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O canto das três raças – Paulo Cesar Pinheiro 

 

Ninguém ouviu um soluçar de dor 

No canto do Brasil.  

Um lamento triste sempre ecoou  

Desde que o índio guerreiro 

Foi pro cativeiro e de lá cantou. 

 

Negro entoou um canto de revolta pelos ares  

No Quilombo dos Palmares, onde se refugiou.  

Fora a luta dos inconfidentes 

Pela quebra das correntes.  

Nada adiantou. 

 

E de guerra em paz, de paz em guerra,  

Todo o povo dessa terra 

Quando pode cantar,  

Canta de dor. 

 

E ecoa noite e dia: é ensurdecedor.  

Ai, mas que agonia  

O canto do trabalhador...  

Esse canto que devia ser um canto de alegria  

Soa apenas como um soluçar de dor! 

 



Resumo: O presente trabalho teve como objetivo realizar um estudo sobre a 
comunidade quilombola Mandira, que se localiza no Vale do Ribeira, na zona rural do 
município de Cananéia, litoral sul de São Paulo. Com o intuito de conhecer, 
compreender e interpretar as transformações e mudanças que estão em processo na 
comunidade, decorrentes do reconhecimento oficial da Terra de Quilombo e da criação 
da Reserva Extrativista, ambas no ano de 2002, a partir das experiências e 
percepções dos moradores de Mandira. Essa pesquisa visa colaborar com o debate 
sobre populações quilombolas e a sua relação com o território. Além de contextualizar 
a formação e a transformação dos quilombos brasileiros, e contribuir para a 
valorização da identidade cultural quilombola dessa importante comunidade. Para a 
realização desta pesquisa foram necessários levantamentos bibliográficos para 
aprofundamento na temática, levantamento de dados secundários no IBGE, ISA, 
ITESP entre outros. A realização dos trabalhos de campo foi fundamental para a 
efetivação da pesquisa, o primeiro trabalho de campo realizado em 2014, foi possível 
conhecer a comunidade e ver que seria possível a realização desta pesquisa. Já o 
segundo trabalho de campo, realizado em 2015, foram realizadas seis entrevistas e no 
terceiro, e último trabalho de campo, realizado em 2017, foram realizadas mais 3 
entrevistas, por meio de um roteiro semiestruturado, com lideranças e moradores do 
Mandira. Como resultados, a transformação que salta aos olhos, é referente as 
construções físicas, desde 2014, o primeiro contato com a comunidade, até 2017,  
várias construções e mudanças estruturais surgiram e que mudaram a configuração 
da comunidade. Como a construção do Restaubar Ostra Cataia, dos banheiros de uso 
público, a reforma e construção da extensão do galpão do centro cultural, muito 
utilizado em festas e eventos, a piscina, entre outras. Essas novas construções e 
reformas estão sendo motivadas especialmente pelo turismo de base comunitária que 
tem se fortalecido em toda a comunidade Mandira. Também foi possível perceber, 
uma transformação da comunidade no quesito ambiental, no manejo e cuidado do 
mangue e da extração das ostras, houve uma tomada de consciência no quesito do 
mangue, pois a extração de ostras estava desenfreada, afetando a capacidade de 
produção do manguezal. Depois da criação da Cooperostra, seguem um plano de 
manejo da reserva extrativista, para mitigar o impacto no mangue, que foi causado no 
passado e hoje já foi revertido. Outra transformação essencial para a comunidade 
Mandira, foi relacionada a sua identidade cultural, durante muitos anos os moradores 
sentiam vergonha de serem reconhecidos como mandiranos, pois sofriam racismo e 
preconceitos, por serem negros, da zona rural e extratores de ostras no manguezal.  
O quilombo de Mandira deve ser valorizado tanto por sua história, quanto por sua 
identidade quilombola, como também pelas práticas de conservação da natureza, da 
Mata Atlântica e do Manguezal.  
 
Palavras Chave: Quilombo; Mandira; Reserva Extrativista; Quilombolas; Território;  
 
 



