o fornecimento das cópias xerográ- 

ficas requeridas em 30-11 do corrente, devendo o in
teressado apresentar quando da retirada, guia de re
colhimento. observando-se o disposto no Comunica
do CAT 135,de 30-12-97, publicado no D.O. em 3-1-98.

Interessado: Luiz Fernando Barbosa Meire.
Assunto: Solicita cópia da F.A. 28-026.969-9.
Autorizando o fornecim ento das cópias 

xerográficas requeridas em 26-11 do corrente, 
devendo o interessado apresentar quando da 
retirada, guia de recolhimento, observando-se o 
disposto no Comunicado CAT 135,de 30-12-97, 
publicado no D.O. em 3-1-98.

Interessado: Julia King Almeida Santos.
Assunto: Solicita cópia da F.A. 18-016.369-3 

(cópia da M1A e da resposta da reclamada.
Autorizando o fornecim ento das cópias 

xerográficas requeridas em 23-11 do corrente, 
devendo o interessado apresentar quando da 
retirada, guia de recolhimento, observando-se o 
disposto no Comunicado CAT 135,de 30-12-97, 
publicado no D.O.E. em 3-1-98.

INSTITUTO DE TERRAS______________
Despacho da Coordenadora, de 4-12-98
Processo Itesp 070/98
Assunto: Aprova Relatório Técnico Científico 

elaborado pela Antropóloga Cleyde Rodrigues 
Amorim, que se fundamenta e transcreve parte do 
Laudo dos Antropólogos Deborah Stucchi, Mírian de 
Fátima Chagas, Sheila dos Santos Brasileiro e Adolfo 
Neves de Oliveira Júnior, constante dos autos do 
Inquérito Civil Público n.® 5, de 1996, em curso no 
Ministério Público Federal e equipe da Assessoria de 
Quilombos deste Instituto de Terras sobre a 
identificação étnica e territorial dos Remanescentes 
da Comunidade de Quilombos de Pedro Cubas, 
situado no município de Eldorado, Estado de São 
Paulo, nos termos dos Artigos 215 e 216 da 
Constituição Federal, Artigo 68 do Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias da Constituição 
Federal, do Artigo 3® da Lei Estadual 9757 de 15 de 
setembro de 1997 e dos Artigos 1®, 2® e 3® do Decreto 
Estadual 42.839 de 04 de fevereiro de 1998.

A Coordenadora do Instituto de Terras do 
Estado de São Paulo "José Gomes da Silva", tendo 
em vista o que consta dos autos do Processo Itesp 
070/98, e o parecer conclusivo a respeito da 
condição quilombola da comunidade negra de 
Pedro Cubas, bem como os trabalhos técnicos de 
demarcação do território realizado pelo Departa
mento de Regularização Fundiária e o Termo de 
Anuência assinado pelos líderes da comunidade, 
em obediência ao Parágrafo Único do Artigo 4® do 
Decreto 42.839 de 04 de fevereiro de 1998, decide:

1 - Aprovar a conclusão dos estudos antropoló
gicos, Relatório Técnico Científico, e dos trabalhos 
técnicos de demarcação reconhecendo a Comu
nidade Negra de Pedro Cubas e seu território, como 
Remanescente de Quilombos.

2 - Determinar a publicação no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo.

3 - Oficiar a Secretaria do Meio Ambiente, 
Instituto Florestal, Fundação Florestal, Secretaria da 
Cultura, Conselho do Defesa do Patrimônio 
Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do 
Estado de São Paulo - CONDEPHAAT -, Secretaria 
de Governo e Gestão Estratégica, Secretaria da 
Educação, Secretaria da Agricultura e Abasteci
mento, Procuradoria Geral do Estado, Conselho de 
Participação e Desenvolvimento da Comunidade 
Negra, Fórum Estadual de Entidades Negras do 
Estado de São Paulo, Comissão de Direitos 
Humanos - Subcomissão do Negro da Ordem dos 
Advogados do Brasil - Secção de São Paulo, para 
ciência desta decisão.

4 - Oficiar o Governo Federal, através da 
Fundação Cultural Palmares - FCP -, e Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - 
INCRA, para ciência e manifestação a respeito das 
áreas de domínio particular insertas no território 
quilombola ora reconhecido e o Instituto do 
Patrimônio Histórico Nacional - IPHAN para 
conhecimento tendo em vista o contido nos Artigos 
215 e 216 da Constituição Federal.

Tânia M. O. Andrade.
PARECER N® 01/98
Identificação étnica e demarcação técnica do 

território ocupado pelos Remanescentes da Co
munidade de Quilombo de Pedro Cubas, localizado 
no município de Eldorado, Estado de São Paulo.

O presente parecer contempla a Comunidade 
dos Remanescentes de Quilombo de Pedro Cubas, 
com vistas à dem arcação e a Legitimação de 
Posses, pelo seu reconhecimento como Remanes
centes de Quilombos, com base no Artigo 68 do Ato

das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição Federal, do Artigo 3o da Lei Estadual 
9757 de 15 de setembro de 1997 e dos Artigos 1®, 2® 
e 3® do Decreto Estadual 42.839 de 04 de fevereiro 
de 1998, de acordo com os estudos antropológicos^  ̂
contidos no Relatório Técnico Científico realjzetfp 
pela equipe técnica da Assessoria de QuiloraÉps db •*'
Instituto de Terras, coordenado pela Ant/ppWbga /  ^  
Cleyde Rodrigues Amorim e trabalhos téárjjpsdel r} |  I 
demarcação realizados pelo Departarr^émc^^* •*rP "  I  j 
Regularização Fundiária do Instituto de Terra^y . /  i

A Comunidade de Pedro Cubas, revela pêrten- j /  
cimento étnico e expressa controle e autonomia S  
teritorial. Esta forma de adscrição denotativa do gru
po, confere reconhecimento por parte dos segmentos 
sociais, despertando interesses antagônicos que pre 
tendem uma apropriação privada das terras perten
centes è comunidade. Por conseguinte, essas forças 
conjunturais ameaçam não só os limites do território, 
como também a identidade étnica do grupo.

A representação dos limites do território, a 
forma de organização social e a memória da 
história de ocupação regional, presente no 
cotidiano dos seus moradores, indicam processos 
formadores da autonomia camponesa, que lhe e 
característica, constituída em resposta ao sistema 
escravocrata e a outras formas de subordinação.

A experiência histórica dos quilombos está 
incorporada nas manifestações culturais observa
das na comunidade, expressas pelas diversas 
formas de atividades comunitária, que definem 
para seus moradores um mundo social partilhado, 
de identidade comum.

TERRITORIALIDADE E HISTÓRICO DA OCUPAÇÁO
A territorialidade dos rem anescentes das 

comunidades de quilombos configura uma situação 
particular de especificidade e de alteridade desses 
grupos, que se constituiram a partir de processos 
diversos em todo o país: fugas, heranças, doações e 
até compra de terras em pleno vigor do sistema 
escravista no pais. O território que ocupam iden
tifica-se com sua história de busca pela liberdade e 
pela autonomia. O acesso à terra e aos recursos 
básicos atém-se às relações sociais, de parentesco, 
não necessariamente consanguíneo, e grupais.

A articulação de atores e grupos sociais de 
diferentes origens em um território, formando 
sociedades que passaram a funcionar à margem do 
sistema colonialista e escravista vigente até o 
século passado, denota um tipo de organização que 
teve por fundamento principal a questão étnica. "As 
fugas como negação do sistema e a recomposição 
de um tipo de organização, permitiu a essa 
população viver na terra comum e constituir laços 
de solidariedade mútua (...). A forma de apropria
ção do espaço foi fundamental" (CARRIL, 1995.5).
Esses grupos ocuparam territórios de difícil acesso, 
em geral vales e serras próximos a mananciais e a 
grandes rios.

Sobre São Paulo, a documentação citada por 
CARRIL (1995), pesquisada por FORTES & FORTES 
(1988), PETRONE (1966), YOUNG (1904) e KRUG 
(1908) aponta para a entrada da população negra 
escrava na região do Vale do Ribeira, para o 
emprego na mineração do ouro, pelo porto de 
Iguape, bem como a aquisição dessa mão-de-obra 
em outras capitanias como Rio de Janeiro, Bahia e 
Pernambuco. Em parte dessa documentação as 
origens dos escravos são atribuídas a Angola.
Moçambique e Guiné.

Com o descenso da mineração e a vinda da 
família real para o Brasil, em 1809, iniciou-se o ciclo 
econômico que incrementou a demanda de 
alimentos e de outros produtos agrícolas como o 
arroz, o café, o fumo e a cana. Nesse contexto a 
mão-de-obra escrava, embora diminuída, continuou 
a ser utilizada pelos proprietários mais ricos. Muitos 
destes enfrentaram a dificuldade para a manuten
ção dos escravos e produção de alimentos para 
agregados e fazendeiros devido à tendência pela 
monocultura de arroz.

Os moradores de Pedro Cubas relacionam a 
formação do bairro a um negro chamado Gregório 
Marinho que teria sido escravo da fazenda 
Caiacanga: "naquela época deu uma folga e eles 
entraram nos matos aqui. fugiram da fazenda e veio 
se acampar aí na cabeceira do rio e foi juntando 
mais pessoas. Mais pessoas fugiram a juntaram na 
praia que eles chamaram praia do Gregório 
Marinho e foi juntando aquele montinho. E assim 
veio vindo aquela geração, depois veio a 
comunicação com o povo de Ivaporunduva, onde 
teve muito escravo também. Assim foi crescendo"

Os informantes moradores em Pedro Cubas 
mencionam, explicitamente, a formação do bairro 
como decorrência do ajuntamento de negros 
fugidos de fazendas da região. A relação 
estabelecida com Caiacanga coincide com os dados 
sobre a importância dessa propriedade em volume
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de produçào e uso intensivo de mào-de-obra 
escrava. Entretanto, a formaçào de Pedro Cubas 
náo deixa de estar associada a Ivaporunduva: 
m uitos dos troncos que aparecem em 
Ivaporunduva até meados de 1840 reáparecem em 
Pedro Cubas nos registros do Livro de Terras. É o 
caso dos Marinho cuja presença em Ivaporunduva 
pode ser identificada já em 1817. Um certo 
Gregório Marinho, residente no córrego do Mundéo 
em Ivaporunduva em 1849 quando batizou, unido a 
Felicia Lopes, a filha Rosa, reaparece registrando 
seu sitio sob o assento no 465 em Pedro Cubas, no 
ano de 1856, cujas divisas encontravam as terras de 
Miguel Antonio Jorge 'em  uma capuava' e de 
Manuel Antunes de Almeida em uma 'restinga de 
mattos virgens". Vicente Marinho que, em 1849 
batizava, unido a Maria Antonia, o filho Generoso e 
declarava residir em Ivaporunduva. também 
reaparece em 1857 registrando sob no 488 seus 
'dois cultivados possuídos para mais de 10 annos': 
o primeiro no 'Córrego Comprido" e o segundo na 
'paragem  denominada Penteadinho no rio de 
Pedro Cubas'.

Parece certo que a população negra que se 
manteve livre durante o período escravista ocupou 
essa regiào do Vale do rio Ribeira como uma área 
de continuidade geográfica, estabelecendo-se 
segundo padrões similares de organização sócio- 
econômico-cultural na medida em que o acesso à 
terra pelo trabalho constituiu-se como um critério 
básico para definir a pertinência ao grupo e a noção 
de comunidade. Os relatos indicam, ainda, que os 
casamentos eram uma maneira de garantir acesso 
à terra e, por meio da descendência, estabelecer 
novos núcleos e manter os braços necessários à 
produção da lavoura: ‘Eles plantavam arroz, 
plantavam feijão, plantavam milho, criavam porco e 
animais. Eles ocuparam mais lá para cima pro lado 
do rio do Peixe, pro lado do Penteado e aqui 
mesmo. Era tudo espalhado, náo tinha aquele povo 
num bairro só. Casavam e iam lá para onde estava 
o sogro, iam para onde estavam os cunhados e era 
assim”.

ORGANIZAÇÃO SOCIAL.
ECONÔMICA E IDENTIDADE ÉTNICA
Após a virada do século, a vida cotidiana das 

comunidades negras do Vale do Ribeira ficou 
relativamente inalterada até a década de 1930, 
época das primeiras tentativas governamentais, 
neste século, visando a regularização fundiária e a 
contenção da ocupação livre das terras considera
das devolutas. A geopolitica da ocupação do Vale 
então mostrava os grandes proprietários ocupando 
as m elhores terras, aquelas mais propícias à 
produção agrícola, em uma região montanhosa 
onde grande parte das terras encontra-se em níveis 
de inclinação que impedem seu aproveitamento 
para a lavoura. É nessa época que a primeira 
grande transformação econômica ocorre na vida 
das comunidades negras do Vale no século XX, 
com a introdução da cultura da banana, que se 
espalhou rapidamente pelo baixo e médio Ribeira.

Tais transformações somente passaram a afetar 
de maneira mais sensível a vida cotidiana das 
comunidades a partir da década de 1950, com a 
introdução da segunda grande atividade econômica 
m arcante da vida atual das comunidades: a 
extração do palmito juçara, que impôs o abandono 
relativo das roças, aumentando a necessidade de 
aquisição dos produtos básicos que antes eram 
produzidos nas próprias unidades familiares. Além 
da extração do palmito ter-se tornado ilegal, grande 
parte das práticas tradicionais de manejo e cultivo 
da terra também o foram, deixando as 
com unidades negras do Vale do Ribeira sem 
alternativas de subsistência, as quais foram 
severamente restringidas. Em compensação, os 
membros das comunidades passaram a exercer 
atividade extratora ilegal, com a comercialização do 
palmito feita por atravessadores que compravam o 
produto in natura a preços extremamente inferiores 
aos de revenda (CARRIL: 1995:114).

Acerca da identidade étnica, BANDEIRA 
argum enta que a referência étnica passa a 
configurar um fator de resistência e de luta pelos 
direitos sobre a terra 'na  medida em que a raça 
passa a ser uma diferença assumida por uns e 
outros, transform a-se na alteridade em fator 
explicito de discriminação. No interior de cada 
grupo, a diferença tende a ser manipulada como 
fator de coesão. Nas comunidades rurais negras, 
tende a germinar uma resistência informalmente 
organizada, mediada por conteúdos culturais 
selecionados pela comunidade como definidores de 
sua etnicidade. A identidade étnica cimenta a 
coesão interna e os suportes da resistência 
externa’ (1988:23). Essa identidade étnica tem 
como referência a terra, o território enquanto fator 
condicionante desses grupos e de suas identidades, 
como o articulador da ex[stência do grupo, 
conforme argumenta GUSMÁO. 'estar ai e fazer 
parte do grupo encontra respaldo no 'direito 
costumeiro', na descendência necessariamente 
negra de um grupo de parentes entre os quais se 
está e se vive.” (1995:6).

Os elementos gerais da própria auto-caracteri
zação sobre o bairro remetem às origens 
camponesas imemoriais, de aglomerado humano 
com relações cimentadas em laços de parentesco e 
em uma vida social de cunho religioso. Praticam 
uma economia de subsistência que incluía e inclui a 
produção de excedentes e produtos comercializá
veis para suprir as necessidades de bens não 
passíveis de serem produzidos dentro da unidade 
familiar, como os tecidos. Os moradores descrevem 
a auto-suficiência de um conhecimento tradicional 
para lidar com os percalços de sua existência 
cotidiana. Tal economia baseia-se no trabalho 
familiar, usando o expediente do mutirão e da 
'tro c a  de dias" (de trabalho) entre grupos 
familiares. A constituição de especificidades sócio- 
culturais. cuja mais evidente distinção em relação 
aos núcleos populacionais da sociedade abrangente 
é o grau de autodeterminação na gestão de seus

próprios destinos, segue paralelamente com suas 
formas peculiares de ocupação territorial, com sua 
organização social distintiva e com um conjunto de 
práticas econômicas diferenciadas, por sua própria 
natureza de subsistência, daquelas da economia 
colonial. Esta forma organizativa, na qual a 
autonomia da família nuclear constitui o pilar de 
uma ética camponesa, constrói o mundo de 
relações m arcadam ente horizontais entre as 
unidades familiares que o compõem. Desse modo, 
a aliança matrimonial solidifica as relações de 
amizade e de reciprocidade econômica e social de 
uma forma mais ampla. Nota-se também a 
tendência à uxorilocalidade de bairro, como reflexo 
da dinâmica da reprodução social das comunidades 
negras rurais no Vale do Ribeira.

Um exemplo dessa dinâmica é inferido do 
depoimento de Antônio Silvério, morador de Pedro 
Cubas. Nesse bairro, talvez devido ao fenómeno da 
concentração fundiária e consequente estreita
mento do campo de possibilidades de estabeleci 
mento de novas roças por membros da comunida
de. alguns sítios - até aqui entendidos como locais 
de concentração humana pura e simples, 
comportando normalmente membros de diferentes 
famílias em um mesmo espaço compartilhado - 
vinculam-se a uma única família extensa. Como 
informou Antônio Silvério: O (sítio de) Pai Romáo 
era da avó de Antônio Jorge. Ela se casou com José 
Silvério da Costa, da Catas Altas. A avó dele 
[Antônio Jorge] é Edwiges Maria da Conceição. Por 
isso os dois sítios ficaram sendo da mesma família. 
O mesmo com o Feital e Cunha. Adão Zacarias 
casou com Florinda Antônia de Ramos, do Feital, e 
os dois sítios ficaram com a mesma família. 
AntigafVienta era assim: os pais acertavam o 
casamento dos filhos e aí falavam pra eles, você vai 
casar com ela, os pais combinavam tudo, se eles 
eram vizinhos e eram amigos um do outro eles 
combinavam tudo para as duas famílias se unir.

A aliança matrimonial, portanto, solidifica 
relações de amizade e de reciprocidade económica 
e social de uma forma mais ampla. Por meio do 
casamento, relações de vizinhança se complemen
tam, na geração seguinte, por relações de 
parentesco (pois as relações de vizinhança náo 
deixam de existir, nem de ser operativas no mais 
dos casos). Há aqui elementos que apontam na 
direção de uma estratégia de concentração de 
recursos fundiários nas mãos de sitiantes fortes que 
prescrevem casam entos com o intuito de 
estabelecer alianças com sítios vizinhos O exercício 
da aliança matrimonial entre membros de grupos 
domésticos - isto é, sítios, tais como entendidos no 
contexto de Pedro Cubas, já referido - vizinhos tem 
como corolário a sua 'localização' em trechos 
determinados do território, atuando em sentido 
oposto àquela tendência dispersiva presente nos 
casamentos de membros masculinos de um bairro 
com mulheres de outro, constatada também em 
Maria Rosa e Pilões. Assim é que o informante do 
depoimento acima, assim como os seus irmãos 
ocupam hoje áreas contíguas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pedro Cubas, tal como as comunidades negras 

de Ivaporunduva, Pilões, São Pedro e Maria Rosa, 
todas no Vale do Ribeira, são grupos étnicos 
inseridos em um sistema multi-étnico (Carneiro da 
Cunha 1995: 130), na medida em que signos 
culturais da suposta inferioridade negra são 
utilizados para marcar a posição de segmentos 
sociais específicos (os bairros negros) vis-á-vis a 
sociedade envolvente.

A outra face deste processo, ou seja, a 
identificação das comunidades enquanto negras 
por seus membros, articula-se à auto-apreensão de 
sua especificidade sócio-cultural enquanto alterida
de frente à vida urbana, valorizando-a, ressaltando 
o caráter tranquilizador da solidariedade social, da 
vida entre parentes, das atividades coletivas de 
caráter econômico, ritual, etc. De modo semelhante 
à instância referida anteriormente, também nesse 
âmbito os signos da alteridade são associados a 
uma expressão física da negritude, marcando a 
diferença sócio-cultural frente à sociedade envol
vente por meio de uma auto-caracterização 
enquanto comunidade negra. Pode-se dizer que 
essa auto-identificação, em larga medida emer
gente da organização das comunidades como 
atores na cena política regional e mesmo nacional, 
representa uma reação à ‘pressão classificatória' da 
sociedade envolvente, frente à qual os elementos 
característicos da vida tradicional assumem a 
característica de signos indicadores de sua especifi
cidade sócio-cultural enquanto comunidade negra.

Sobre a ocupação de Pedro Cubas há significa
tivas m enções acerca das estreitas e antigas 
relações sociais mantidas com Ivaporunduva e São 
Pedro, indicando-se ainda uma ocupação 
prim ordialm ente negra de caráter contínuo 
abrangendo essas três comunidades, a partir das 
quais foram fixadas outras localidades, como 
Nhunguara, André Lopes e Sapatu. Os documentos 
eclesiais revelam, ainda, uma modalidade de 
ocupação negra que, pela Lei de Terras, logrou 
obter o registro de suas posses que remontavam ao 
final do século XVIII e primeiras décadas do século 
XIX. A indicação da vizinhança presente mas 
marginalizada nos registros oferece a dimensão da 
complexidade de uma ocupação que, além dos 
pretos livres e das fazendas e seus plantéis de 
escravos, abrangia um contingente de moradores, 
pelos docum entos da época, descritos como 
pequenos lavradores negros que participavam da 
economia regional produzindo e vendendo 
excedentes de produtos, especialmente o arroz, 
comprado e levado por barcaças a vapor até o 
Porto de Iguape.

O trabalho recente de uma série de 
historiadores tem lançado luz sobre as variadas 
formas de resistência negra a situação escravista. A 
pesquisa histórica contem porânea coloca a 
articulação dos quilombos com a sociedade 
envolvente, a partir náo apenas da manutenção de

relações comerciais com esta mas também pela 
constituição de um campo de relações e interesses 
comuns entre quilombolas. negros escravos não 
quilombolas, negros livres e mesmo não negros, 
comerciantes, proprietários rurais, etc., que 
formaram, nas palavras de um dos estudiosos 
atuais da questão, um 'campo negro' (GOMES 
1996: 288) de relações sociais responsável pela 
possibilidade de formação e de manutenção dos 
quilombos enquanto grupamentos humanos à 
margem da legalidade, mas não completamente à 
margem da sociedade brasileira escravista que lhes 
deu à luz.

Na região do Vale do Ribeira, a presença de 
quilombos não parece ter sido incomum ainda na 
virada do século XVIII, de quando presumimos seja
a referência ao acontecido nas lavras dos Pilões, 
quando a presença de escravos aquilombados na 
serra do Quilombo foi reputada à revolta ocorrida 
nas lavras de ouro. A outra referência data de 1863, 
em documento que registra a existência de núcleo 
de negros fugidos na região do rio Pardo, um dos 
afluentes do rio Ribeira de Iguape. Havendo 
referências tanto documentais quanto orais à 
presença de escravos fugidos nas regiões das cinco 
comunidades anteriormente citadas, inclusive 
Pedro Cubas.

Isso posto, é forçoso concluir que as 
comunidades negras contemporâneas do Vale do 
Ribeira guardam um vinculo histórico com antigos 
quilombos estabelecidos na região. Elas foram 
gestadas a partir daquele campo de relações sociais 
peculiar, que contou com a participação de 
comunidades de escravos fugidos. Elas se constitui
ram na condição de possibilidade de suas 
existências, definindo um espaço territorial no qual 
a apropriação fundiária tradicional negra, em suas 
várias formas, era tolerada ou pelo menos não 
passível de repressão, seja por dificuldades 
materiais de realização da mesma, seja pelo 
desinteresse nos territórios apropriados pelas 
comunidades, seja pelo interesse na comerciali 
zaçáo da produção camponesa.

Concluímos portanto:
(1) que a comunidade rural negra de Pedro 

Cubas, tais como as de Ivaporunduva, São Pedro, 
Maria Rosa e de Pilões são remanescentes de 
quilombo por guardarem um vínculo histórico com 
comunidades de antigos quilombos;

(2) que todas elas fazem parte de uma 'comuni
dade' em sentido mais amplo, formada pelos 
bairros rurais negros do Vale do Ribeira, que guar
dam igualmente, em seu conjunto, um vinculo 
histórico com comunidades de antigos quilombos, 
uma vez que, tanto quanto as anteriores, têm sua 
origem associada à emergência, nos séculos XVIII e 
XIX, de um campo de relações sociais formado 
eminentemente por populações negras, inclusive 
quilombolas, que se constituiu em conjunto com a 
ocupação territorial negra no Vale, possibilitando 
sua continuidade.

MEMORIAL DESCRITIVO
Perímetro: 10®, 11® e 23® de Eldorado Paulista 
Município: ELDORADO
Gleba: Comunidade Pedro Cubas
Área: 3.806,4237 (ha)
DESCRIÇÃO DA GLEBA
Partindo-se do ponto 1 com coordenadas UTM 

770.175.059m ESTE e 7.289 380,186m NORTE, 
segue-se confrontando com o 23® Perímetro de 
Eldorado Paulista, com azimute de 146® 17 26" e 
distância de 138,620m. chega-se ao ponto 2; deste, 
segue-se confrontando com o mesmo, pelo Rio 
Penteado, à jusante, com distância de 3.880,230m, 
chega-se ao ponto 3; daí deflete à direita e segue-se 
confrontando com o 23® Perímetro de Eldorado 
Paulista, com distância de 2.155,070m, chega-se ao 
ponto 4; deste, segue-se confrontando com o 23® 
Perímetro de Eldorado Paulista, pelo Rio Pedro 
Cubas, à jusante, com distância de 1.207,020m, 
chega-se ao ponto 5; deste, segue-se confrontando 
com o 23® Perímetro de Eldorado Paulista, pelo Rio 
Pedro Cubas, à jusante, com distância de 
2.191,980m, chega-se ao ponto 6; daí deflete à 
esquerda e segue-se atravessando o Rio Pedro 
Cubas, com azimute de 41® 05 39” e distância de 
14,750m, chega-se ao ponto 7; deste, segue-se 
confrontando com o 23® Perímetro de Eldorado 
Paulista, com azimute de 40® 40' 14” e distância de 
215,910m, chega-se ao ponto 8: daí deflete à 
esquerda e segue-se confrontando com o mesmo, 
com azimute de 357® 41' 40” e distância de 
159,730m, chega-se ao ponto 9; dai deflete à direita 
e segue-se confrontando com o mesmo, pelo 
espigão, com distância de 1.625,410m, chega-se ao 
ponto 14; deste, segue-se confrontando com o 22® 
Perímetro de Eldorado Paulista, pelo espigão, com 
distância de 1.772,400m, chega-se ao ponto 15; 
deste, segue-se confrontando com o 23® Perímetro 
de Eldorado Paulista, pelo espigão, com distância 
de 1.454,620m, chega-se ao ponto 16; dai deflete à 
direita e segue-se confrontando com o 10® 
Perímetro de Eldorado Paulista, pelo Rio Pedro 
Cubas, à montante, com distância de 51,160m, 
chega-se ao ponto 17; dal deflete à esquerda e 
segue-se atravessando o Rio Pedro Cubas com 
azimute de 217® 39 37” e distância de 8,61m, chega- 
se ao ponto 18; deste, segue-se confrontando com 
terras do 10® Perímetro de Eldorado Paulista, com 
azimute de 217® 39 37” e distância de 1.184,080m, 
chega-se ao ponto 19; deste, segue-se confrontando 
com o 7® Perímetro de Eldorado Paulista, pelo 
espigão, com distância de 3.726,580m, chega-se ao 
ponto 20; deste, segue-se confrontando com o 7® 
Perímetro de Eldorado Paulista, pelo espigão, com 
distância de 2.203,010m, chega-se ao ponto 21; 
deste, segue-se confrontando com o 13® Perímetro 
de Eldorado Paulista, pelo espigão, com distância 
de 2.972,300m, chega-se ao ponto 13; dai deflete à 
direita e segue-se confrontando com o 10® 
Perímetro de Eldorado Paulista, pelo espigão, com 
distância de 778.310m, chega-se ao ponto 12-G, 
deste, segue-se confrontando com o mesmo, pelo 
espigão, com distância de 1 783,790m, chega-se ao

ponto 12-F; deste, segue-se confrontando com o 
mesmo, com azimute 162® 31 06" e distância de 
21,920m, chega-se ao ponto 12 E; deste, segue-se 
confrontando com o mesmo, com azimute de 145°
36 19" e distância de 37,891m. chega-se ao ponto 
12-D; deste, segue-se confrontando com o mesmo 
com azimute de 196° 10 23' e distância de SljtWfl*»***. 
chega-se ao ponto 12-C; deste. 
confrontando com o mesmo, com azimute d f^O rT  ^ j j  
48 59" e distância de 47,290m. chega sV.ap ponto^ * 
12 B; deste, segue-se confrontando com'o mttrflp 
com azimute de 206® 21 08" e distância de*6,TCJTm, j J  
chega-se ao ponto 12-A; deste, segue-se ] j  
confrontando com o mesmo, pelo espigão, com •' 
distância de 1.502.440m. chega se ao ponto 12 
deste, segue-se confrontando com o 13° Perímetro 
de Eldorado Paulista, com azimute de 298® 01 25" e 
distância de 1.200,657m, chega-se ao ponto 10, dai 
deflete à direita e segue-se confrontando com o 12®
Perímetro de Eldorado Paulista, pelo espigão, com 
distância de 3.270,220m, chega-se ao ponto 27 
deste, segue-se confrontando com o 12° Perímetro 
de Eldorado Paulista, com distância de 4.042.050m 
chega-se ao ponto 1. inicio desta descrição.

(Republicado na integra por ter saído com 
incorreção)

Despacho da Coordenadora, de 4-12-98
Processo Itesp 071/98
Assunto: Aprova Relatório Técnico Cientifico 

elaborado pela Antropóloga Cleyde Rodrigues 
Amorim, que se fundamenta e transcreve parte do 
Laudo dos Antropólogos Deborah Stucchi, Mírian 
de Fátima Chagas, Sheila dos Santos Brasileiro e 
Adolfo Neves de Oliveira Júnior, constante dos 
autos do Inquérito Civil Público n.° 5, de 1996. em 
curso no Ministério Público Federal e equipe da 
Assessoria de Quilombos deste Instituto de Terras 
sobre a identificação étnica e territorial dos 
Remanescentes da Comunidade de Quilombos de 
São Pedro, situado nos municípios de Eldorado e 
Iporanga, Estado de São Paulo, nos termos dos 
Artigos 215 e 216 da Constituição Federal, Artigo 
68 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição Federal, do Artigo 3° da 
Lei Estadual 9757 de 15 de setembro de 1997 e dos 
Artigos 1®, 2® e 3® do Decreto Estadual 42.839 de 04 
de fevereiro de 1998.

A Coordenadora do Instituto de Terras do 
Estado de São Paulo "José Gomes da Silva", tendo 
em vista o que consta dos autos do Processo Itesp 
071/98, e o parecer conclusivo a respeito da 
condição quilombola da comunidade negra de São 
Pedro, bem como os trabalhos técnicos de 
demarcação do território realizado pelo Departa 
mento de Regularização Fundiária e o Termo de 
Anuência assinado pelos lideres da comunidade, 
em obediência ao Parágrafo Único do Artigo 4® do 
Decreto 42.839 de 04 de fevereiro de 1998, decide:

1 - Aprovar a conclusão dos estudos antropo 
lógicos, Relatório Técnico Cientifico, e dos 
trabalhos técnicos de demarcação reconhecendo a 
Comunidade Negra de São Pedro e seu território, 
como Remanescente de Quilombos.

2 - Determinar a publicação no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo.

3 - Oficiar a Secretaria do Meio Ambiente.
Instituto Florestal, Fundação Florestal. Secretaria da 
Cultura, Conselho do Defesa do Património 
Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do 
Estado de São Paulo - CONDEPHAAT -, Secretaria 
de Governo e Gestão Estratégica, Secretaria da 
Educação, Secretaria da Agricultura e Abasteci 
mento, Procuradoria Geral do Estado, Conselho de 
Participação e Desenvolvimento da Comunidade 
Negra, Fórum Estadual de Entidades Negras do 
Estado de São Paulo, Comissão de Direitos 
Humanos - Subcomissão do Negro da Ordem dos 
Advogados do Brasil Secção de Sáo Paulo, para 
ciência desta decisão.

4 - Oficiar o Governo Federal, através da 
Fundação Cultural Palmares - FCP -, e Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
INCRA, para ciência e manifestação a respeito das 
áreas de domínio particular insertas no território 
quilombola ora reconhecimento e o Instituto do 
Patrimônio Histórico Nacional - IPHAN para 
conhecimento tendo em vista o contido nos Artigos 
215 e 216 da Constituição Federal.

Tânia M. O. Andrade.
PARECER N® 03/98
Identificação étnica e demarcação técnica do 

território  ocupado pelos Remanescentes da 
Comunidade de Quilombo de Sáo Pedro, localizado 
nos municípios de Eldorado e Iporanga, Estado de 
Sáo Paulo.

O presente parecer contempla a Comunidade 
dos Remanescentes de Quilombo de Sáo Pedro, 
com vistas à demarcação e a Legitimação de 
Posses, pelo seu reconhecimento como Remanes 
centes de Quilombos, com base no Artigo 68 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição Federal, do Artigo 3® da Lei Estadual 
9757 de 15 de setembro de 1997 e dos Artigos 1®, 2® 
e 3® do Decreto Estadual 42.839 de 04 de fevereiro 
de 1998, de acordo com os estudos antropológicos 
contidos no Relatório Técnico Cientifico realizado 
pela equipe técnica da Assessoria de Quilombos do 
Instituto de Terras, coordenado pela Antropóloga 
Cleyde Rodrigues Amorim e trabalhos técnicos de 
demarcação realizados pelo Departamento de 
Regularização Fundiária do Instituto de Terras.

A Comunidade de São Pedro, revela pertenci 
mento étnico e expressa controle e autonomia 
teritorial. Esta forma de adscrição denotativa do

COMUNICADO
A filial de Bauru está com novo 

número de telefone;

( 014) 227-0954
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grupo, confere reconhecimento por parte dos 
segm entos sociais, despertando interesses 
antagônicos que pretendem uma apropriação 
privada das terras pertencentes è comunidade. Por 
conseguinte, essas forças conjunturais ameaçam 
náo só os limites do território, como também a 
identidade étnica do grupo.

A representação dos limites do território, a 
forma de organização social e a memória da 
história de ocupação regional, presente no 
cotidiano dos seus moradores, indicam processos 
formadores da autonomia camponesa, que lhe é 
característica, constituída em resposta ao sistema 
escravocrata e a outras formas de subordinação.

A experiência história dos quilombos está 
incorporada nas manifestações culturais 
observadas na comunidade, expressas pelas 
diversas formas de atividades comunitária, que 
definem para seus moradores um mundo social 
partilhado, de identidade comum.

TERRITORIALIDADE E HISTÓRICO
DA OCUPAÇÃO
A territorialidade dos rem anescentes das 

comunidades de quilombos configura uma situação 
particular de especificidade e de alteridade desses 
grupos, que se constituíram a partir de processos 
diversos em todo o pais: fugas, heranças, doações e 
até compra de terras em pleno vigor do sistema 
escravista no pais. 0  território que ocupam identifi
ca-se com sua história de busca pela liberdade e 
pela autonomia. 0  acesso à terra e aos recursos 
básicos atém-se às relações sociais, de parentesco, 
náo necessariamente consangüíneo, e grupais.

A articulação de atores e grupos sociais de 
diferentes origens em um território, formando 
sociedades que passaram a funcionar à margem do 
sistema colonialista e escravista vigente até o 
século passado, denota um tipo de organização que 
teve por fundamento principal a questão étnica. 'As 
fugas como negação do sistema e a recomposição 
de um tipo de organização, permitiu a essa 
população viver na terra comum e constituir laços 
de solidariedade mútua (...). A forma de 

-apropriaçáó do espaço foi fundamental" (CARRIL, 
1995:5). Esses grupos ocuparam territórios de difícil 
acesso, em geral vales e serras próximos a 
mananciais e a grandes rios.

Sobre Sáo Paulo, a documentação citada por 
CARRIL (1995), pesquisada por ^ORTES & FORTES 
(1988), PETRONE (1966), YOUNG (1904) e KRUG 
(1908) aponta para a entrada da população negra 
escrava na região do Vale do Ribeira, para o 
emprego na mineração do ouro, pelo porto de 
Iguape, bem como a aquisição dessa mão-de-obra 
em outras capitanias como Rio de Janeiro, Bahia e 
Pernambuco. Em parte dessa documentação as 
origens dos escravos são atribuídas a Angola. 
Moçambique e Guiné.

Com o descenso da mineração e a vinda da 
familia real para o Brasil, em 1809, iniciou-se o ciclo 
econômico que incrementou a demanda de 
alimentos e de outros produtos agrícolas como o 
arroz, o café, o fumo e a cana. Nesse contexto a 
mão-de-obra escrava, embora diminuída, continuou 
a ser utilizada pelos proprietários mais ricos. Muitos 
destes enfrentaram  a dificuldade para a 
manutenção dos escravos e produção de alimentos 
para agregados e fazendeiros devido à tendência 
pela monocultura de arroz.

Pode-se explicar a formação ou, pelo menos, o 
adensamento populacional negro em bairros como 
São Pedro, ( e Gaivào), antigamente denominado 
Barra do São Pedro, localizados à margem 
esquerda do Ribeira, com base na lógica da 
expansão territorial em busca de terras férteis para 
o plantio. À medida em que a região do Vale do 
Ribeira consolidava-se como centro produtor e 
exportador de cereais, após o decjlinio da 
mineração, os negros, transformados em pequenos 
produtores rurais, desbravaram novos lugares 
tomados por meio do trábalho, promovendo um 
repovoamento da região. Esse movimento de 
repovoam ento abarcou os trechos menos 
valorizados e sujeitos à especulação, ou seja, as 
terras localizadas às margens dos afluentes do 
Ribeira. Os relatos orais demonstram que a 
memória retém aspectos de parte do processo de 
fixação, que pode ser localizado no tempo, a partir 
da década de 30 do século passado, em que a 
mobilidade desses grupos foi um fator importante 
no movimento de expansão da população negra em 
busca de áreas de cultivo.

ORGANIZAÇÃO SOCIAL,
ECONÔMICA E IDENTIDADE ÉTNICA
Após a virada do século, a vida cotidiana das 

comunidades negras do Vale do Ribeira ficou 
relativamente inalterada até a década de 1930, 
época das primeiras tentativas governamentais, 
neste século, visando a regularização fundiária e a 
contenção da ocupação livre das terras conside
radas devolutas. A geopolítica da ocupação do Vale 
então mostrava os grandes proprietários ocupando 
as melhores terras, aquelas mais propicias à 
produção agrícola, em uma região montanhosa 
onde grande parte das terras encontra-se em níveis 
de inclinação que impedem seu aproveitamento 
para a lavoura. É nessa época que a primeira 
grande transformação econômica ocorre na vida 
das comunidades negras do Vale no século XX, 
com a introdução da cultura da banana, que se 
espalhou rapidamente pelo baixo e médio Ribeira.

Tais transformações somente passaram a afetar 
de maneira mais sensível a vida cotidiana das 
comunidades a partir da década de 1950, com a 
introdução da segunda grande atividade econômica 
m arcante da vida atual das comunidades: a 
extração do palmito juçara, que impôs o abandono 
relativo das roças, aumentando a necessidade de 
aquisição dos produtos básicos que antes eram 
produzidos nas próprias unidades familiares. Além 
da extração do palmito ter-se tornado ilegal, grande 
parte das práticas tradicionais de manejo e cultivo 
da terra também o foram, deixando as comuni
dades negras do Vale do Ribeira sem alternativas

de subsistência, as quais foram severamente 
restringidas. Em compensação, os membros das 
comunidades passaram  a exercer atividade 
extratora ilegal, com a comercialização do palmito 
feita por atravessadores que compravam o produto 
in natura a preços extremamente inferiores aos de 
revenda (CARRIL: 1995:114).

Acerca da identidade étnica, BANDEIRA 
argum enta que a referência étnica passa a 
configurar um fator de resistência e de luta pelos 
direitos sobre a terra "na medida em que a raça 
passa a ser uma diferença assumida por uns e 
outros, transform a-se na alteridade em fator 
explícito de discriminação. No interior de cada 
grupo, a diferença tende a ser manipulada como 
fator de coesão. Nas comunidades rurais negras, 
tende a germinar uma resistência informalmente 
organizada, mediada por conteúdos culturais 
selecionados pela comunidade como definidores de 
sua etnicidade. A identidade étnica cimenta a 
coesão interna e os suportes da resistência 
externa' (1988:23). Essa identidade étnica tem 
como referência a terra, o território enquanto fator 
condicionante desses grupos e de suas identidades, 
como o articulador da exjstência do grupo, 
conforme argumenta GUSMÃO, "estar aí e fazer 
parte do grupo encontra respaldo no 'direito 
costumeiro', na descendência necessariamente 
negra de um grupo de parentes entre os quais se 
está e se vive.' (1995:6).

Os elementos gerais da própria auto-caracteri
zação sobre o bairro rem etem  às origens 
camponesas imemoriais, de aglomerado humano 
com relações cimentadas em laços de parentesco e 
em uma vida social de cunho religioso. Praticam 
uma economia de subsistência que incluía e inclui a 
produção de excedentes e produtos comercializá
veis para suprir as necessidades de bens não 
passíveis de serem produzidos dentro da unidade 
familiar, como os tecidos. Os moradores descrevem 
a auto-suficiência de um conhecimento tradicional 
para lidar com os percalços de sua existência 
cotidiana. Tal economia baseia-se no trabalho 
familiar, usando o expediente do mutirão e da 
'tro ca  de d ias ' (de trabalho) entre grupos 
familiares. A constituição de especificidades sócio- 
culturais, cuja mais evidente distinção em relação 
aos núcleos populacionais da sociedade abrangente 
é o grau de autodeterminação na gestão de seus 
próprios destinos, segue paralelamente com suas 
formas peculiares de ocupação territorial, com sua 
organização social distintiva e com um conjunto de 
práticas econômicas diferenciadas, por sua própria 
natureza de subsistência, daquelas da economia 
colonial. Esta forma organizativa, na qual a 
autonomia da família nuclear constitui o pilar de 
uma ética camponesa, constfói o mundo de 
relações m arcadamente horizontais entre as 
unidades familiares que o compõem. Desse modo, 
a aliança matrimonial solidifica as relações de 
amizade e de reciprocidade econômica e social de 
uma forma mais ampla. Nota-se também a 
tendência à uxorilocalidaae de bairro, como reflexo 
da dinâmica da reprodução social das comunidades 
negras rurais no Vale do Ribeira.

Em São Pedro, o homem considerado um dos 
primeiros a se fixar do bairro, do qual reconhece 
descender a maioria dos moradores, é Bernardo 
Furquim. O morador Edu Nolasco de França relata 
que seu bisavô teria chegado à região sozinho com 
medo de ser capturado para o trabalho escravo: 
'contavam que ele veio corrido, veio fugido, parou 
aqui, começou a tocar serviço por ai, arrumou umas 
mulheres, gerou as famílias dele aqui dentro do 
bairro de Sáo Pedro". Os informantes de São Pedro 
sáo capazes de citar 24 filhos de Bernardo. Benedita 
menciona José Furquim, Graciano, Lindolfo, 
Faustina, Miquelina, Donária, Mereciana e Mistarda. 
João Maciel menciona João Furquim e Marcelino. 
Maria Adelaide Pedrosa lembra Ana Maria Furquim. 
Braz Furquim menciona Zeferino Furquim.

Ademais, França afirma, sobre o território 
associado a Bernardo Furquim, como referência de 
ocupação possibilitada, em grande medida, pelas 
alianças de casamento: "de lá de Ivaporunduva até 
nas Vargens, ele morou em um bocado de lugar aí; 
ele abria posse num lugar, formava aquela 
criadagem, passava adiante e assim ia. (...) Quase 
todos os filhos de Bernardo ficaram aqui em São 
Pedro, depois foram vindo os netos de Bernardo . 
Lá por Ivaporúnduva foi tudo de Bernardo Furquim, 
para cima, onde estão os Maia foi tudo de Bernardo 
(...). As terras que nossos avós trabalhavam nela 
começavam da Barra dos Pilões para cima, lá do 
bairro Galvão e vai até o rio das Vargens, tem uns 
12 ou 14 quilômetros. Cada filho formava uma 
posse, ficava trabalhando, os netos também 
trabalhavam".

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sáo Pedro, tal como as comunidades negras de 

Ivaporunduva. Pilões, Pedro Cubas e Maria Rosa, 
todas no Vale do Ribeira, sáo grupos étnicos 
inseridos em um sistema multi-étnico (Carneiro da 
Cunha 1995: 130), na medida em que signos 
culturais da suposta inferioridade negra sáo 
utilizados para marcar a posição de segmentos 
sociais específicos (os bairros negros) vis-á-vis a 
sociedade envolvente.

A outra face deste processo, ou seja, a 
identificação das-comunidades enquanto negras 
por seus membros, articula-se à auto-apreensão de 
sua especificidade sócio-cultural enquanto 
alteridade frente à vida urbana, valorizando-a, 
ressaltando o caráter tranquilizador da solidarie
dade social, da vida entre parentes, das atividades 
coletivas de caráter econômico, ritual, etc. De modo 
semelhante à instância referida anteriormente, 
também nesse âmbito os signos da alteridade sáo 
associados a uma expressão física da negritude, 
marcando a diferença sócio-cultural frente à 
sociedade envolvente por meio de uma auto 
caracterização enquanto comunidade negra. Pode- 
se dizer que essa auto-identificação, em larga 
medida emergente da organização das comuni

dades como atores na cena política regional 
mesmo nacional, representa uma reação à 'pressão 
classificatória’ da sociedade envolvente, frente à 
qual os elem entos característicos 
tradicional assumem a característica 
indicadores de sua especificidade sócfó$«lturaf/> 
enquanto comunidade negra.
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261®25'54" e distância 335,130m. chega-se ao ponto 
15; dai deflete à direita e segue-se confrontando

Nhunguara, André Lopes e Sapatu. Os documentos 
eclesiais revelam, ainda, uma modalidade de 
ocupação negra que, pela Lei de Terras, logrou 
obter o registro de suas posses que remontavam ao 
final do século XVIII e primeiras décadas do século 
XIX. A indicação da vizinhança presente mas 
marginalizada nos registros oferece a dimensão da 
complexidade de uma ocupação que, além dos 
pretos livres e das fazendas e seus plantéis de 
escravos, abrangia um contingente de moradores, 
pelos documentos da época, descritos como 
pequenos lavradores negros que participavam da 
economia regional produzindo e vendendo 
excedentes de produtos, especialmente o arroz, 
comprado e levado por barcaças a vapor até o 
Porto de Iguape.

O registro de núcleo formado por negros 
fugidos na região do rio Pardo, na década de 60 do 
século passado, noticiado pela subdelegacia de 
Iporanga, indica a existência de relações de aliança 
entre os aquiiombados e a vizinhança, impondo 
dificuldades às tentativas de debelar os negros 
rebeldes. Ainda, foi visto que a ocupação territorial 
negra local teve por assim dizer uma segunda 
origem, a partir do assentamento de ex-escravos 
nas terras da antiga fazenda de escravos existente 
próximo ao local onde hoje se encontra o núcleo 
habitacional principal do bairro de Pilões.

O trabalho recente de uma série de historia
dores tem lançado luz sobre as variadas formas de 
resistência negra à situação escravista. A pesquisa 
histórica contemporânea coloca a articulação dos 
quilombos com a sociedade envolvente, a partir 
náo apenas da manutenção de relações comerciais 
com esta mas também pela constituição de um 
campo de relações e interesses comuns entre 
quilombolas^ negros escravos não quilombolas, 
negros livres e mesmo náo negros, comerciantes, 
proprietários rurais, etc., que formaram, nas 
palavras de um dos estudiosos atuais da questão, 
um 'campo negro' (GOMES 1996: 288) de relações 
sociais responsável pela possibilidade de formação 
e de m anutenção dos quilombos enquanto 
grupamentos humanos à margem da legalidade, 
mas náo completamente à margem da sociedade 
brasileira escravista que lhes deu à luz.

Na região do Vale do Ribeira, a presença de 
quilombos náo parece ter sido incomum ainda na 
virada do século XVIII, de quando presumimos seja 
a referência ao acontecido nas lavras dos Pilões, 
quando a presença de escravos aquiiombados na 
serra do Quilombo foi reputada à revolta ocorrida 
nas lavras de ouro. A outra referência data de 1863, 
em documento que registra a existência de núcleo 
de negros fugidos na região do rio Pardo, um dos 
afluentes do rio Ribeira de Iguape. Havendo 
referências tanto documentais quanto orais à 
presença de escravos fugidos nas regiões das cinco 
comunidades anteriormente citadas, inclusive Sáo 
Pedro.

Isso posto, é forçoso concluir que as comuni
dades negras contemporâneas do Vale do Ribeira 
guardam um vinculo histórico com antigos 
quilombos estabelecidos na região. Elas foram 
gestadas a partir daquele campo de relações sociais 
peculiar, que contou com a participação de comuni
dades de escravos fugidos. Elas se constituiram na 
condição de possibilidade de suas existências, 
definindo um espaço territorial no qual a apropria
ção fundiária tradicional negra, em suas várias 
formas, era tolerada ou pelo menos náo passível de 
repressão, seja por dificuldades materiais de 
realização da mesma, seja pelo desinteresse nos 
territórios apropriados pelas comunidades, seja 
pelo interesse na comercialização da produção 
camponesa.

Concluímos portanto:
(1) que a comunidade rural negra de Sáo Pedro, 

tais como as de Ivaporunduva, Pedro Cubas, Maria 
Rosa e de Pilões são remanescentes de quilombo 
por guardarem um vinculo histórico com 
comunidades de antigos quilombos;

(2) que todas elas fazem parte de uma 
'comunidade' em sentido mais amplo, formada 
pelos bairros rurais negros do Vale do Ribeira, que 
guardam igualmente, em seu conjunto, um vinculo 
histórico com comunidades de antigos quilombos, 
uma vez que. tanto quanto as anteriores, têm sua 
origem associada à emergência, nos séculos XVIII e 
XIX, de um campo de relações sociais formado 
eminentemente por populações negras, inclusive 
quilombolas, que se constituiu em conjunto com a 
ocupação territorial negra no Vale, possibilitando 
sua continuidade.

MEMORIAL DESCRITIVO
Perímetro 12®,14® de Eldorado Paulista e 30® de 

Apiai.
Municípios Eldorado e Iporanga.
Gleba : Comunidade Sáo Pedro
Área: 5.797,9498 ( ha )
DESCRIÇÃO DA GLEBA
Partindo-se do ponto 30 com coordenadas UTM 

764.181.104m, ESTE e 7 289.670,428m. NORTE, 
segue-se confrontando com terras do 31® Perimetro 
de Apiai, 23® Perímetro de Eldorado Paulista, 11( 
Perímetro de Eldorado Paulista, 10® Perimetro de 
Eldorado Paulista. 13( de Eldorado Paulista e 12® 
Perimetro de Eldorado Paulista, pelo espigáo, com 
distância de 19.946,558m. chega se ao ponto 31; 
deste segue-se confrontando com o 12’ Perimetro

com o mesmo com azimute de 327®15'39" e 
distância de 258,470m, chega-se ao ponto 16; dai 
deflete à esquerda e segue-se confrontando com o 
mesmo com azimute de 251®51'19" e distância de 
139,780m, chega-se ao ponto 17; dai deflete à 
direita e segue-se confrontando com o mesmo com 
azimute de 346®28'53" e distância de 168,88m 
chega-se ao ponto 18; dai deflete à esquerda e 
segue-se confrontando com o mesmo com azimute 
de 303®01'59" e distância de 375,260m chega-se ao 
ponto 19; dai deflete à esquerda e segue-se 
confrontando com o mesmo com azimute de 
234®46'27" e distância de 350,570m chega-se ao 
ponto 20; dai deflete à direita e segue-se 
confrontando com o mesmo com azimute de 
332®29'21” e distância de 75,340m, chega-se ao 
ponto 21; deste segue-se confrontando com o 
mesmo com azimute de 304®32'00" e distância de 
85,010m, chega-se ao ponto 22; dai deflete à 
esquerda e segue-se confrontando com o mesmo 
com azimute de 238®52'49'' e distância de 95,800m, 
chega-se ao ponto 23; dai deflete à direita e 
segue-se confrontando com o mesmo com azimute 
de 296®5T47" e distância de 46,230m. chega-se o 
ponto 24; na estrada municipal para o Bairro São 
Pedro; deste segue-se pela referida estrada com 
distância de 656,840m; chega-se ao ponto 25; dai 
deflete a esquerda e segue se confrontando com o 
mesmo com azimute de 296®53'06" e distância 
de 53,770m, chega-se ao ponto 05; deste, segue- 
se confrontando com o 30® Perimetro de Apiai, pelo 
espigão, com distância de 561,740m. chega-se ao 
ponto 06; daí deflete à esquerda e segue 
confrontando com o 30® Perimetro de Apiai, com 
azimute de 243® 27 42" e distância de 378,100m, 
chega-se ao ponto 07; dai deflete à direita e segue 
confrontando com o 30® Perimetro de Apiai, pelo 
espigáo, com distância de 799,580m. chega-se ao 
ponto 08; dai deflete à direita e segue confrontando 
com o 30® Perimetro de Apiai, com azimute de 24° 
14' 49" e distância de 116,090m, chega-se ao ponto 
09; dai, deflete à direita e segue confrontando com 
o 30® e 31 ( Perímetros de Apiai pelo espigáo, com 
distância de 4.887,790m, chega-se ao ponto 01; dai 
deflete à direita e segue-se confrontando com o 31® 
Perimetro de Apiai, pelo espigáo, com distância de 
4.579,228 m, chega-se ao ponto 01-A; dai deflete à 
direita e segue confrontando com o 30® Perimetro 
de Apiai.pelo espigáo, com distância de 562,902m, 
chega-se ao ponto 02; daí deflete à esquerda e 
segue confrontando o mesmo pelo espigáo. com 
distância de 402,780m, chega-se ao ponto 03; deste 
segue-se confrontando com o 12® Perimetro de 
Eldorado Paulista, com azimute de 50®20'31" e 
distância de 209,800m, chega-se ao ponto 10, deste 
segue-se confrontando com o 12® Perímetro de 
Eldorado Paulista pelo espigão; com distância de 
511,499m, chega-se ao ponto 30, início desta 
descrição.

(Republicado na integra por ter saído com 
incorreção)

Despacho da Coordenadora, de 4-12-98
Processo Itesp 072/98
Assunto: Aprova Relatório Técnico Cientifico 

elaborado pela Antropóloga Cleyde Rodrigues 
Amorim, que se fundamenta e transcreve parte do 
Laudo dos Antropólogos Deborah Stucchi, Mírian 
de Fátima Chagas, Sheila dos Santos Brasileiro e 
Adolfo Neves de Oliveira Júnior, constante dos 
autos do Inquérito Civil Público n.® 5, de 1996, em 
curso no Ministério Público Federal e equipe da 
Assessoria de Quilombos deste Instituto de Terras 
sobre a identificação étnica e territorial dos 
Remanescentes da Comunidade de Quilombos de 
Pilões, situado no município de Iporanga, Estado de 
Sáo Paulo, nos termos dos Artigos 215 e 216 da 
Constituição Federal, Artigo 68 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da Consti
tuição Federal, do Artigo 3® da Lei Estadual 9757 de 
15 de setembro de 1997 e dos Artigos 1®, 2® e 3® do 
Decreto Estadual 42.839 de 04 de fevereiro de 1998.

A Coordenadora do Instituto de Terras do 
Estado de Sáo Paulo "José Gomes da Silva", tendo 
em vista o que consta dos autos do Processo Itesp 
072/98, e o parecer conclusivo a respeito da 
condição quilombola da comunidade negra de 
Pilões, bem como os trabalhos técnicos de 
demarcação do território realizado pelo Departa
mento de Regularização Fundiária e o Termo de 
Anuência assinado pelos lideres da comunidade, 
em obediência ao Parágrafo Unico do Artigo 4® do 
Decreto 42.839 de 04 de fevereiro de 1998, decide:

1 - Aprovar a conclusão dos estudos 
antropológicos, Relatório Técnico Cientifico, e dos 
trabalhos técnicos de demarcação reconhecendo a 
Comunidade Negra de Pilões e seu território, como 
Remanescente de Quilombos.

2 - Determinar a publicação no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo.

3 - Oficiar a Secretaria do Meio Ambiente, 
Instituto Florestal, Fundação Florestal. Secretaria da 
Cultura, Conselho do Defesa do Património 
Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do 
Estado de São Paulo - CONDEPHAAT , Secretaria 
de Governo e Gestão Estratégica. Secretaria da 
Educação, Secretaria da Agricultura e Abasteci
mento, Procuradoria Geral do Estado, Conselho de 
Participação e Desenvolvimento da Comunidade 
Negra, Fórum Estadual de Entidades Negras do 
Estado de Sáo Paulo. Comissão de Direitos
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Humanos - Subcomissão do Negro da Ordem dos 
Advogados do Brasil • Secção de São Paulo, para 
ciência desta decisão.

4 - Oficiar o Governo Federal, através da 
Fundação Cultural Palmares - FCP -, e Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - 
INCRA, para ciência e manifestação a respeito das 
áreas de domínio particular insertas no território 
quilombola ora reconhecimento e o Instituto do 
Patrimônio Histórico Nacional - IPHAN para 
conhecimento tendo em vista o contido nos Artigos 
215 e 216 da Constituição Federal.

Tânia M. O. Andrade.
PARECER N* 06/98
Identificação étnica e demarcação técnica do 

território  ocupado pelos Rem anescentes da 
Comunidade de Quilombo de Pilões, localizado no 
município de Iporanga, Estado de São Paulo.

O presente parecer contempla a Comunidade 
dos Remanescentes de Quilombo de Pilões, com 
vistas à demarcação e a Legitimação de Posses, 
pelo seu reconhecimento como Remanescentes de 
Quilombos, com base no Artigo 68 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição Federal, do Artigo 3® da Lei Estadual 
9757 de 15 de setembro de 1997 e dos Artigos 1®, 2® 
e 3® do Decreto Estadual 42.839 de 04 de fevereiro 
de 1998, de acordo com os estudos antropológicos 
contidos no Relatório Técnico Científico realizado 
pela equipe técnica da Assessoria de Quilombos do 
Instituto de Terras, coordenado pela Antropóloga 
Cleyde Rodrigues Amorim e trabalhos técnicos de 
demarcação realizados pelo Departamento de 
Regularização Fundiária do Instituto de Terras.

A Comunidade de Pilões, revela pertencimento 
étnico a expressa controle e autonomia teritorial. 
Esta forma de adscrição denotativa do grupo, 
confere reconhecimento por parte dos segmentos 
sociais, despertando interesses antagônicos que 
pretendem uma apropriação privada das terras 
pertencentes à comunidade. Por conseguinte, essas 
forças conjunturais ameaçam não só os limites do 
território, como também a identidade étnica do 
grupo.

A representação dos limites do território, a 
forma de organização social e a memória da 
h istória de ocupação regional, presente no 
cotidiano dos seus moradores, indicam processos 
formadores da autonomia camponesa, que lhe é 
característica, constituída em resposta ao sistema 
escravocrata e a outras formas de subordinação.

A experiência histórica dos quilombos está 
incorporada nas manifestações culturais obser
vadas na comunidade, expressas pelas diversas 
form as com unitária, que definem para seus 
m oradores um mundo social partilhado, de 
identidade comum.

TERRITORIALIDADE E HISTÓRICO DA OCUPAÇÃO
A territorialidade dos rem anescentes das 

comunidades de quilombos configura uma situação 
particular de especificidade e de alteridade desses 
grupos, que se constituíram a partir de processos 
diversos em todo o pais: fugas, heranças, doações e 
até compra de terras em pleno vigor do sistema 
escravista no país. 0  território que ocupam 
identifica-se com sua história de busca pela 
liberdade e pela autonomia. O acesso à terra e aos 
recursos básicos atém-se às relações sociais, de 
parentesco, náo necessariamente consangüíneo, e 
grupais.

A articulação de atores e grupos sociais de 
diferentes origens em um território, formando 
sociedades que passaram a funcionar à margem do 
sistema colonialista e escravista vigente até o 
século passado, denota um tipo de organização que 
teve por fundamento principal a questão étnica. *As 
fugas como negação do sistema e a recomposição 
de um tipo de organização, permitiu a essa 
população viver na terra comum e constituir laços 
de solidariedade mútua (...). A forma de 
apropriação do espaço foi fundamental' (CARRIL, 
1995:5). Esses grupos ocuparam territórios de difícil 
acesso, em geral vales e serras próximos a 
mananciais e a grandes rios.

Sobre São Paulo, a documentação citada por 
CARRIL (1995), pesquisada por FORTES & FORTES 
(1988), PETRONE (1966), YOUNG (1904) e KRUG 
(1908) aponta para a entrada da população negra 
escrava na região do Vale do Ribeira, para o 
emprego na mineração do ouro, pelo porto de 
Iguape, bem como a aquisição dessa mão-de-obra 
em outras capitanias como Rio de Janeiro, Bahia e 
Pernambuco. Em parte dessa documentação as 
origens dos escravos são atribuídas a Angola, 
Moçambique e Guiné.

Com o descenso da mineração e a vinda da 
família real para o Brasil, em 1809, iniciou-se o ciclo 
econômico que incrementou a demanda de 
alimentos e de outros produtos agrícolas como o 
arroz, o café, o fumo e a cana. Nesse contexto a 
mão-de-obra escrava, embora diminuída, continuou 
a ser utilizada pelos proprietários mais ricos. Muitos 
d estes  enfrentaram  a dificuldade para a 
manutenção dos escravos e produção de alimentos 
para agregados e fazendeiros devido à tendência 
pela monocultura de arroz.

Relatos de moradores acerca das origens da 
comunidade, contam sobre a existência de escravos 
na Fazenda Santana, próximo à atual localização do 
bairro, ao lado da barra do ribeirão Pilões. Alguns 
teriam vindo de Faxina, atual Itapeva, para a região 
dos Pilões na época em que esses escravos 
trabalhavam na Fazenda Santana, encontrando 
então o bairro, já existente. Segundo informantes, o 
próprio nome de Porto de Pilões deriva do fato de 
que lá as embarcações descarregavam mercadorias 
para a sede da fazenda de escravos.

A ocupação do local é, assim, mais antiga que a 
memória das comunidades alcança, porque as 
famílias de ocupantes se sucedem umas às outras 
em uma mesma região. Tal ocupação da região do 
ribeirão dos Pilões tem dois momentos distintos: o 
primeiro deles marcado por extrema violência, não 
apenas a derivadq da atividade garimpeira, mas

também decorrente da resistência negra à situação 
escravista, revelando-se em rebeliões, mortes, 
fugas e formação de quilombos nesta região (de 
onde se origina a toponímia de localidade próxima, 
Serra do Quilombo). Em 1856, um ofício da 
administração de Iporanga ao Presidente da 
Provinda de São Paulo informava 'a  existência de 
terras devolutas nos sertões do Rio Pardo e do Rio 
dos Pilões, as quais estão devolutas por falta de 
vias de communicação para tranzito a tão férteis 
lugares' (Ofícios Diversos - Ordem 1339, Lata 
544/ASP). Estariam essas terras, em vez de vazias, 
ocupadas por populações negras; como constatou 
CARRIL (1995: 100) elas eram sempre áreas de 
pouca visibilidade, afastadas de locais de maior 
trânsito: fundos de vales, ao longo de rios e 
distante de suas margens.

ORGANIZAÇÃO SOCIAL. ECONÔMICA E 
IDENTIDADE ÉTNICA

Após a virada do século, a vida cotidiana das 
comunidades negras do Vale do Ribeira ficou 
relativamente inalterada até a década de 1930, 
época das primeiras tentativas governamentais, 
neste século, visando a regularização fundiária e a 
contenção da ocupação livre das terras conside
radas devolutas. A geopolitica da ocupação do Vale 
então mostrava os grandes proprietários ocupando 
as melhores terras, aquelas mais propícias à 
produção agrícola, em uma região montanhosa 
onde grande parte das terras encontra-se em níveis 
de inclinação que impedem seu aproveitamento 
para a lavoura. É nessa época que a primeira 
grande transformação econômica ocorre na vida 
das comunidades negras do Vale no século XX, 
com a introdução da cultura da banana, que se 
espalhou rapidamente pelo baixo e médio Ribeira.

Tais transformações somente passaram a afetar 
de maneira mais sensível a vida cotidiana das 
comunidades a partir da década de 1950, com a 
introdução da segunda grande atividade econômica 
marcante da vida atual das com unidades: a 
extração do palmito juçara, que impôs o abandono 
relativo das roças, aumentando a necessidade de 
aquisição dos produtos básicos que antes eram 
produzidos nas próprias unidades familiares. Além 
da extração do palmito ter-se tornado ilegal, grande 
parte das práticas tradicionais de manejo e cultivo 
da terra também o foram, deixando as comuni
dades negras do Vale do Ribeira sem alternativas 
de subsistência, as quais foram severamente 
restringidas. Em compensação, os membros das 
comunidades passaram  a exercer atividade 
extratora ilegal, com a comercialização do palmito 
feita por atravessadores que compravam o produto 
in natura a preços extremamente inferiores aos de 
revenda (CARRIL: 1995: 114).

Os elementos gerais da própria auto-caracteri
zação sobre o bairro rem etem  às origens 
camponesas imemoriais, de aglomerado humano 
com relações cimentadas em laços de parentesco e 
em uma vida social de cunho religioso. Praticam 
uma economia de subsistência que incluía e inclui a 
produção de excedentes e produtos comercializá
veis para suprir as necessidades de bens não 
passíveis de serem produzidos dentro da unidade 
familiar, como os tecidos. Os moradores descrevem 
a auto-suficiência de um conhecimento tradicional 
para lidar com os percalços de sua existência 
cotidiana. Tal economia baseia-se no trabalho 
familiar, usando o expediente do mutirão e da 
'tro ca  de dias* (de trabalho) entre grupos 
familiares. A constituição de especificidades sócio- 
culturais, cuja mais evidente distinção em relação 
aos núcleos populacionais da sociedade abrangente 
é o grau de autodeterminação na gestão de seus 
próprios destinos, segue paralelamente com suas 
formas peculiares de ocupação territorial, com sua 
organização social distintiva e com um conjunto de 
práticas econômicas diferenciadas, por sua própria 
natureza de subsistência, daquelas da economia 
colonial. Esta forma organizativa, na qual a 
autonomia da família nuclear constitui o pilar de 
uma ética cam ponesa, constrói o mundo de 
relações m arcadam ente horizontais entre as 
unidades familiares que o compõem. Desse modo, 
a aliança matrimonial solidifica as relações de 
amizade e de reciprocidade econômica e social de 
uma forma mais ampla. Nota-se também a 
tendência à uxorilocalidade de bairro, como reflexo 
da dinâmica da reprodução social das comunidades 
negras rurais no Vale do Ribeira.

A definição da comunidade de Pilões expressa 
por seus membros ecoa seu processo de formação 
histórica. Como lembra CARRIL, no Vale do Ribeira 
de Iguape:'... a saída dos brancos ocorreu também 
em função da busca de riquezas em outras regiões. 
Os negros permaneceram, relacionando-se de 
forma orgânica com a terra, através do que 
estabeleceram fortes laços de solidariedade e 
união, bem como o conhecimento do espaço em 
que vivem (...) Mantiveram, a exemplo dos demais 
grupamentos negros, somente as casas particulares 
e o terreno em volta para o plantio" (1995:103).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pilões, tal como as comunidades negras de 

Ivaporunduva, São Pedro, Pedro Cubas e Maria 
Rosa, todas no Vale do Ribeira, sáo grupos étnicos 
inseridos em um sistema multi-étnico (Carneiro da 
Cunha 1995: 130), na medida em que signos 
culturais da suposta inferioridade negra são 
utilizados para marcar a posição de segmentos 
sociais específicos (os bairros negros) vis-á-vis a 
sociedade envolvente.

A outra face deste processo, ou seja, a 
identificação das comunidades enquanto negras 
por seus membros, articula-se à auto-apreensão de 
sua especificidade sócio-cultural enquanto 
alteridade frente à vida urbana, valorizando-a, 
ressaltando o caráter tranquilizador da solidarie
dade social, da vida entre parentes, das atividades 
coletivas de caráter econômico, ritual, etc. De modo 
semelhante à instância referida anteriormente, 
também nesse âmbito os signos da alteridade sáo 
associados a uma expressão física da negritude.

marcando a diferença sócio-cultural frente à 
sociedade envolvente por meio de uma auto- 
caracterização enquanto comunidade negra. Pode- 
se dizer que essa auto-identificação, em larga 
medida emergente da organização das comuni
dades como atores na cena política regional e 
mesmo nacional, representa uma reação à pressão 
classificatória' da sociedade envolvente, frente à 
qual os elem entos característicos da vida 
tradicional assumem a característica de signos 
indicadores de sua especificidade sócio-cultural 
enquanto comunidade negra.

Relatos de moradores de Pilões contam 
também como a região era pertencente a uma 
fazenda de escravos até a abolição. A partir dos 
dados coligidos e analisados, concluímos que a 
região era, provavelmente, uma propriedade rural 
voltada exclusivamente para a agricultura e o 
fabrico de aguardente, produzindo também 
alimentos, liberando seus escravos para o trabalho 
da pequena lavoura de subsistência alguns dias por 
semana. Ao mesmo tempo, há a indicação de 
presença negra náo escrava na mesma região, mais 
especificamente subindo o curso do ribeirão dos 
Pilões, acima do ponto onde se encontrava a 
fazenda, contemporânea e talvez anterior a ela. Tal 
ocupação territorial negra parece ter sido 
desvinculada daquela promovida - e controlada - 
pela fazenda de escravos.

O registro de núcleo formado por negros 
fugidos na região do rio Pardo, na década de 60 do 
século passado, noticiado pela subdelegacia de 
Iporanga, indica a existência de relações de aliança 
entre os aquiiombados e a vizinhança, impondo 
dificuldades às tentativas de debelar os negros 
rebeldes. Ainda, foi visto que a ocupação territorial 
negra local teve por assim dizer uma segunda 
origem, a partir do assentamento de ex-escravos 
nas terras da antiga fazenda de escravos existente 
próximo ao local onde hoje se encontra o núcleo 
habitacional principal do bairro de Pilões.

O trabalho recente de uma série de 
historiadores tem lançado luz sobre as variadas 
formas de resistência negra à situação escravista. A 
pesquisa histórica contem porânea coloca a 
articulação dos quilombos com a sociedade 
envolvente, a partir náo apenas da manutenção de 
relações comerciais com esta mas também pela 
constituição de um campo de relações e interesses 
comuns entre quilombolas, negros escravos não 
quilombolas, negros livres e mesmo não negros, 
comerciantes, proprietários rurais, etc., que 
formaram, nas palavras de um dos estudiosos 
atuais da questão, um 'campo negro’ (GOMES 
1996: 288) de relações sociais responsável pela 
possibilidade de formação e de manutenção dos 
quilombos enquanto grupamentos humanos à 
margem da legalidade, mas não completamente à 
margem da sociedade brasileira escravista que lhes 
deu à luz.

Na região do Vale do Ribeira, a presença de 
quilombos não parece ter sido incomum ainda na 
virada do século XVIII, de quando presumimos seja 
a referência ao acontecido nas lavras dos Pilões, 
quando a presença de escravos aquiiombados na 
serra do Quilombo foi reputada à revolta ocorrida 
nas lavras de ouro. A outra referência data de 1863, 
em documento que registra a existência de núcleo 
de negros fugidos na região do rio Pardo, um dos 
afluentes do rio Ribeira de Iguape. Havendo 
referências tanto documentais quanto orais à 
presença de escravos fugidos nas regiões das cinco 
comunidades anteriormente citadas, inclusive 
Pilões.

Isso posto, é forçoso concluir que as comuni
dades negras contemporâneas do Vale do Ribeira 
guardam um vinculo histórico com antigos 
quilombos estabelecidos na região. Elas foram 
gestadas a partir daquele campo de relações sociais 
peculiar, que contou com a participação de comuni
dades de escravos fugidos. Elas se constituiram na 
condição de possibilidade de suas existências, 
definindo um espaço territorial no qual a 
apropriação fundiária tradicional negra, em suas 
várias formas, era tolerada ou pelo menos não 
passível de repressão, seja por dificuldades mate
riais de realização da mesma, seja pelo desinteresse 
nos territórios apropriados pelas comunidades, seja 
pelo interesse na comercialização da produção 
camponesa.

Concluímos portanto:
(1) que a comunidade rural negra de Pilões, tais 

como as de São Pedro, Pedro Cubas, Maria Rosa e 
de Ivaporunduva sáo remanescentes de quilombos 
por guardarem um vínculo histórico com 
comunidades de antigos quilombos;

(2) que todas elas fazem parte de uma 
'comunidade' em sentido mais amplo, formada 
pelos bairros rurais negros do Vale do Ribeira, que 
guardam igualmente, em seu conjunto, um vínculo 
histórico com comunidades de antigos quilombos, 
uma vez que, tanto quanto as anteriores, têm sua 
origem associada à emergência, nos séculos XVIII e 
XIX, de um campo de relações sociais formado 
eminentemente por populações negras, inclusive 
quilombolas, que se constituiu em conjunto com a 
ocupação territorial negra no Vale, possibilitando 
sua continuidade.

MEMORIAL DESCRITIVO
Perimetro: 31® e 35® de Apiai
Município: IPORANGA
Gleba: 'Comunidade de Pilões’ (Total)
Área: 6.222,3005 (ha)
DESCRIÇÃO DA GLEBA
Partindo-se do ponto 48, com coordenadas UTM 

762.943.440m ESTE e 7.299.124,707m NORTE, 
segue-se confrontando com o 31® Perimetro de 
Apiai, pelo espigáo, com distância de 892,538m, 
chega-se ao ponto 49; deste segue-se confrontando 
com o 31® Perimetro de Apiai, com azimute de 174® 
28' 15' e distancia de 28,216m, chega-se ao ponto 
50; deste segue-se confrontando com o 31® 
Perímetro de Apiai, pelo espigão, com distancia de 
4.704,585m, chega-se ao ponto 51; deste segue-se

confrontando com o 31® Perímetro de Apiai, pelo 
espigáo, com distancia de 3.265,296m. chega-se ao 
ponto 52; deste segue-se confrontando com o 31®
Perimetro de Apiai, pelo espigáo, com distancia de 
2.745,695m, chega-se ao ponto 24; dai deflete a 
esquerda e segue-se confrontando com o 31®
Perimetro de Apiai, pelo espigáo, com distancia de 
1.441,968m, chega-se ao ponto 24-A; daí deflete a 
esquerda e segue-se confrontando com o 31®
Perimetro de Apiai, por córrego, à montante, com, 
distancia de 131,564m, chega-se ao ponto 24-B; dai 
deflete a direita e segue-se confrontando com o 31®
Perimetro de Apiai, pelo espigáo, com distancia de 
3.351,027m, chega-se ao ponto 33; deste segue^# 
confrontando com o 31® Perimetro de Apiai, pQk. «3 \  

25,al3m. f ‘
ponto 33-A; deste seg-uíFSei

córrego à montante, com distancia de 225,^I3m, J ^  
chega-se ao ponto 33-A; deste segue-se» v» 
confrontando com o 31® Perimetro de Apiauflglii..-V
espigáo, com distancia de 1.060,290m, chegá^STao 
ponto 25; deste segue-se confrontando com o 31® 
Perímetro de Apiai, por córrego, à jusante, coftt», 
distancia de 1.547,210m, chega-se ao ponto 25-A; 
dai deflete à direita e segue confrontando com o 28® 
Perimetro de Apiai, pelo Rio dos Pilões à montante, 
com distancia de 2.775,582m, chega-se ao ponto 29; 
daí deflete à direita e segue-se confrontando com o 
28® Perimetro de Apiai, pelo Rio dos Pilões à 
montante, com distancia de 3.008,67m, chega-se ao 
ponto 30; deste segue-se atravessando o Ribeirão 
Itacolomi com azimute de 307® 53' 56" e distancia 
de 26,68m, chega-se ao ponto 23; deste segue-se 
confrontando com o 28® Perimetro de Apiai, pelo 
Rio dos Pilões, à montante, com distancia de 
3.010,28m, chega-se ao ponto 14; daí deflete à 
direita e segue-se confrontando com o 35® 
Perimetro de Apiai, pelo espigão, com distancia de 
1.242,800m, chega-se ao ponto 44; daí deflete à 
direita e segue-se confrontando com o 35® 
Perimetro de Apiai, pelo espigão, com distancia de 
1.131,447m, chega-se ao ponto 43; daí deflete à 
direita e segue-se confrontando com o 35® 
Perimetro de Apiai, com azimute de 155® 09' 44', e 
distancia de 116.34m, chega-se ao ponto 42; dai 
deflete à esquerda e segue-se confrontando com o 
35® Perimetro de Apiai, com azimute de 97® 30' 27' 
e distancia de 183,16m, chega-se ao ponto 41; dai 
deflete à esquerda e segue-se confrontando com o 
35® Perimetro de Apiai, pelo Rio Ribeiráozinho, à 
montante, com distancia de 387,250m, chega-se ao 
ponto 39; dai deflete à esquerda e segue-se 
confrontando com o 35® Perimetro de Apiai, com 
azimute de 288® 37' 22' e distancia de 286,69m. 
chega-se ao ponto 38; dai deflete à direita e segue- 
se confrontando com o 35® Perimetro de Apiai. com 
azimute de 352® 32' 59' e distancia de 42.80m, 
chega-se ao ponto 37; deste segue-se confrontando 
com o 35® Perimetro de Apiai, com azimute de 24® 
21' 23' e distancia de 110,71m, chega-se ao ponto 
36; dai deflete à direita e segue-se confrontando 
com o 35® Perimetro de Apiai, com azimute de 119® 
03' 10" e distancia de 238,44m, chega-se ao ponto 
35; dai deflete à direita e segue-se confrontando 
com o 35® Perimetro de Apiai, com azimute de 169® 
00' 22' e distancia de 121,29m, chega-se ao ponto 
39; dai deflete à esquerda e segue-se confrontando 
com o 35® Perímetro de Apiai, com azimute de 33* 
13' 24" e distancia de 202,33m, chega-se ao ponto 
21-A; daí deflete à esquerda e segue-se 
confrontando com o 35® Perimetro de Apiai, com 
azimute de 307® 58' 03' e distancia de 438,11m, 
chega-se ao ponto 21-B; daí, deflete à esquerda e 
segue confrontando com o mesmo, pelo espigão, 
com distância de 1750,51m, chega-se ao ponto 21- 
C; dai, deflete à direita e segue confrontando com o 
mesmo, com azimute de 52® 00 09' e distância de 
185,03m, chega-se ao ponto 21-D; daí deflete à

direita e segue confrontando com o mesmo, 
com azimute de 99® 00 50" e distância de 521,09m, 
chega-se ao ponto 15; daí deflete à esquerda e 
segue-se confrontando com o 35® Perímetro de 
Apiai, com azimute de 349® 43' 40' e distancia de 
566,95m, chega-se ao ponto 15-A; dai deflete à 
direita e segue-se confrontando com o 35® 
Perímetro de Apiai, com azimute de 27® 06' 42" e 
distancia de 100,05m, chega-se ao ponto 15-B; dai 
deflete à direita e segue-se confrontando com o 35® 
Perímetro de Apiai, com azimute de 90® 00' 00" e 
distancia de 38,26m, chega-se ao ponto 19; dai 
deflete à esquerda e segue-se confrontando com o 
35® Perímetro de Apiai, pelo espigão, com 
distancia de 2.654,71m, chega-se ao ponto 19-A; dai 
deflete à esquerda e segue-se confrontando com o 
35® Perimetro de Apiai, com azimute de 325® 34’ 
17' e distancia de 1.134,46m, chega-se ao ponto 19- 
B; daí deflete à direita e segue-se confrontando com 
o 35® Perímetro de Apiai, pelo espigão, com 
distancia de 1.432,26m, chega-se ao ponto 2; dai 
deflete à direita e segue-se confrontando com o 35® 
Perimetro de Apiai, pelo espigáo, com distancia de 
1.253,41 m, chega-se ao ponto 2-A; deste segue-se 
confrontando com o 31® Perímetro de Apiai, pelo 
espigão, com distancia de 1.386,94m, chega-se ao 
ponto 20; dai deflete à esquerda e segue-se 
confrontando com o 31® Perimetro de Apiai, pelo 
espigão, com distancia de 3.207,85m, chega-se ao 
ponto 45; deste segue-se confrontando com o 31® 
Perimetro de Apiai, pelo espigão, com distancia de 
4.055,14m, chega-se ao ponto 48, inicio desta 
descrição.

(Republicado na íntegra por ter saído com 
incorreção)

Despacho da Coordenadora, de 4-12-98
Processo Itesp 073/98
Assunto: Aprova Relatório Técnico Cientifico 

elaborado pela Antropóloga Cleyde Rodrigues 
Amorim, que se fundamenta e transcreve parte do 
Laudo dos Antropólogos Deborah Stucchi, Mírian 
de Fátima Chagas, Sheila dos Santos Brasileiro e 
Adolfo Neves de Oliveira Júnior, constante dos 
autos do Inquérito Civil Público n.® 5, de 1996, em 
curso no Ministério Público Federal e equipe da 
Assessoria de Quilombos deste Instituto de Terras 
sobre a identificação étnica e territorial dos 
Remanescentes da Comunidade de Quilombos de

!
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Ivaporunduva, situado no município de Eldorado, 
Estado de Sáo Paulo, nos termos dos Artigos 215 e 
216 da Constituição Federal, Artigo 68 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição Federal, do Artigo 3® da Lei Estadual 
9757 de 15 de setembro de 1997 e dos Artigos 1®, 2® 
e 3® do Decreto Estadual 42.839 de 04 de fevereiro 
de 1998.

A Coordenadora do Instituto de Terras do 
Estado de Sáo Paulo 'José  Gomes da Silva', tendo 
em vista o que consta dos autos do Processo Itesp 
073/98, e o parecer conclusivo a respeito da 
condiçáo quilombola da comunidade negra de 
Ivaporunduva, bem como os trabalhos técnicos de 
dem arcação do território  realizado pelo 
Departamento de Regularização Fundiária e o 
Termo de Anuência assinado pelos líderes da 
comunidade, em obediência ao Parágrafo Único do 
Artigo 4® do Decreto 42.839 de 04 de fevereiro de 
1998, decide:

1 Aprovar a conclusão dos estudos antropoló
gicos, Relatório Técnico Científico, e dos trabalhos 
técnicos de demarcação reconhecendo a Comuni
dade Negra de Ivaporunduva e seu território, como 
Remanescente de Quilombos.

2 - Determinar a publicação no Diário Oficial do 
Estado de Sáo Paulo.

3 - Oficiar a Secretaria do Meio Ambiente, 
Instituto Florestal, Fundação Florestal, Secretaria da 
Cultura, Conselho do Defesa do Patrimônio 
Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do 
Estado de São Paulo - CONDE PH AAT -, Secretaria 
de Governo e Gestão Estratégica, Secretaria da 
Educação, Secretaria da Agricultura e Abasteci
mento. Procuradoria Geral do Estado, Conselho de 
Participação e Desenvolvimento da Comunidade 
Negra, Fórum Estadual de Entidades Negras do 
Estado de Sáo Paulo, Comissão de Direitos 
Humanos - Subcomissão do Negro da Ordem dos 
Advogados do Brasil - Secção de Sáo Paulo, para 
ciência desta decisão.

4 - Oficiar o Governo Federal, através da 
Fundação Cultural Palmares - FCP -, e Instituto 
Nacional de Colonjzação e Reforma Agrária - 
INCRA, para ciência e manifestação a re6peito das 
áreas de domínio particular insertas no território 
quilom bola ora reconhecido e o Instituto do 
Patrimônio Histórico Nacional - IPHAN para 
conhecimento tendo em vista o contido nos Artigos 
215 e 216 da Constituição Federal.

Tânia M. O. Andrade.
PARECER N» 02/98
Identificação étnica e demarcação técnica do 

território ocupado pelos Rem anescentes da 
Comunidade de Quilombo de Ivaporunduva, 
localizado no município de Eldorado, Estado de Sáo 
Paulo.

O presente parecer contempla a Comunidade 
dos Remanescentes de Quilombo de Ivaporunduva, 
com vistas à dem arcação e a Legitimação de 
Posses, pelo seu reconhecimento como Remanes
centes de Quilombos, com base no Artigo 68 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição Federal, do Artigo 3® da Lei Estadual 
9757 de 15 de setembro de 1997 e dos Artigos 1®, 2® 
e 3® do Decreto Estadual 42.839 de 04 de fevereiro 
de 1998, de acordo com os estudos antropológicos 
contidos no Relatório Técnico Científico realizado 
pela equipe técnica da Assessoria de Quilombos do 
Instituto de Terras, coordenado pela Antropóloga 
Cleyde Rodrigues Amorim e trabalhos técnicos de 
demarcação realizados pelo Departamento de 
Regularização Fundiária do Instituto de Terras.

A Comunidade de Ivaporunduva, revela 
pertencim ento étnico e expressa controle e 
autonomia teritorial. Esta forma de adscrição 
denotativa do grupo, confere reconhecimento por 
parte dos segm entos sociais, despertando 
interesses antagônicos que pretendem  um i 
apropriação privada das terras pertencentes à 
com unidade. Por conseguinte,, essas forças 
conjunturais ameaçam não só os limites do 
território, como também a identidade étnica do 
grupo.

A representação dos limites do território, a 
forma de organização social e a memória da 
história de ocupação’regional, presente no 
cotidiano dos seus moradores, indicam processos 
formadores da autonomia camponesa, que lhe é 
característica, constituída em resposta ao sistema 
escravocrata e a outras formas de subordinação.

A experiência histórica dos quilombos está 
incorporada nas m anifestações culturais 
observadas na com unidade, expressas pelas 
diversas formas de atividades comunitária, que 
definem para seus moradores um mundo social 
partilhado, de identidade comum.

HISTÓRICO DA OCUPAÇÃO E TERRITORIALIDADE
A territorialidade dos rem anescentes das 

comunidades de quilombos configura uma situação 
particular de especificidade e de alteridade desses 
grupos, que se constituiram a partir de processos 
diversos em todo o pqís: fugas, heranças, doações e 
até compra de terras em pleno vigor do sistema 
escravista no país. O território que ocupam 
identifica-se com sua história de busca pela 
liberdade e pela autonomia. O acesso à terra e aos 
recursos básicos atém-se às relações sòciais, de 
parentesco, náo necessariamente consangüíneo, e 
grupais.

A articulação de atores e grupos sociais de 
diferentes origens em um território, formando 
sociedades que passaram a funcionar à margem do 
sistema colonialista e escravista vigente até o 
século passado, denota um tipo de organização que 
teve por fundamento principal a questão étnica. 'As 
fugas como negação do sistema e a recomposição 
de um tipo de organização, permitiu a essa 
população viver na terra comum e constituir laços 
de solidariedade mútua (...). A forma de 
apropriação do espaço foi fundamental' (CARRIL, 
1995:5). Esses grupos ocuparam territórios de difícil 
acesso , em geral vales e serras próximos a 
mananciais e a grandes rios.

Sobre Sáo Paulo, a documentação citada por 
CARRIL (1995) e QUEIROZ (1983) pesquisada por 
FORTES & FORTES (1988), PETRONE (1966), 
YOUNG (1904) e KRUG (1908) aponta para a 
entrada da população negra escrava na região do 
Vale do Ribeira, para o emprego na mineração do 
ouro, pelo porto de Iguape, bem como a aquisição 
dessa mão-de-obra em outras capitanias como Rio 
de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Em parte dessa 
documentação as origens dos escravos sáo 
atribuídas a Angola, Moçambique e Guiné.

Em 1763, Xiririca (atual Eldorado) contava com 
cerca de 600 pessoas, ano em que se fixaram os 
limites do distrito da Capela de Nossa Senhora da 
Guia, segundo registros do Livro de Tombo 
transcritos por YOUNG: 'O  Ribeirão dos Pillõens 
inclusive da parte Superior, e a Pedra grande 
chamada Fortaleza, e na língua da Terra Jyquyá 
inclusive da parte inferior são os Termos 
demarcantes desta Estola, ou Freguezia de Nossa 
Senhora da Guia de Xiririca, a respeito das 
Freguezias Sua Visinha Limítrofes q' sáo a Villa de 
Apiahy, e a Villa de Iguape devendo por conse
guinte abranger todos os rios que desaguáo dentro 
das mencionadas demarcações.'

Com o descenso da mineração e a vinda da 
família real para o Brasil, em 1809, iniciou-se o eido 
econômico que incrementou a demanda de 
alimentos e de outros produtos agrícolas como o 
arroz, o café, o fumo e a cana. Nesse contexto a 
mão-de-obra escrava, embora diminuída, continuou 
a ser utilizada pelos proprietários mais ricos. Muitos 
destes enfrentaram  a dificuldade para a 
manutenção dos escravos e produção de alimentos 
para agregados e fazendeiros devido à tendência 
pela monocultura de arroz.

Pela definição extraída do Segundo Livro do 
Tombo da paróquia de Xiririca de 1813, o nome 
Ivaporunduva significa Rio de muito VAPORU 
(fruta).

Ivaporunduva é a mais antiga das comunidades 
da Baixada do Ribeira. Tem sua origenp na atividade 
mineradora. Surge como povoado no século XVII, 
mesmo antes de Xiririca, com dois irmãos 
mineradores: Domingos Rodrigues Cunha e 
Antonio Rodrigues Cunha e um grupo de 10 
escravos, comprados de Antonio Soares de 
Azevedo, conforme documento citado por YOUNG 
(1895).

A comunidade foi mais densamente povoada a 
partir de 1.720 com diversos mineradores e seus 
escravos. E, em 1.791, lá é inaugurada a Capela de 
Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, 
construída com trabalho dos escravos durante 
cerca de cinco anos. Inaugurada com festejos, tinha 
como seu patrimônio uma casa de taipa e uma 
lavra de ouro, doada por um minerador do bairro.

Contam seus moradores que há muitb tempo 
chegou ao lugar uma senhora, Joanna Maria, 
trazendo consigo pretos escravos para o serviço da 
mineração do ouro. Mandou construir uma casa 
para sua moradia, da qual hoje existem apenas 
vestígios do alicerce, e uma a Capela para realizar 
as celebrações religiosas. Nos registros do Livro do 
Tombo e nos relatos orais dos moradores de 
Ivaporunduva e de outros bairros negros do Vale do 
Ribeira, constata-se que as terras foram doadas por 
Joanna Maria aos escravos que lhe serviram em 
vida, contemplando-os com a liberdade ao morrer. 
'Falecida aos 02 de abril de 1.802, com idade de 90 
annos, sem deixar bens alguns, porque em vida 
soube distribuí-los, e remunerar com a liberdade os 
escravos que lhe servião." (KRUG: 1942:272).

De maneira geral a ocupação da região e, em 
particular, de Ivaporunduva ocorreu em decorrência 
da intensa mobilidade geográfica característica da 
extração do ouro de lavagem.

ORGANIZAÇÃO SOCIAL, ECONÔMICA E 
IDENTIDADE ÉTNICA

Com o decréscimo das quantidades de ouro na 
região, em meados do século XVIII, os escravos 
foram alforriados e entregues à própria sorte. 
Aconteceu a gradativa saída da população branca 
da região, ampliando-se as áreas ocupadas pela 
população negra em Ivaporunduva.

A depopulação branca contribuiu para a 
diminuição da m ão-de-obra escrava, antes 
trabalhadores da mineração. Refugiando-se nas 
práticas de uma economia de subsistência, 
ancorada no cultivo de pequenas roças - sobretudo 
arroz, milho e feijão - suplementando a atividade 
agrícola por meio das atividades de pesca, coleta e 
caça, apossaram-se de parcelas livres relativamente 
próximas ao centro do povoado e isolaram-se em 
núcleos familiares, que compunham um grupo 
mais extenso e igualitário, graças aos vínculos de 
solidariedade e de sociabilidade baseados nas 
obrigações mútuas próprias do parentesco, da 
vizinhança e do compadrio. Construíram, enfim, 
uma identidade própria, centrada na origem 
comum, na cor negra da pele e sobretudo na 
devoção à Santa padroeira de Ivaporunduva, Nossa 
Senhora do Rosário dos Homens Pretos. E assim 
permaneceram durante décadas e décadas, até 
meados dos anos de 1.950.

Com o tempo o bairro de Ivaporunduva foi se 
transformando numa área para onde era atraído 
grande contingente de negros livres, libertos, 
fugidos ou náo, que se agrupavam em torno da 
capela, nas terras da Santa e nas regiões mais 
interiorizadas do bairro.

Após a virada do século, a vida cotidiana das 
comunidades negras do Vale do Ribeira ficou 
relativamente inalterada até a década de 1930, 
época das primeiras tentativas governamentais, 
neste século, visando a regularização fundiária e a 
contèhção da ocupação livre das terras considera
das devolutas. A geopolitica da ocupação do Vale 
então mostrava os grandes proprietários ocupando 
as melhores terras, aquelas mais propicias à 
produção agrícola, em uma região montanhosa 
onde grande parte das terras encontra-se em níveis 
de inclinação que impedem seu aproveitamento 
para a lavoura. É nessa época que a primeira

grande transformação econômica ocorre na vida 
das comunidades negras do Vale no século XX, 
com a Introdução da cultura da banana, que se 
espalhou rapidamente pelo baixo e médio Ribeira.

Tais transformações somente passaram a afetar 
de maneira mais sensível a vida cotidiana das 
comunidades a partir da década de 1950, com a 
introdução da segunda grande atividade econômica 
m arcante da vida atual das comunidades: a 
extração do palmito juçara, que impôs o abandono 
relativo das roças, aumentando a necessidade de 
aquisição dos produtos básicos que antes eram 
produzidos nas próprias unidades familiares. Além 
da extração do palmito ter-se tornado ilegal, grande 
parte das práticas tradicionais de manejo e cultivo 
da terra também o foram, deixando as comunida
des negras do Vale do Ribeira sem alternativas de 
subsistência, as quais foram severamente restringi
das. Em compensação, os membros das comuni
dades passaram a exercer atividade extratora ilegal, 
com a comercialização do palmito feita por 
atravessadores que compravam o produto in natura 
a preços extremamente inferiores aos de revenda
(CARRIL 1995:114).

Acerca da identidade étnica, BANDEIRA 
argum enta que a referência étnica passa i 
configurar um fator de resistência e de luta pelos 
direitos sobre a terra 'na  medida em que a raça 
passa a ser uma diferença assumida por uns e 
outros, transform a-se na alteridade em fator 
explícito de discriminação. No interior de cada 
grupo, a diferença tende a ser manipulada como 
fator de coesão. Nas comunidades rurais negras, 
tende a germinar uma resistência informalmente 
organizada, mediada por conteúdos culturais 
selecionados pela comunidade como definidores de 
sua etnicidade. A identidade étnica cimenta a 
coesão interna e os suportes da resistência 
ex terna ' (1988:23). Essa identidade étnica tem 
como referência a terra, o território enquanto fator 
condicionante desses grupos e de suas identidades, 
como o articulador da existência do grupo, 
conforme argumenta GUSMÃO, ‘estar ai e fazer 
parte do grupo encontra respaldo no 'direito 
costumeiro', na descendência necessariamente 
negra de um grupo de parentes entre os quais se 
está e se vive.' (1995:6).

Os elementos gerais da própria auto-caracte
rização sobre o bairro remetem às origens 
imemoriais, de aglomerado humano com relações 
cimentadas em laços de parentesco e em uma vida 
social de cunho religioso. Os levantamentos 
realizados denotam que a presença negra em 
Ivaporunduva caracterizou-se por uma relativa 
estabilidade, possibilitando a reprodução do grupo 
em term os de gerações e grupos parentais 
relacionados a determinados territórios socialmente 
reconhecidos.

Praticam uma economia de subsistência que 
incluía e inclui a produção de excedentes e 
produtos comercializáveis para suprir 
necessidades de bens náo passíveis de serem 
produzidos dentro da unidade familiar, como os 
tecidos. Os moradores descrevem a auto-suficiência 
de um conhecimento tradicional para lidar com os 
percalços de sua existência cotidiana. Tal economia 
baseia-se no trabalho familiar, usando o expediente 
do mutirão e da 'troca de dias’ (de trabalho) entre 
grupos familiares.

A constituição de especificidades sócio- 
culturais, cuja mais evidente distinção em relação 
aos núcleos populacionais da sociedade abrangente 
é o grau de autodeterminação na gestão de seus 
próprios destinos, segue paralelamente com suas 
formas peculiares de ocupação territorial, com sua 
organização social distintiva e com um conjunto de 
práticas econômicas diferenciadas, por sua própria 
natureza de subsistência, daquelas da economia 
colonial. Esta forma organizativa, na qual a 
autonomia da família nuclear constitui o pilar de 
uma ética camponesa, constrói o mundo de 
relações m arcadamente horizontais entre as 
unidades familiares que o compõem. Desse modo, 
a aliança matrimonial solidifica as relações de 
amizade e de reciprocidade econômica e social de 
uma forma mais ampla. Nota-se também a 
tendência à uxorilocalidade de bairro, como reflexo 
da dinâmica da reprodução social das comunidades 
negras rurais no Vale do Ribeira.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ivaporunduva é, segundo relatos orais, o mais 

antigo dos bairros negros do Vale do Ribeira. 
Associam-se a ele as antigas atividades minera- 
doras e as relações escravistas. Nesse sentido ele 
figura como um núcleo de referência para < 
formação de outros bairros negros localizados às 
margens do rio Ribeira. A ocupação foi dada por 
uma teia formada pelas águas, importante canal de 
comunicação entre os povoados negros que foram 
se formando.

Ivaporunduva, tal como as comunidades negras 
de Sáo Pedro, Pedro Cubas, Pilões e Maria Rosa, 
todas no Vale do Ribeira, são grupos étnicos 
inseridos em um sistema multi-étnico (Carneiro da 
Cunha 1995: 130), na medida em que signos 
culturais da suposta inferioridade negra são 
utilizados para marcar a posição de segmentos 
sociais específicos (os bairros negros) vis-á-vis a 
sociedade envolvente.

A outra face deste processo, ou seja, a 
identificação das comunidades enquanto negras 
por seus membros, articula-se à auto-apreensão de 
sua especificidade sócio-cultural enquanto 
alteridade frente à vida urbana, valorizando-a, 
ressaltando o caráter tranquilizador da solidarie
dade social, da vida entre parentes, das atividades 
coletivas de caráter econômico, ritual, etc. De modo 
semelhante à instância referida anteriormente, 
também nesse âmbito os signos da alteridade sáo 
associados a uma expressão física da negritude, 
marcando a diferença sócio-cultural frente à socie
dade envolvente por meio de uma autocarac- 
terizaçáo enquanto comunidade negra. Pode-se 
dizer que essa auto-identificação, em larga medida

emergente da organização das comunidades como 
atores na cena política regional e mesmo nacional, 
representa uma reação à 'pressão classificatória’ da 
sociedade envolvente, frente à qual os elementos 
característicos da vida tradicional assumem a 
característica de signos indicadores de sua especi
ficidade sócio-cultural enquanto comunidade negra.

A antigüidade da ocupação negra livre em 
Ivaporunduva é registrada pela grande incidência 
de registros de terras em nome desses negros, 
respeitados como vizinhos pelos proprietários 
brancos e declarados como confrontantes nos 
memoriais descritivos das terras.

O trabalho recente de uma série de 
historiadores tem lançado luz sobre as variadas 
formas de resistência negra à situação escravista. A 
pesquisa histórica contem porânea coloca a /  
articulação dos quilom bos com a sociedade, 
envolvente, a partir náo apenas da manutenção de 
relações comerciais com esta mas também pejay* * 
constituição de um campo de relações e interesses 
comuns entre quilombolas, negros escravos náo 
quilombolas, negros livres e mesmo náo negros, 
comerciantes, proprietários rurais, etc., que 
formaram, nas palavras de um dos estudiosos 
atuais da questão, um 'campo negro' (GOMES 
1996: 288) de relações sociais responsável pela 
possibilidade de formação e de manutenção dos 
quilombos enquanto grupamentos humanos à 
margem da legalidade, mas náo completamente à 
margem da sociedade brasileira escravista que lhes
deu à luz.

Na região do Vale do Ribeira, a presença de 
quilombos não parece ter sido incomum ainda na 
virada do século XVIII. de quando presumimos seja 
a referência ao acontecido nas lavras dos Pilões, 
quando a presença de escravos aquiiombados na 
serra do Quilombo foi reputada à revolta ocorrida 
nas lavras de ouro. A outra referência data de 1863, 
em documento que registra a existência de núcleo 
de negros fugidos na região do rio Pardo, um dos 
afluentes do rio Ribeira de Iguape. Havendo 
referências tanto documentais quanto orais à 
presença de escravos fugidos nas regiões das cinco 
comunidades anteriormente citadas, inclusive 
Ivaporunduva.

Isso posto, é forçoso concluir que as comuni
dades negras contemporâneas do Vale do Ribeira 
guardam um vinculo histórico com antigos 
quilombos estabelecidos na região. Elas foram 
gestadas a partir daquele campo de relações sociais 
peculiar, que contou com a participação de 
comunidades de escravos fugidos. Elas se 
constituiram na condiçáo de possibilidade de suas 
existências, definindo um espaço territorial no qual 
a apropriação fundiária tradicional negra, em suas 
várias formas, era tolerada ou pelo menos não 
passível de repressão, seja por dificuldades 
m ateriais de realização da mesma, seja pelo 
desinteresse nos territórios apropriados pelas 
comunidades, seja pelo interesse na comercializa
ção da produção camponesa.

A comunidade de Ivaporunduva, baseada em 
sólidas evidências históricas, antropológicas e até 
arqueológicas, encontra total apoio nas disposições 
constitucionais da Carta Magna sobretudo porque:

1. Fontes escritas (KRUG e SCHMIDT) e a 
própria tradição oral dos moradores mostram que a 
comunidade originou-se de um grupo de escravos 
que para lá foram compulsoriamente transferidos 
na condição de mão-de-obra cativa destinada à 
mineração do ouro;

2. A capela existente, tombada pelo 
CONDEPHAAT, data, segundo registros escritos, de 
1.791, e tudo indica ter sido construída pelos 
próprios cativos, configurando uma evidência de 
ocupação bastante antiga da área e um patrimônio 
da comunidade;

3. Os descendentes dos escravos lá fixados 
jamais deixaram as glebas em que se 
estabeleceram , fazendo delas uso contínuo e 
coletivo, ao longo de diversas gerações, para a 
obtenção de seus meios de vida;

4. Esses rem anescentes de escravos 
construíram uma autêntica comunidade, ou seja, 
um grupo autônomo e auto-suficiente de unidades 
familiares articuladas graças aos vínculos de 
parentesco, compadrio e vizinhança;

5. Esse grupo vê-se a si mesmo e também é 
visto como um grupo diferenciado, portador de 
uma identidade própria com base em elementos 
étnicos, culturais e históricos;

6. As terras são tidas como propriedade da 
comunidade, da Santa, muito embora sejam 
utilizadas pelos grupos familiares à medida das 
suas necessidades. Isso configura um padrão 
bastante peculiar de apropriação do patrimônio 
territorial, a assim  chamada “apropriação 
comunal'.

7. Os relatos atinentes à constituição do grupo 
configuram um mito de origem, que remete o início 
da comunidade enquanto tal à chegada de Joanna 
Maria naquela localidade.

A comunidade de Ivaporunduva tem sido 
estigmatizada, avaliada por meio de apreciações 
preconceituosas, segregada e vitimada por graves 
injustiças, tais como apropriação indébita de suas 
terras e super-exploraçào da força de trabalho de 
seus integrantes. Passadas tantas décadas, nada 
mais justo, portanto, que essa comunidade 
quilombola possa obter, na forma da lei, as devidas 
reparações e o pleno reconhecimento de seus 
direitos, especialmente sobre as terras que ocupam.

Concluímos portanto:
(1) que a comunidade rural negra de 

Ivaporunduva, tais como as de São Pedro, Pedro 
Cubas, Pilões e Maria Rosa sáo remanescentes de 
quilombos por guardarem um vínculo histórico 
com comunidades de antigos quilombos;

(2) que todas elas fazem parte de uma 
'comunidade' em sentido mais amplo, formada 
pelos bairros rurais negros do Vale do Ribeira, que 
guardam igualmente, em seu conjunto, um vínculo 
histórico com comunidades de antigos quilombos,
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uma vez que, tanto quanto as anteriores, têm sua 
origem associada à emergência, nos séculos XVIII é 

• XIX, de um campo de relações sociais formado 
eminentemente por populações negras, inclusive 
quilombolas, que se constituiu em conjunto com a 
ocupaçáo territorial negra no Vale, possibilitando 
sua continuidade.

MEMORIAL DESCRITIVO
Perimetro: 10*. 12*, 13® e 14® de Eldorado 

Paulista
Município: ELDORADO
Gleba: Comunidade Ivaporunduva
Área: 2.754,3619<ha)
DESCRIÇÃO DA GLEBA
Partindo-se do ponto 01 com coordenadas UTM 

764.374.999m ESTE e 7.284.729,336m NORTE, 
segue-se confrontando com terras do 12( Perimetro 
de Eldorado Paulista (Comunidade Sáo Pedro), pelo 
espigão, com distância de 1.237,662m, chega-se ao 
ponto 02; deste, segue-se confrontando com o 
mesmo atravessando-se o Rio Ivaporunduva, com 
distância de 6,198m, chega-se ao ponto 03; deste, 
segue-se confrontando com o mesmo, pelo espigáo, 
com distância de 711,937m, chega-se ao ponto 04; 
deste, segue-se confrontando com o 12* Perímetro 
de Eldorado Paulista (Comunidade Sáo Pedro) pelo 
espigáo, com distância de 2.053,030m, chega-se ao 
ponto 10; deste segue-se confrontando com o 10* 
Perimetro de Eldorado Paulista, pelo espigão, com 
azimute de 118*01'25* e distância de 1.200,657m, 
chega-se ao ponto 12; deste segue-se confrontando 
com terras do mesmo perímetro, pelo espigáo, com 
distância de 1.502,440m, chega-se ao ponto 12-A; 
deste, segue-se confrontando com terras do mesmo 
perimetro com azimute de 206*21'08" e distância de 
6,161m, chega-se ao ponto 12-B; deste, segue-se 
confrontando com o mesmo, com azimute de 204® 
48' 59" e distância de 47,290m, chega-se ao ponto 
12-C; deste, segue-se confrontando com o mesmo 
com azimute de 196* 10' 23" e distância de 31,931 m, 
chega-se ao ponto 12-D; deste, segue-se 
confrontando com o mesmo com azimute de 145® 
36' 19' e distância de 37,891m, chega-se ao ponto 
12-E; deste, segue-se confrontando com o mesmo 
com azimute de 162®31'06" e distância de 21,920m, 
chega-se ao ponto 12-F; deste, segue-se 
confrontando com o mesmo, pelo espigáo, com 
distância de 1.783,790m, chega-se ao ponto 12-G; 
deste, segue-se confrontando com o mesmo, pelo 
espigáo, com distância de 778,310m, chega-se ao 
ponto 13; deste segue-se confrontando com terras 
rem anescentes do 13® Perímetro de Eldorado 
Paulista, pelo espigão, com distância de 7.244,154m, 
chega-se ao ponto 14; daí deflete à direita e segue- 
se confrontando com as mesmas, com azimute de 
354®47'35" e distância de 695,392m, chega-se ao 
ponto 15, na margem esquerda do Rio Ribeira de 
Iguape; daí deflete à direita e segue-se pela margem 
do referido rio, sentido montante, com distância de 
3.773,950m, chega-se ao ponto 16, na fóz do Rio 
Ivaporunduva; daí deflete à direita e segue-se pelo 
Rio Ribeira de Iguape, no sentido montante, com 
distância de 637,350m, em sua margem esquerda, 
chega-se ao ponto 17; deste, segue-se pelo referido 
rio , no sentido m ontante, com distância de 
1.252,968m, chega-se ao ponto 18; daí deflete à 
direita e segue-se confrontando com terras do 14( 
Perímetro de Eldorado Paulista (terras particulares), 
com azimute de 46®44'03" e distância de 32,580m, 
chega-se ao ponto 18-A; deste, segue-se 
confrontando com o mesmo, com azimute de 
60®59’13" e distância de 48,200m, chega-se ao ponto 
18-B; daí deflete à esquerda e segue-se 
confrontando com o mesmo, com azimute de 
341®02'00" e distância de 156,200m, chega-se ao 
ponto 18-C; dai deflete è direita e segue-se 
confrontando com o mesmo, com azimute de 
65*27'40" e distância de 101,890m, chega-se ao 
ponto 18-D; dai deflete à esquerda e segue-se 
confrontando com o mesmo, com azimute de 
06®18'15" e distância de 93,180m, chega-se ao ponto 
18-E; daí deflete à esquerda e segue-se 
confrontando com o mesmo, com azimute de 
305*04'14" e distância de 120,540m, chega-se ao 
ponto 18-F; daí deflete à direita e segue-se 
confrontando com o mesmo pelo espigáo, com 
distância de 1.509,156m, chega-se ao ponto 19; dai 
deflete à esquerda e segue-se confrontando com o 
mesmo perímetro (terras particulares), com azimute 
de 29*42'49" e distância de 202,030m, chega-se ao 
ponto 08; daí deflete à esquerda e segue-se 
confrontando com o 14® Perímetro de Eldorado 
Paulista, pelo espigão, com distância de 1.374,333m, 
chega-se ao ponto 09; daí deflete à direita e segue- 
se confrontando com o mesmo, com distância de 
1.513,730, chega-se ao ponto 01; início desta 
descrição.

(Republicado na íntegra por ter saído com 
incorreção)

Despacho da Coordenadora, de 4-12-98
Processo Itesp 074/98
Assunto: Aprova Relatório Técnico Científico 

elaborado pela Antropóloga Cleyde Rodrigues 
Amorim, que se fundamenta e transcreve parte do 
Laudo dos Antropólogos Deborah Stucchi, Mírian de 
Fátima Chagas, Sheila dos Santos Brasileiro e 
Adolfo Neves de Oliveira Júnior, constante dos 
autos do Inquérito Civil Público n.® 5, de 1996, em 
curso no Ministério Público Federal e equipe da 
Assessoria de Quilombos deste Instituto de Terras 
sobre a identificação étnica e territorial dos 
Remanescentes da Comunidade de Quilombos de 
Maria Rosa, situado no município de Iporanga, 
Estado de São Paulo, nos termos dos Artigos 215 e 
216 da Constituição Federal, Artigo 68 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição Federal, do Artigo 3* da Lei Estadual 
9757 de 15 de setembro de 1997 e dos Artigos 1®, 2® 
e 3® do Decreto Estadual 42.839 de 04 de fevereiro 
de 1998.

A Coordenadora do Instituto de Terras do Estado 
de São Paulo 'Jo sé  Gomes da Silva", tendo em 
vista o que consta dos autos do Processo Itesp 
074/98, e o parecer conclusivo a respeito da 
condiçáo quilombola da comunidade negra de

Maria Rosa, bem como os trabalhos técnicos de 
demarcação do território realizado pelo Departa
mento de Regularização Fundiária e o Termo de 
Anuência assinádó pelos lideres da comunidade em 
obediência Parágrafo Único do Artigo 4® do Decreto 
42.839 de 04 de fevereiro de 1998, decide:

1 - Aprovar a conclusão dos estudos antropoló
gicos, Relatório Técnico Científico, e dos trabalhos 
técnicos de demarcação reconhecendo a Comuni
dade Negra de Maria Rosa e seu território, como 
Remanescente de Quilombos. '

2 - Determinar a publicação no Diário Oficial do 
Estado de Sáo Paulo.

3 - Oficiar a Secretaria do Meio Ambiente, 
Instituto Florestal, Fundação Florestal, Secretaria da 
Cultura, Conselho do Defesa do Património 
Histórico. Arqueológico, Artístico e Turístico do 
Estado de Sào Paulo - CONDEPHAAT -, Secretaria de 
Governo e Gestáo Estratégica, Secretaria da 
Educação, Secretaria da Agricultura e Abasteci
mento, Procuradoria Geral do Estado, Conselho de 
Participação e Desenvolvimento da Comunidade 
Negra, Fórum Estadual de Entidades Negras do 
Estado de Sáo Paulo, Comissào de Direitos 
Humanos - Subcomissão do Negro da Ordem dos 
Advogados do Brasil - Secção de Sào Paulo, para 
ciência desta decisão.

4 - Oficiar o Governo Federal, através da 
Fundação Cultural Palmares - FCP -, e Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, 
para ciência e manifestação a respeito das áreas de 
domínio particular inserias no território quilombola 
ora reconhecido e o Instituto do Patrimônio 
Histórico Nacional - IPHAN para conhecimento 
tendo em vista o contido nos Artigos 215 e 216 da 
Constituição Federal.

Tânia M. 0. Andrade.
PARECER N* 04/98
Identificação étnica e demarcação técnica do 

território ocupado pelos Remanescentes da 
Comunidade de Quilombo de Maria Rosa, localizado 
no município de Iporanga, Estado de Sáo Paulo.

O presente parecer contempla a Comunidade 
dos Remanescentes de Quilombo de Maria Rosa, 
com vistas à demarcação e a Legitimação de Posses, 
pelo seu reconhecimento como Remanescentes de 
Quilombos, com base no Artigo 68 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição Federal, do Artigo 3® da Lei Estadual 
9757 de 15 de setembro de 1997 e dos Artigos 1®, 2® 
e 3* do Decreto Estadual 42.839 de 04 de fevereiro 
de 1998, de acordo com os estudos antropológicos 
contidos no Relatório Técnico Científico realizado 
pela equipe técnica da Assessoria de Quilombos do 
Instituto de Terras, coordenado pela Antropóloga 
Cleyde Rodrigues Amorim e trabalhos técnicos de 
demarcação realizados pelo Departamento de 
Regularização Fundiária do Instituto de Terras.

A Comunidade de Maria Rosa, revela 
pertencimento étnico e expressa controle e 
autonomia teritorial. Esta forma de adscrição 
denotativa do grupo, confere reconhecimento por 
parte dos segmentos sociais, despertando interes
ses antagônicos que pretendem uma apropriação 
privada das terras pertencentes è comunidade. Por 
conseguinte, essas forças conjunturais ameaçam 
náo só os limites do território, como também a 
identidade étnica do grupo.

A representação dos limites do território, a 
forma de organização social e a memória da história 
de ocupaçáo regional, presente no cotidiano dos 
seus moradores, indicam processos formadores da 
autonomia camponesa, que lhe é característica, 
constituída em resposta ao sistema escravocrata e a 
outras formas de subordinação.

A experiência histórica dos quilombos está 
incorporada nas manifestações culturais observadas 
na comunidade, expressas pelas diversas formas de 
atividades comunitária, que definem para seus 
m oradores um mundo social partilhado, de 
identidade comum.

TERRfTORIAUDADE E HISTÓRICO DA OCUPAÇÁO
A territorialidade dos rem anescentes das 

comunidades de quilombos configura uma situação 
particular de especificidade e de alteridade desses 
grupos, que se constituíram a partir de processos 
diversos em todo o país: fugas, heranças, doações e 
até compra de terras em pleno vigor do sistema 
escravista no país. O território que ocupam identi
fica-se com sua história de busca pela liberdade e 
pela autonomia. O acesso à terra e aos recursos 
básicos atém-se às relações sociais, de parentesco, 
náo necessariamente consangüíneo, e grupais.

A articulação de atores e grupos sociais de 
diferentes origens em um território, formando 
sociedades que passaram a funcionar à margem do 
sistema colonialista e escravista vigente até o século 
passado, denota um tipo de organização que teve 
por fundamento principal a questão étnica. "As 
fugas como negação do sistema e a recomposição 
de um tipo de organização, permitiu a essa 
população viver na terra comum e constituir laços 
de solidariedade mútua (...). A forma de apropriação 
do espaço foi fundamental" (CARRIL, 1995:5). Esses 
grupos ocuparam territórios de difícil acesso, em 
geral vales e serras próximos a mananciais e a 
grandes rios.

Sobre São Paulo, a documentação citada por 
CARRIL (1995), pesquisada por FORTES & FORTES 
(1988), PETRONE (1966), YOUNG (1904) e KRUG
(1908) aponta para a entrada da população negra 
escrava na região do Vale do Ribeira, para o 
emprego na mineração do ouro, pelo porto de 
Iguape, bem como a aquisição dessa mão-de-obra 
em outras capitanias como Rio de Janeiro, Bahia e 
Pernambuco. Em parte dessa documentação as 
origens dos escravos sáo atribuídas a Angola, 
Moçambique e Guiné.

Com o descenso da mineração e a vinda da 
família real para o Brasil, em 1809, iniciou-se o ciclo 
econômico que incrementou a demanda de 
alimentos e de outros produtos agrícolas como o 
arroz, o café, o fumo e a cana. Nesse contexto a 
mão-de-obra escrava, embora diminuída, continuou 
a ser utilizada pelos proprietários mais ricos. Muitos

destes enfrentaram a dificuldade para a manutenção 
dos escravos e produção de alimentos para 
agregados e fazendeiros devido à tendência pela 
monocultura de arroz.

A ocupaçáo do local é mais antiga que a 
memória das comunidades alcança, porque as 
famílias de ocupantes se sucedem umas às outras 
em uma mesma região, náo guardando necessaria
mente memória daquelas que a ocuparam 
anteriormente. Essa característica de ocupaçáo 
territorial aparece em Maria Rosa, cujos atuais 
moradores náo sáo capazes de se recordar daquela 
cujo nome ficou associado ao território especifico, 
sabendo apenas afirmar que, até onde soubessem.
sempre tenha havido negros ali, somente negros.

Tal ocupaçáo da região do ribeirão dos Pilões 
tem dois momentos distintos: o primeiro deles 
marcado por extrema violência, náo apenas a 
derivada da atividade garimpeira, mas também 
decorrente da resistência negra à situação 
escravista, revelando-se em rebeliões, mortes, fugas 
e formação de quilombos nesta região (de onde se 
origina a toponímia de localidade próxima, Serra do 
Quilombo). Em 1856, um oficio da administração de 
Iporanga ao Presidente da Província de São Paulo 
informava "a existência de terras devolutas nos 
sertões do Rio Pardo e do Rio dos Pilões, as quais 
estão devolutas por falta de vias de communicação 
para tranzito a tão férteis lugares" (Ofícios Diversos - 
Ordem 1339, Lata 544/ASP). Estariam essas terras, 
em vez de vazias, ocupadas por populações negras; 
como constatou CARRIL (1995: 100) elas eram 
sempre áreas de pouca visibilidade, afastadas de 
locais de maior trânsito: fundos de vales, ao longo 
de rios e distante de suas margens.

Maria Rosa encontra-se praticamente em frente 
a Pilões, espraiando-se próximo ao curso do ribeirão 
dos Pilões propriamente dito, acima do ponto de 
seu curso onde está localizado Pilões. A antiguidade 
da ocupação de Maria Rosa pode ser constatada 
pela afirmação da informante de que sua bisavó, ao 
casar-se, já encontrou a localidade ocupada por 
negros. Outros informantes, como Renato Gomes 
do Nascimento, referem-se a histórias contadas por
seus familiares a respeito da presença de fazendas 
de trabalho escravo na região, onde os negros 
fabricavam aguardente, farinha de mandioca e eram 
usados em serviços domésticos: "neste tempo o 
amo comprava as pessoas e elas trabalhavam para 
ele como animais. Já tinha pago uma vez, não 
pagava mais". Renato Gomes do Nascimento 
acrescenta, sobre uma localidade próxima, chamada 
lnveja:"A Inveja era do amo Diogo de Moura. 
Quando acabou a escravidão liberou a terra pros 
negros plantarem. O amo morava em Pilões, abriu 
aqui pros negros trabalharem. Tinha um ex-escravo 
chamado João Negro que veio morar em Maria 
Rosa com um monte de filhos. Então o lugar ficou 
conhecido como 'monte de negros', Montenegro. 
Maria Rosa deve ter chegado na mesma época que 
João Negro. O pai de minha mãe, Sebastião Gomes 
do Nascimento, veio de Itapeúna. Veio de lá 
comprado, no tempo da escravidão. Itapeúna 
chamava-se Jaguari. Lá tinha uma fazenda de 
negros e no Caracol tinha outra. O fazendeiro era o 
mesmo Diogo de Moura. Desceu em Itapeúna e 
comprou minha avó com o negrinho. Foram morar 
no Caracol. A mãe de Sebastião chamava-se Maria 
de Proencia, ela é que foi vendida. Ali libertou os 
escravos, mandou ele se virar e cada um viver a 
vida como aprouvesse. Aí ficou o velho Sebastião, 
foi pra Inveja e casou com uma mulher Maria Naia, 
irmã de Chiquinho, que morava na Inveja também e 
era casado com Maria Romáo. Depois que Maria 
Naia morreu, Sebastião casou com Catarina Dias 
Messias, da Inveja."

Apesar da suposição do informante de que a 
doadora de seu nome pessoal ao bairro tenha vindo 
com João Preto, o relato de Benedita mostra que, na 
geração anterior àquela a que ele se refere, o local 
já era habitado por negros, tendo sua bisavó casado 
com um morador do lugar. Coerente com esta 
démarche cronológica, o relato de Renato mostra-se 
centrado no período da abolição da escravidão, fato 
que se pode supor, deve ter tido grande impacto 
sobre o imaginário e sobre a memória histórica das 
populações negras da região - e, de resto, de todo o 
país - que viveram tal período. Ora, a abolição não é 
mencionada no relato de Benedita, o que indica que 
os acontecimentos narrados desenrolaram-se em 
época anterior a 1888.

O quadro traçado pelos relatos dos informantes 
de Maria Rosa e de Pilões sobre a Fazenda Santana
corresponde ao de uma propriedade rural voltada 
exclusivamente para a agricultura e fabrico de 
aguardente, produzindo também gêneros 
alimentícios para a manutenção dos trabalhadores. 
O relato da informante Benedita parece indicar a 
presença de população negra não escrava no local 
em período próximo àquele suposto para a 
instalação da Fazenda Santana, ao mencionar que 
sua bisavó, casando-se com um morador local, deu 
origem a uma unidade familiar representada como 
livre de relações escravistas, estabelecida rio acima, 
isto é, no alto curso do ribeirão dos Pilões, distante 
da fazenda Santana, em local próximo àquele onde 
se estabeleceram os escravos libertos pela Lei 
Áurea. Parece ter havido uma ocupaçáo territorial 
negra em Maria Rosa e Pilões, desvinculada daquela 
promovida pela Fazenda Santana, mas 
contem porânea ou mesmo anterior àquela, 
caracterizada pela economia de subsistência. 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL,
ECONÔMICA E IDENTIDADE ÉTNICA 
Após a virada do século, a vida cotidiana das 

comunidades negras do Vale do Ribeira ficou 
relativamente inalterada até a década de 1930, 
época das primeiras tentativas governamentais, 
neste século, visando a regularização fundiária e a 
contenção da ocupação livre das terras 
consideradas devolutas. A geopolítica da ocupaçáo 
do Vale então mostrava os grandes proprietários 
ocupando as melhores terras, aquelas mais 
propícias à produção agrícola, em uma região 
montanhosa onde grande parte das terras encontra-

se em níveis de inclinação que impedem seu 
aproveitamento para a lavoura. E nessa época que a 
primeira grande transformação econômica ocorre 
na vida das comunidades negras do Vale no século 
XX, com a introdução da cultura da banana, que se 
espalhou rapidamente pelo baixo e médio Ribeira.

Tais transformações somente passaram a afetar 
de maneira mais sensível a vida cotidiana das 
comunidades a partir da década de 1950, com a 
introdução da segunda grande atividade econômica 
marcante da vida atual das comunidades: a extração 
do palmito juçara, que impôs o abandono relativo 
das roças, aumentando a necessidade de aquisição 
dos produtos básicos que antes eram produzidos 
nas próprias unidades familiares. Além da extraçao 
do palmito ter-se tornado ilegal, grande parte das + 
práticas tradicionais de manejo e cultivo da terra 
também o foram, deixando as comunidades negras 
do Vale do Ribeira sem alternativas de subsistência?* 
as quais foram severamente restringidas. fro 
compensação, os membros das comunidaaeá 
passaram a exercer atividade extratora ilegal, com a 
comercialização do palmito feita por atravessadores 
que compravam o produto in natura a preços 
extremamente inferiores aos de revenda (CARRIL:
1995:114).

Os elem entos gerais da própria auto- 
caracterização sobre o bairro remetem às origens 
camponesas imemoriais, de aglomerado humano 
com relações cimentadas em laços de parentesco e 
em uma vida social de cunho religioso. Praticam 
uma economia de subsistência que incluía e inclui a 
produção de excedentes e produtos comercializá
veis para suprir as necessidades de bens não 
passíveis de serem produzidos dentro da unidade 
familiar, como os tecidos. Os moradores descrevem 
a auto-suficiência de um conhecimento tradicional 
para lidar com os percalços de sua existência 
cotidiana. Tal economia baseia-se no trabalho 
familiar, usando o expediente do mutirão e da 
‘ troca de d ia s ' (de trabalho) entre grupos 
familiares. A constituição de especificidades sócio- 
culturais, cuja mais evidente distinção em relação 
aos núcleos populacionais da sociedade abrangente 
é o grau de autodeterminação na gestáo de seus 
próprios destinos, segue paralelamente com suas 
formas peculiares de ocupação territorial, com sua 
organização social distintiva e com um conjunto de 
práticas econômicas diferenciadas, por sua própria 
natureza de subsistência, daquelas da economia 
colonial. Esta forma organizativa, na qual a 
autonomia da família nuclear constitui o pilar de 
uma ética camponesa, constrói o mundo de relações 
marcadam ente horizontais entre as unidades 
familiares que o compõem. Desse modo, a aliança 
matrimonial solidifica as relações de amizade e de 
reciprocidade econômica e social de uma forma 
mais ampla. Nota-se também a tendência à 
uxorilocalidade de bairro, como reflexo da dinâmica 
da reprodução social das comunidades negras 
rurais no Vale do Ribeira.

As relações que conformam o sentimento de 
unidade característico das comunidades de Maria 
Rosa e de Pilões náo se restringem àquelas que 
conferem legibilidade social à esfera da produção. 
A religiosidade é, também, parte integrante de seu 
repertório social, sendo organizada sob a forma de 
um conjunto de práticas que congrega os membros 
das comunidades em ocasiões rituais especificas. 
QUEIROZ (1983), ao descrever o ciclo de atividades 
econômicas do bairro de Ivaporunduva, rio acima, 
chamou atenção para a ingerência do calendário 
religioso sobre o trabalho cotidiano, com uma série 
de 'dias santos' observados, no decorrer dos quais 
as atividades econômicas (e outras) sáo 
obrigatoriamente suspensas ou reduzidas. O mesmo 
parece ocorrer em Maria Rosa, onde os dias 
"santos" comemorados sáo relativamente escassos. 
O elemento religioso, tem, aqui, porém, tanto 
quanto em Ivaporunduva, grande peso na 
conformação das identidades e como propiciador de 
uma esfera de sociabilidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Maria Rosa, tal como as comunidades negras de 

Ivaporunduva, Sáo Pedro, Pedro Cubas e Pilões, 
todas no Vale do Ribeira, são grupos étnicos 
inseridos em um sistema multi-étnico (Carneiro da 
Cunha 1995: 130), na m edida em que signos 
culturais da suposta inferioridade negra sáo 
utilizados para marcar a posição de segmentos 
sociais específicos (os bairros negros) vis-á-vis a 
sociedade envolvente.

A outra face deste processo, ou seja, a 
identificação das comunidades enquanto negras por 
seus membros, articula-se à auto-apreensão de sua 
especificidade sócio-cultural enquanto alteridade 
frente à vida urbana, valorizando-a, ressaltando o 
caráter tranquilizador da solidariedade social, da 
vida entre parentes, das atividades coletivas de 
caráter econômico, ritual, etc. De modo semelhante 
à instância referida anteriormente, também nesse 
âmbito os signos da alteridade sáo associados a 
uma expressão física da negritude, marcando a 
diferença sócio-cultural frente à sociedade 
envolvente por meio de uma auto-caracterização 
enquanto comunidade negra. Pode-se dizer que 
essa auto-identificação, em larga medida emergente 
da organização das comunidades como atores na 
cena política regional e mesmo nacional, representa 
uma reação à 'pressão classificatória' da sociedade 
envolvente, frente à qual os elem entos 
característicos da vida tradicional assumem a 
característica de signos indicadores de sua 
especificidade sócio-cultural enquanto comunidade 
negra.

A partir dos dados coligidos e analisados, 
concluímos que a região era, provavelmente, uma 
propriedade rural voltada exclusivamente para a 
agricultura e o fabrico de aguardente, produzindo 
também alimentos, liberando seus escravos para o 
trabalho da pequena lavoura de subsistência alguns 
dias por semana. Ao mesmo tempo, há á indicação 
de presença negra náo escrava na mesma região, 
mais especificamente subindo o curso do ribeirão 
dos Pilões, acima do ponto onde se encontrava a
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fazenda Santana, contemporânea e talvez anterior a 
ela. Tal ocupaçáo territorial negra parece ter sido 
desvinculada daquela promovida - e controlada - 
pela fazenda de escravos.

0  reg istro  de núcleo form ado por negros 
fugidos na região do rio Pardo, na década de 60 do 
século passado, noticiado pela subdelegacia de 
Iporanga, indica a existência de relações de aliança 
entre os aquiiombados e a vizinhança, impondo 
dificuldades às tentativas de debelar os negros 
rebeldes. Ainda, foi visto que a ocupação territorial 
negra local teve por assim dizer uma segunda 
origem, a partir do assentamento de ex-escravos 
nas terras da antiga fazenda de escravos existente 
próximo ao local onde hoje se encontra o núcleo 
habitacional principal do bairro de Pilões.

O trabalho recente de uma série de historia
dores tem lançado luz sobre as variadas formas de 
resistência negra à situação escravista. A pesquisa 
histórica contemporânea coloca a articulação dos 
quilombos com a sociedade envolvente, a partir 
náo apenas da manutenção de relações comerciais 
com esta mas também pela constituição de um 
campo de relações e interesses comuns entre 
quilombolas, negros escravos náo quilombolas, 
negros livres e mesmo não negros, comerciantes, 
p roprietários rurais, etc., que formaram, nas 
palavras de um dos estudiosos atuais da questão, 
um 'campo negro' (GOMES 1996: 288) de relações 
sociais responsável pela possibilidade de formação 
e de m anutenção dos quilom bos enquanto 
grupamentos humanos à margem da legalidade, 
mas náo completamente à margem da sociedade 
brasileira escravista que lhes deu à luz.

Na região do Vale do Ribeira, a presença de 
quilombos não parece ter sido incomum ainda na 
virada do século XVIII, de quando presumimos seja 
a referência ao acontecido nas lavras dos Pilões, 
quando a presença de escravos aquiiombados na 
serra do Quilombo foi reputada à revolta ocorrida 
nas lavras de ouro. A outra referência data de 1863, 
em documento que registra a existência de núcleo 
de negros fugidos na região do rio Pardo, um dos 
afluentes do rio Ribeira de Iguape. Havendo 
referências tanto docum entais quanto orais à 
presença de escravos fugidos nas regiões das cinco 
comunidades anteriorm ente citadas, inclusive 
Maria Rosa.

Isso posto, é forçoso concluir que as 
comunidades negras contemporâneas do Vale do 
Ribeira guardam um vínculo histórico com antigos 
quilombos estabelecidos na região. Elas foram 
gestadas a partir daquele campo de relações sociais 
peculiar, que contou com a participação de 
com unidades de escravos fugidos. Elas se 
constituiram na condição de possibilidade de suas 
existências, definindo um espaço territorial no qual 
a apropriação fundiária tradicional negra, em suas 
várias formas, era tolerada ou pelo menos não 
passível de repressão , seja por dificuldades 
m ateriais de realização da m esm a, seja pelo 
desinteresse nos territórios apropriados pelas 
comunidades, seja pelo interesse na comercializa
ção da produção camponesa.

Concluímos portanto:
(1) que a comunidade rural negra de Maria 

Rosa, tais como as de Sáo Pedro, Pedro Cubas, 
Pilões e de Ivaporunduva são remanescentes de 
quilombos por guardarem um vínculo histórico 
com comunidades de antigos quilombos;

(2) que todas elas fazem parte de uma 
'comunidade' em sentido mais amplo, formada 
pelos bairros rurais negros do Vale do Ribeira, que 
guardam iguslmente, em seu conjunto, um vínculo 
histórico com comunidades de antigos quilomtJos, 
uma vez que, tanto quanto as anteriores, têm sua 
origem associada à emergência, ,nos séculos XVIII e 
XIX, de um campo de relações sociais formado 
eminentemente por populações negras, inclusive 
quilombolas, que se constituiu em conjunto com a 
ocupaçáo territorial negra no Vaie, possibilitando 
sua continuidade.

MEMORIAL DESCRltlVO
Perimetro: 199 e 359 de Apiai
Município: IPORANGA
Gleba: Comunidade "Maria Rosa"
Área: 3.401.8745 (ha)
DESCRIÇÃO DA GLEBA
Partindo-se do ponto 1, com coordenada UTM 

751.490.44m ESTE, 7.298.461,75m, NORTE, segue- 
se confrontando com o 359 Perimetro de Apiai, pelo 
espigão, com distância de 5.091,47m, chega-se ao 
ponto 2; d este  segue-se confrontando com o 
mesmo, pelo espigão, com distância de 4.828,87m, 
chega-se ao ponto 19; deste segue-se confrontando 
com o mesmo, pelo espigáo, com distância de 
719,75m, chega-se ao ponto 15; deste segue-se 
confrontando com p mesmo, pelo espigão, com 
distância de 706,80m, chega-se ao ponto 13; deste 
segue-se  confrontando com o m esm o, pelo 
espigão, com distância de 2.275,33m, chega-se ao 
ponto 14; daí deflete à direita e segue-se 
confrontando com o 289 Perimetro de Apiai, à 
m ontante do Rio dos Pilões com distância de 
518,69m, chega-se ao ponto 17; deste segue-se 
confrontando, com o mesm o Perím etro, à 
montante do Ribeirão Alambari, com distância de 
4.876,66m, chega-se ao ponto 18; daí deflete à 
direita e segue-se confrontando, com o 199 
Perímetro de Apiai (Parque Estadual Turístico do 
Alto Ribeira), pelo espigão, com distância de 
10.558,23m, chega-se ao ponto 16; daí deflete à 
esquerda e segue-se confrontando com o mesmo 
Perímetro, à montante do Rio dos Pilões, com 
distância de 2.860,70m, chega-se ao ponto 6-A; 
deste segue-se confrontando com o 179 Perimetro 
de Apiai, à m ontante do Rio dos Pilões, com 
distância de 806,06m, chega-se ao ponto 1, início

na integra por ter saído com
incorreção)

desta descrição. 
(Republicado

Assistência e 
Desenvolvimento Social
S*er*tiria MARTA TERESINHA GOOINHO 
Rua Bala Cintra. I 032 - Carquaáa CBsa, - Fona: 259-4155

COORDENADORIA DE FOMENTO 
DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

GRUPO DA MACRORREGIÁO SÁO PAULO

DfVISÃO REGIONAL DE ASSISTÊNCIA 
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SANTOS 
Extraio de Convénio
Processo: 142/1998
Autorização Governamental: Decreto 40.879, de 

4-6-96
Convenente: Secretaria de Assistência e Desen

volvimento Social
Conveniada: Prefeitura Municipal de Mongagua 
Municipio: Mongagua/SP 
Objeto: Atendimento à Criança e ao Adolescente 
Programa de Atendimento a Criança e ao Ado

lescente
Projeto: Atendimento a Criança e ao Adoles

cente para previnir o risco pessoal e social 
Atividade: Capacitação rofissional 
Regime / N9 de Vagas: UP =189 vagas 
Regime / Per-Capita = UP = R$ 25,00 
Segmento: Criança/Adolescente 
Tipologia: Criança e Adolescente entre 7 a 14 

anos
Sexo: Ambos
Faixa Etaria: 7 a 14 anos
Valor Total: RS 28.350,00
Valor do Custeio: RS 28.350,00
Codigos de Classificação Orçamentária
Natureza da Despesa: 344028-40
UO: 35001 UGO: 350010
UGE:350101 PT: 15081048621040000
Vigência - Inicio: 2-5-98 Termino: 31-10-98.

FUNDAÇÃO ESTADUAL 
DO BEM-ESTAR DO MENOR_________

Extratos de Prorrogação, Aditamento 
e Reti-Ratificaçáo de Convênio
Processo N9: 1891/97 
Convenente: Febem/SP 
Termo de Alteração N9: 218/98 - Da>2.3 
Conveniada: Prefeitura Municipal de Pedro de 

Toledo.
Objeto da Alteração: Prorrogação, Aditamento e 

Reti-Ratificaçáo de Convênio.
Cláusulas Retificadas: Prorrogar, Aditar e 

Retificar a Cláusula Primeira, Segunda, Quarta, 
Quinta, Sexta, Sétima e Oitava-ítens 8.1.6. e 8.2.5., o 
Plano de Aplicação do Anexo I e o Anexo II- Normas 
para Prestação de Contas do Tribunal de Contas do 
Estado de Sáo Paulo.

Vigência: 12 Meses, Contados a Partir de 17 de 
Dezembro de 1998.

Valor Total: RS 14.400,00
Classificação dos Recursos: 2146/0003/3.4.50.

43.90.
Data da Assinatura: 09-12-98.

Processo 1808/97 
Convenente: Febem/SP 
Termo de Alteração N9: 222/98 - Da-2.3 
Conveniada: Prefeitura Municipal de São José 

do Rio Preto.
Objeto da Alteração: Prorrogação. Aditamento e 

Reti-Ratificação de Convênio.
Cláusulas Retificadas: Prorrogar, Aditar e 

Retificar a Cláusula Segunda, Quarta, Quinta, Sexta, 
Sétima e Oitava-Itens 8.1.6 e 8.2.5, o Anexo I - Plano 
de Trabalho e o Anexo II - Normas para Prestação 
de Contas do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo.

Vigência: 12 Mèses Contados a Partir de 29 de 
Dezembro de 1998 e com Término Previsto para 28 
de Dezembro de 1999.

Valor Total: R$ 36.000,00.
Classificação dos Recursos: 2146/0003/3.4.50.

43.90.
Data da Assinatura: 09-12-98.

Emprego e
Relações do Trabalho
Secretário: JOSÉ LUIZ RICCA
Av. Prestes Maia. 913 - Luz - Fone: 230.1000

GABINETE DO SECRETÁRIO_________
Despacho do Secretário, de 4-12-98
Processo SERT/SINE n9 0615/98 - Instituto 

Internacional de Integração de Sistemas.- III SIS - 
Projeto Especial: III SIS - Projeto Júpiter - 2* Etapa - 
Fase 3 - Nos termos do artigo 26, da Lei Federal n9 
8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei 
Federal n9 8.883/94, resolvo ratificar a dispensa da 
licitação declarada pela Senhora Chefe de Gabinete. 

Despacho da Chefe de Gabinete, de 4-12-98 
Processo SERT/SINE n9 0615/98 - Instituto 

Internacional de Integração de Sistemas.- III SIS - 
Projeto Especial: III SIS • Projeto Júpiter - 2* Etapa - 
Fase 3 - Dispenso o procedimento licitatório com 
fundamento no disposto no artigo 24, inciso XIII, da 
Lei Federal n9 8.666/93, com as alterações 
introduzidas pela Lei Federal n9 8.883/94.

S egurança P ública
Secretário: JOSÉ AFONSO DA SILVA 
Av HigWflópoFn, 751 - Higãnópolis -Fone 823 5700

DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE PROTOCOLO E ARQUIVO 
Despacho do Delegado de Policia Diretor, 
de 10-12-96
Comunicando ao Dr.CALUDIO HAUSMAN - 

OAB/SP-146.000, Advogado e Procurador de 
ELIANA MARTUCCI - RG 5.808.521, interessada no 
processo DGP-5327/89 I a IV Vols. e do DR. ODAIR 
ANTONIO ORTIZ - OAB/SP-62.904, Advogado e 
Procurador de MERCIA LEME VIEIRA - RG 
6.886.795. viúva do DR. ELISEU RODRIGUES 
VIEIRA, interessada no processo DGP-12.384/96. 
DEFIRO. "Expeçam-se as cópias reprográficas e 
entreguem-nas mediante recibo”.

DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO___________

COORDENADORIA GERAL
DO SISTEMA RENACH/RENAVAM_______

Comunicado 1/97
Para fins de conhecimento dos Delegados de 

Policia, Diretores de Ciretran e Seções de Trânsito, 
e demais interessados, comunicamos a inclusão na 
Tabela de Marca/Modelo do Renavam, dos veículos 
abaixo especificados, bem como, o número de 
código a eles destinados:

conforme Comunicado 156 do DENATRAN:
CÓDIGO DESCRIÇÃO
006326 IMP/KAWAZAKIZRX 1100
007631 IMP/YAMAHA YFZ R1
007632 IMP/YAMAHA MAJESTIC 250
021106 IMP/DAELIM TRANS RV 125
021107 IMP/DAELIM VS 125
021108 IMP/DAELIM MAGMA
021109 IMP/DÀELIM MESSAGE
026501 YAMAHA/JOG TEEN
106500 IMP/BMW 318TI CG61
106702 IMP/CADILLAC LA SALLE
108347 IMP/FORD ESCORT LX WAGON
111831 IMP/TOYOATA RAV4
120201 IMP/CAGIVA MOKE 4
149270 IMP/MERCEDES CLK 430
153614 IMP/BMW 325I CB31
222601 IMP/AMGC HUMER HMCS 6.5T
222602 IMP/AMGC HUMER HMCO 6.5T
222603 IMP/AMGC HUMER HMC4 6.5T
222604 IMP/AMGC HUMER XLC2 6.5T
308811 IMP/GMC T 7500
309111 IMP/MB ENGERAUTO SPR AMB
412205 IMP/MBENZ RONTAN 310D
416501 M.BENZ/IMPOLO TORINO GVU
416502 AGRALE/MPOLO SÉNIOR GVUO
416503 VOLVO/MPOLO TORINO GVU
416504 VOLVO/MPOLO TORINO GVA
463002 AGRALE/CAIO PICCOLI MA75
463003 M.BENZCAIO CAROLV OF814
463004 M.BENZCAIO CAROLV L0814
463005 M.BENZ/CAIO PICC0L0814
463006 AGRALE/CAIO PICCO MA75
463007 M.BENZ/CAIO MILLE OH1621
463008 VOLVO/CAIO MILLE B58EKF
463009 VOLVO/CAIO MILLE B58EKJ
463010 M.BENZ/CAIO ALPHA OF1318
463011 M.BENZ/CAIO ALPHA OF1620
463013 M.BENZ/CAIO ALPHA OF1417
463014 M.BENZ/CAIO ALPHA OH1318
463015 M.BENZ/CAIO ALPHA OH1421
463016 M.BENZ/CAIO ALPHA OH1621
463017 M.BENZCAIO ALPHA 0371UL
463018 VOLVO/CAIO ALPHA B58E KJ
463019 VOLVO/CAIO ALPHA B58EKF
463020 VOLVO/CAIO ALPHA B58EA
463021 VOLVO/CAIO ALPHA B10MEA
463022 SCANIA/CAIO ALPHA F113HL
463023 SCANIA/CAIO ALPHA L113CL
463024 VW/CAIO ALPHA 16180C0
463025 FORD/CAIO ALPHA B1618
463026 M.BENZCAIO INTER OF1318
463027 M.BENZCAIO INTER OF1620
463028 M.BENZCAIO INTER OF1721
463029 M. BE NZCAIO INTE R OF 1417
463030 M.BENZCAIO INTER OH1318
463031 M.BENZCAIO INTER OH1421
463032 M.BENZCAIO INTER OH1621
463033 M.BENZCAIO INTER 0371UL
463034 VOLVO/CAIO INTER B58EKF
463035 VOLVO/CAIO INTER B58EKJ
463036 SCANIA/CAIO INTER F113HL
463037 SCANIA/CAIO INTER L113CL
463038 VW/CAIO INTER 1610CO
463039 FORD/CAIO INTER B1618
624026 REB/KRONE CA71 ATT
624027 REB/KRONE CA98 ATD
633601 REB/ROSSETTI SRBA ST3.25
693102 REB/JTRAJANO SPORLUX
693103 REB/JTRAJANO SPORCARGO
694601 IMP/REB LECINENA GVE4E
694701 REB/TUCUNARE RTC 1E
694702 REB/TUCUNARE RTJ 1E
694703 REB/TUCUNARE RTB 1E
694704 REB/TUCUNARE RTM 1E
903323 SCANIA/K94IB4X2NB 310

Administração
P enitenciária
Secretário: JOÃO BENEDICTO DE AZEVEDO 

MARQUES
Av. S io  J o io . 1.247- C entro- Fona: 225-4700 ,»

GABINETE DO SECRETÁRIO t â
Comunicado 107, de 10-12-98 
Considerando as disposições do artigo 5.9 da Lei, 

Federal 8.666/93, atualizada pela Lei Federal 
8.883/94, indicamos a seguir os pagam entos 
necessários ao desenvolvimento das atividades do 
Gabinete do Secretários e Assessorias, que devem 
ser providenciados de imediato, visando assegurar 
condições para a realização do Programa deste 
Gabinete e Assessorias, cujo o náo pagamento 
implicará em prejuízos à ordem interna e, em 
consonância com justificativa 1, de 20.05.97 
publicado no D.O. de 23.05.97, desta pasta.
UG PO VENOMENTO VALOR EM RS
380101 98PD00723 ADIANTAMENTO 1 500,00
380101 98PD00727 ADIANTAMENTO 7 000,00
VALOR 8 500.00
380101 98PD00734 10/12/1998 11.488.74
380101 98PD00735 08.121998 824,70
380101 98PD00736 08/12/1998 2 285.96
380101 98PD00737 08/121998 13323,30
380101 98PD00738 08/121998 16 198.50
VALOR 44.129,70
VALOR TOTAL 52.629.70

COORDENADORIA DOS 
ESTABELECIMENTOS 
PENITENCIÁRIOS DO ESTADO

ADMINISTRAÇÃO_____________________
Comunicado
Considerando as disposições contidas no artigo 

59 da Lei Federal 8.666/93, atualizada pela Lei 
Federal 8.883/94 e, em consonância com Justifi
cativa 1, de 20.05.97, publicada no D.O. DE 23/05/97 
, segue abaixo, relação de Programação de 
Desembolsos cujos os pagamentos deverão ser 
providenciados de imediato para não comprometer 
as atividades desta Unidade.

UGE 380104
PD VALOR VENCIMENTO
98PD01096 378.00 17/11/98
98PD01097 353,10 17/11/98
98PD01095 1.512,00 25/11/98
98PD01094 1 424.40 26/11/98
98PD01281 257,54 27/11/98
98PD01260 90,05 28/11/98
98PD01261 435.93 28/11/98
98PD01262 841,90 03/12/98
98PD01263 18,00 03/12/98
98PD01335 533.80 04/12/98
98PD01336 121,20 04/12/98
98PD01337 87,30 04/12/98
98PD01338 324.69 04/12/98
98PD01339 774,00 04/12/98
98PD01292 4.284,00 08/12/98
98PD01333 1.300,00 08/12/98
98PD01357 53,40 08/12/98
98PD01359 186,55 08/12/98
98PD01359 16,20 08/12/98
98PD01391 401,91 08/12/98
98PD01392 129,50 08/12/98
98PD01393 2.705,68 08/12/98
98PD01394 2.800,14 08/12/98
98PD01395 2.347,94 08/12/98
98PD01396 3.187,60 08/1298
98PD01397 504,26 08/1298
98PD01398 4.017,60 08/1298
98PD01342 249,50 09/12/98
98PD01343 395,01 09/1298
98PD01344 508,50 09/12/98
TOTAL: 30.239,10

PENITENCIÁRIA DE MARILIA

Comunicado
Considerando as disposicoes do Artigo 5? da Lei 

Federal 8.666/93, atualizada pela Lei Federal 
8.883/94, indicamos a seguir, os pagamentos 
necessários ao desenvolvimento das atividades 
desta Unidade Prisional, que devem ser providen
ciados de imediato, visando assegurar condicoes 
para realizacao do Programa desta Unidade, cujo 
naco cumprimento implicara em prejuízos a ordem 
interna e em consonância com JUSTIFICATIVA 1, 
de 20.05.97, publicada no D.O.E. de 23.05.97, Página 
2, Secao I, desta Pasta 

UGE 380125
PD VENCIMENTO VALOR
00581 27.1198 7.900.00
00582 27.11.98 2.736,00
00583 01.12.98 9861.10
00584 01.12.98 1.715,62
00585 01.12.98 721,80
00586 03.12.98 283.20
00587 03.1298 3.258.00
00588 03 12.98 611,00
00589 03.12.98 7 040,00
00590 03.12.98 1.755,00
00591 03.12.98 3.300.00
00592 03.12.98 611,00
00594 03.12.98 1.755,00
00595 03.12.98 3531,60
00596 03.12.98 496,80
00598 03 1298 611,00
00599 03 12 98 3.300,00
00600 03 1298 1 428.20
00601 03.1298 1.755.00
00602 03 1298 1 634.40
00603 03.12 98 248.40
00604 03.12.98 3300.00
00605 03.12.98 611,00
0060 03.12 98 5 650.56
00607 03.12 98 1 487.74
00608 03.12.98 283,20
00609 03 12.98 1 443.00
00610 03.1298 896.00



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

SEÇÃO DE PROTOCOLO E ARQUIVO

Referência: Proc. PGR n° 08100.001425/99-97

Autuado e encaminhado à Sexta Câmara de Coordenação e Revisão do 
MPF, com um livro e um disquete em apenso.

CCA/SPA, em 12/03/99

Dalvalice Mariaívfendoriça Chaves 
Chefe da Seção de Protocolo e Arquivo



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
6* Câmara de Coordenação e Revisão 
(Comunidades Indígenas e Minorias)

OFÍCIO/N0 0^5 /99/CaDIM/MPF Brasília, JS de março de 1999

Assunto: Utilização indevida de versão de laudo antropológico sobre as Comuni
dades Remanescentes de Quilombos do Vale do Ribeiro de Iguape/SP. 

(Ref: Ofício n° 15088/98/SOTC/10 Ofício, datado de 02.12.98).

Senhora Procuradora,

Em referência ao Ofício n° 1508/98/SOTC/l0 Ofício, datado de 02 
de dezembro de 1998, por meio do qual Vossa Excelência dá conhecimento à 6a 
Câmara de Coordenação e Revisão “acerca dos fatos decorrentes da utilização e 
publicação indevidas, com violação de direito autoral, por antropóloga lotada no 
Instituto de Terras do Estado de São Paulo, de versão de laudo antropológico 
produzido no âmbito do procedimento epigrafado pelos antropólogos Adolfo 
Neves de Oliveira Júnior, Deborah Stucchi, Mirian de Fátima Chagas e Sheila 
Brasileiro”, informo que o citado expediente e as demais peças a ele apensas, 
inclusive a própria edição e o disquete, foram autuados como Procedimento 
Administrativo, na forma de dossiê de acompanhamento no âmbito desta 
Unidade.

Ao elogiar as medidas já  adotadas por Vossa Excelência, inclusive 
em relação à Fundação Cultural Palmares, informamos, nesta oportunidade, que 
gostaríamos de receber comunicação sobre quaisquer fatos novos que venham a 
surgir em relação às providências a serem adotadas pelo Instituto de Terras do 
Estado de São Paulo - ITESP, visando corrigir os erros cometidos por ocasião da 
publicação do livro NEGROS DO RIBEIRA: Reconhecimento Étnico e 
Conquista do Território n° 03 (novembro de 1998). DA

A Sua Excelência a Senhora
Doutora MARIA LUIZA GRABNER
Digníssima Procuradora da República no Estado de São Paulo
SÀO PAULO - SP



Ministério Público Federal

Em relação aos comentários contidos no ofício acima mencionado 
sobre as providências a serem adotadas junto à Associação Brasileira de 
Antropologia - ABA, é importante que os técnicos envolvidos, na qualidade de 
filiados daquele órgão de classe, tomem tal iniciativa o mais rápido possível e 
levem ao conhecimento de Vossa Excelência as medidas solicitadas e os 
procedimentos punitivos adotados pela ABA sobre a antroDÓloea CLEYDE 
RODRIGUES AMORIM.

Atenciosamente,

DEBORAH MACEDO DUPRAT DE BRITTOPEREIRA 
Procuradora Regional da República 

Membro da 6a Câmara de Coordenação e Revisão
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REFERENCIA

08100.001425/99-97 -  (Oficio n° 045/99/CaDIM/MPF -19/03/99)
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Comunica a utilização indevida de versão de laudo antropológico sobre as Comunidades Remanescentes $ ^ u i i ^ b 0 sodo Vale do Ribeiro 
de Iguape/SP. (Ref. Oficio n° 15088/98/SQTC/10 Oficio, datado de 0 2 . 1 2 . 9 8 ) . _______

íDESTINATÁRIO

Dra. Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira

Expirado o prazo para resposta do expediente anexo, não recebemos até o presente momento, qualquer resposta 
do(ii) Procuradoria da República no Estado de São Paulo. _______________________________

Caso haja interesse em reitera, favor informar sobre:

1) Retornar-me os autos: SIM CU NÃO D

2) Aguardar por m ais____________________dias.

3) Reiterar, dando o seguinte prazo para resposta:. dias.

Brasília-DF, ^ L '  de ■ de 7 9

a
Remetente

Brasília-DF,

Membro

*

_____________________________________________________________ L X ? \  L  s J Z ^ X a .  O -  c

9 ^ 2 -  £  *7 O ã - ^ G ^ o

____________________________________________________________________________________ 1 3 b
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_______________________________________________________________________ ____________ ' ô J T F T
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NOTA TÉCNICA N° 040/00 Brasília, 13 de abril de 2000

Assunto: Dossiê de Acompanhamento da publicação indevida de laudo 
antropológico sobre as comunidades remanescentes de 
quilombo do Vale do Ribeira de Iguape/Estado de São Paulo. 
PGR 08100.001425/99-97

Para: Dra. Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira 

Técnico Responsável: Angela Maria Baptista

Senhora Procuradora,

Este procedimento tra ta  dos fatos decorrentes da 

utilização e publicação indevidas, com violação de direito autoral, por 

antropóloga lotada no Institu to  de Terras do Estado de São Paulo, de versão 

de laudo antropológico produzido no âmbito do Inquérito Civil Público pelos 

antropólogos Adolfo Neves de Oliveira Júnior, Deborah Stucchi, Mírian de 

Fátima Chagas e Sheila Brasileiro pertencentes aos quadros do Ministério 

Público Federal.



Segundo informações da antropóloga Deborah Schcchi na 

data de hoje, alguns encaminhamentos foram efetivados pelo Itesp: a 

exoneração e o afastamento dos responsáveis pela omissão aos créditos nas 

publicações; recolhimento de parte da publicação distribuída do livro Negros 

de Ribeira: Reconhecimento Étnico e Conquista do Território e proposta de 

republicação com as correções pertinentes (aguardando verbas da FCP); 

republicação no D. O.E. e D.O.U. dos despachos publicados com a indicação da 

autoria do relatório de reconhecimento das comunidades negras do Vaie do 

Ribeira..
t

E a informação.

1 ( \ nrvWxx
^  Ç & n g t l o  C M i a z l a  Ç f i a p t l s t n  

A 8 S « S 6 oí* » .;C * D Í M / M P P



Dra. Deborah,

Informamos a Vossa Excelência que até a presente data, o 
assunto em questão, não foi levado em reunião da 6a CCR.

Brasília-DF, 02 de maio de 2000.
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ATA DA 200a REUNIÃO DA 6a CÂMARA DE COORDENACÀO E REVISÃO
Ao I o (prim eiro) dias do m ês de dezem bro de 2000, às 9 (nove) horas, na sede da 
Procuradoria Geral da República - sala 101 - Brasília (DF), em sessão ordinária da 6a 
Câm ara de Coordenação e Revisão do M inistério Público Federal, estiveram  presentes, a 
Dra. Ela W iecko Volkm er de Castilho, a  Dra. Deborah M acedo Duprat de Britto Pereira, a 
Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Roberto Figueiredo Santoro. Ausentes, 
justificadam ente, a Coordenadora, Dra. M aria Eliane M enezes de Farias e o Dr. Luciano 
M ariz Maia. Foi deliberado:
1. Assunto: Oficio n° 541/PRES, subscrito pelo Sr. G lênio da Costa Alvarez, Presidente da 
Fundação Nacional do índio  -  FUNAI, que encam inha cópia de pronunciam ento sobre a 
Proposta de Em enda Constitucional n° 618-A/98, relativa à Proteção ao Patrimônio 
Genético; noticia a form ação de GT, no âm bito da FUNAI, para tratar do tem a e sugere a 
criação de um Fórum de D iscussão entre os membros da 6a Câm ara e a FUNAI, para debater 
sobre as im plicações juríd icas da referida PEC e a regulam entação dos direitos de 
propriedade intelectual indígena, a serem contem plados pelo novo Estatuto das Sociedades 
Indígenas, em tram itação no Congresso Nacional, assim como a tram itação de projetos de 
lei que regulam entam  o acesso à biodiversidade. Relatora: Dra. M aria Eliane M anezes de 
Farias. Decisão: A Câm ara decidiu, à unanim idade, expedir oficio à FUNAI manifestando 
interesse em participar do Fórum  de D iscussão e sugerindo que as prim eiras reuniões sejam 
realizadas no início do ano de 2001.
2. Assunto: Hidrovia Araguaia-Tocantins. A relatora, que atua nessa questão junto  ao 
Tribunal Regional Federal da I a Região, expôs à Câm ara as dificuldades enfrentadas no 
âm bito das ações judiciais relativas à Hidrovia Araguia-Tocantins. Relatora: Dra. Deborah 
M acedo D uprat de Britto Pereira. Decisão: A Câm ara tom ou conhecimento.
3. Assunto: Hidrelétricas da Bacia do Rio Tibagi/PR. A relatora com unicou à Câm ara a 
aprovação do Projeto de Decreto Legislativo n° 381/99, que trata da autorização para 
exploração de recursos hídricos em terras indígenas, referente a  essa obra, na Com issão de 
Constituição e Justiça e Redação da Câm ara dos Deputados, bem  como os fatos relatados 
pelo Dr. João Akira, Procurador da República no M unicípio de Londrina, que dizem do 
andam ento da questão em âm bito local. Relatora: Dra. Ela W iecko. Decisão: A Câm ara 
tom ou conhecimento. A Dra. D eborah Duprat noticiou o caso da Hidrovia Telles 
Pires/Tapajós, no Estado do Pará, que entende possa oferecer subsídios para a solução desse 
problema.
4. Procedimento Administrativo n° 08100.006774/98-32. Assunto: Cortes no Orçam ento 
da FUNAI, provocados pelo Decreto n° 2.773, de 08 de setembro de 1998. Relatora: Dra. 
Deborah M acedo D uprat de Britto Pereira. Decisão: A Câm ara decidiu, à unanim idade, pelo 
seu arquivamento.
5. Procedimento Administrativo n° 08100.001425/99-87. Assunto: Publicação indevida 
de laudo antropológico produzido por técnicos do M inistério Público Federal sobre as 
Com unidades Rem anescentes de Quilom bos do Vale do R ibeira de Iguape. Segundo 
informação da antropóloga Deborah Stucchi, o Instituto de Terras do Estado de São Paulo -  
ITESP, que prom oveu a publicação, já  tom ou providências quanto ao ocorrido. Relatora: 
Dra. Deborah M acedo D uprat de Britto Pereira. Decisão: A Câm ara decidiu, à unanimidade,
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pelo arquivam ento do procedim ento, à falta de objeto.
6. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.005325/2000-31. Assunto: Reivindicação do 
Povo Terena acerca da com pra da Fazenda Cam po N ovo, no M unicípio de Rondonópolis- 
M T, área já  ocupada pela com unidade indígena. Relatora: Dra. Deborah M acedo D uprat de 
Britto Pereira. Decisão: A Câm ara decidiu, à unanim idade, solicitar informações à FUNAI 
sobre a existência de estudos referentes à área tradicionalm ente ocupada pelos índios em 
questão, através de GT.
7. Procedimento Administrativo n° 1.00.0007202/2000-35. Assunto: N otícias de jornal 
sobre a tentativa do Conselho Indígena de Roraim a de im pedir a presença de políticos em 
reservas indígenas para a divulgação de suas propostas. Relatora: Dra. Deborah M acedo 
D uprat de Britto Pereira. Decisão: A Câm ara decidiu, à unanim idade, pelo seu 
arquivam ento, por falta de objeto.
8. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.008007/2000-22. Assunto: Designação de 
antropólogo para acom panhar trabalhos de perícia nos autos da Ação D eclaratória n° 
93.893-9, de interesse dos índios Ofayé-Xavante, do M ato Grosso do Sul. Relatora: Dra. 
Deborah M acedo D uprat de Britto Pereira. Decisão: A C âm ara decidiu, à unanim idade, pelo 
seu arquivam ento, por perda de objeto.
9. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.008326/2000-38. Assunto: Carta n° 
235/CIR/00, que solicita atenção quanto à defesa dos direitos aos usos, costum es e tradições 
dos povos indígenas no Estado de Roraima, bem como de suas lideranças, em especial na 
questão relacionada à com petência da justiça com um  estadual para ju lgar crimes 
envolvendo indígenas. Relatora: Dra. Deborah M acedo D uprat de Britto Pereira. Decisão: 
A Câm ara decidiu, à unanim idade, pelo seu arquivamento.
10. Procedimento Administrativo n° 08111.000386/95-85 e seu apenso, o Procedimento 
Administrativo n° 08100.006207/94-99. Assunto: Hom icídio do índio Daniel Almeida. 
Prom oção de Arquivam ento às fls. 125/128. Procurador Oficiante: Dra. Danilce Vanessa 
Arte Ortiz Camy. Relatora: Dra. Deborah M acedo D uprat de Britto Pereira. Decisão: A 
Câm ara decidiu, à unanim idade, pela hom ologação do arquivam ento dos autos, vencida a 
Dra. Ela W iecko, que tom ou conhecim ento, considerando o arquivam ento m eram ente físico.
11. Procedimento Administrativo n° 08119.000036/99-72. Assunto: Recom endação 
dirigida ao Oficial do Cartório de Registro Civil de Barra do Ribeiro/RS, relativa ao 
Registro A dm inistrativo de N ascim ento de índio, emitido pela Fundação Nacional do índio, 
que o oficial não considerava hábeis para proceder ao registro de nascim ento dos indígenas. 
Prom oção de A rquivam ento às fls. 23/24. Procurador Oficiante: Dr. M arcelo Veiga 
Beckhausen, Procurador Regional dos Direitos do Cidadão no Estado do Rio Grande do Sul. 
Relatora: Dra. Ela W iecko. Decisão: A Câm ara decidiu, à unanim idade, pela hom ologação 
do arquivam ento dos autos, vencida a Dra. Ela W iecko, que tom ou conhecimento, 
considerando o arquivam ento m eram ente físico.
12. Procedimento Administrativo n° 08123-08.0228/98-13. Assunto: Verificação da 
efetiva im plantação de projeto de agricultura com unitária na Terra Indígena Araribá, 
M unicípio de Avaí/SP. Prom oção de A rquivam ento às fls. 14/15. Procurador Oficiante: 
Rodrigo Valdez de Oliveira, Procurador da República no M unicípio de Bauru. Relatora: 
Dra. Ela W iecko. Decisão: A Câm ara decidiu, à unanim idade, pela hom ologação do
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arquivam ento dos autos, vencida a Dra. Ela W iecko, que tom ou conhecim ento, 
considerando o arquivam ento m eram ente físico.
N ada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.

ELA WIECKO VOLKMER DE CASTILHO 
Subprocuradora-Geral da República 

Membro

DEBORAH MACEDO DUPRAT DE BRITTO PEREIRA 
Procuradora Regional da República 

Membro

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE 
Procuradora Regional da República 

Membro

JOSÉ ROBERTO FIGUEIREDO SANTORO 
Procurador Regional da República 

Membro
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