Abstract: The present work had as objective to carry out a study on the quilombola 
community Mandira, that is located in the Ribeira Valley, in the rural zone of the 
municipality of Cananéia, south coast of São Paulo. With the purpose of knowing, 
understanding and interpreting the transformations and changes that are in process in 
the community, due to the official recognition of Quilombo Land and the creation of the 
Extractive Reserve, both in the year 2002, based on the experiences and perceptions 
of the inhabitants of Mandira. This research aims to collaborate with the debate about 
quilombola populations and their relation with the territory. In addition to contextualizing 
the formation and transformation of Brazilian quilombos, and contributing to the 
appreciation of the cultural identity of this important community. For the 
accomplishment of this research it was necessary bibliographical surveys for 
deepening in the thematic, survey of secondary data in the IBGE, ISA, ITESP among 
others. The accomplishment of the fieldwork was fundamental for the accomplishment 
of the research, the first fieldwork conducted in 2014 was possible to know the 
community and see that it would be possible to carry out this research. The second 
fieldwork, conducted in 2015, was conducted six interviews and in the third, and last 
field work, held in 2017, three more interviews were conducted, through a semi-
structured script, with leadership and residents of Mandira. As a result, the 
transformation that jumps to the eye, refers to the physical constructions, since 2014, 
the first contact with the community, until 2017, there were various constructions and 
structural changes that changed the configuration of the community. Like the 
construction of the Restaurate Ostra Cataia, of the bathrooms of public use, the reform 
and construction of the extension of the shed of the cultural center, much used in 
parties and events, the swimming pool, among others. These new constructions and 
reforms are being especially motivated by community-based tourism that has been 
strengthened throughout the Mandira community. It was also possible to perceive a 
transformation of the community in the environmental issue, in the management and 
care of the mangrove and the extraction of the oysters, there was an awareness of the 
mangrove as the extraction of oysters was unrestrained, affecting the mangrove 
production capacity. After the creation of Cooperostra, they follow a plan of 
management of the extractive reserve, to mitigate the impact in the mangrove, that was 
caused in the past and today has already been mitigated. Another essential 
transformation for the Mandira community was related to their cultural identity, for many 
years the residents were ashamed to be recognized as mandiranos, because they 
suffered racism and prejudice, because they were black, from the countryside and 
extractors of oysters in the mangrove. 
The Mandira quilombo should be valued both for its history, as well as for its 
quilombola identity, as well as for the conservation practices of nature, Atlantic Forest 
and Mangue. 
 
Key-words: Quilombo; Mandira; Extractive reserve; Quilombolas; Territory; 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Entrada do centro comunitário do Quilombo Mandira 

 

Foto da autora, 2017. 

 

Proteja seu quilombo – Alafia 
 
Proteja o quilombo 
Do rombo sobrado do mocambo 
Da sombra do arrombado 
Que desde Istambul a Gilbraltar 
Da terra que acaba em Boa 
Esperança 
Do cabo que dança 
Entre o Atlântico e Madagascar 
Proteja o quilombo 
Da nau de Colombo 
Com a morte no lombo 
Como Anikulapo 
Como Zumbi 
Zambi vai zoar 
Quem nos deixa no limbo 
Proteja seu bumbo 
 
 

 
 
 
Proteja seu samba 
Proteja o escambo 
Proteja a macumba 
Proteja do rambo 
Dos fuzis de Rimbaud 
Proteja a bombeta 
Proteja a cabeça 
Proteja do projétil 
 
Do projeto antipreto 
Atrás do biombo 
Pra num sucumbir 
Ta a incumbido a proteger 
Seu malungo do chumbo 
Em trincheira de axé 
Deixa soar o estampido rataplan 
Nos quatro cantos do mundo!
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1 INTRODUÇÃO  

 

 No Brasil foram mais três séculos de escravidão, o Brasil foi o pas que 

mais recebeu negros escravizados do continente africano, sendo o último país 

do mundo a abolir o regime de escravidão. Durante todo esse período da 

escravidão no Brasil, os negros eram vistos como mercadoria e força de 

trabalho. Não como pessoas, seres humanos, com emoções, sentimentos, 

dores, cansaço físico, meramente como uma mercadoria, a sua força de 

trabalha geraria lucros para os patrões, os seus “donos”, pois a relação era de 

dominação. Esse tipo de relação, era resultado do que conhecemos hoje por 

racismo, teoricamente uma ideologia que acredita na superioridade das raças, 

que a raça branca seria superior as raças negra, amarela e vermelha, na 

prática o racismo afeta psicologicamente negras e negros e em seu grau 

máximo, mata milhares de jovens negros todos os dias, através do genocídio 

da população negra. 

 Os negros e negras de África eram “capturados”, tratados como animais, 

sequestrados, separados de suas famílias, de sua terra, de suas raízes e 

ancestralidades. Trazidos para o Brasil em navios abarrotados, em condições 

insalubres, sem alimentação mínima, presos, submetidos à torturas e 

acorrentados por meses no mar. Para os que chegarem aqui e serem vendidos 

como mercadoria, para todo o canto do país.  Eram explorados tanto física 

quanto psicologicamente, muitos tinham o banzo, que seria uma depressão 

profunda e muitos chegavam a morrer disso ou devido aos maltratados. 

 O período da escravidão no mundo, quebrou e feriu todos os Direitos 

Humanos, da Organização das Nações Unidas (ONU), que segundo a própria 

organização seriam os “direitos inerentes a todos os seres humanos, 

independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou 

qualquer outra condição. ” 

 Durante os séculos opressão, violência, apagamento e genocídio da 

população negra no Brasil, para não serem liquidados de fato, onde havia 

repressão, havia luta do povo negro. E com os povos quilombolas não foi 

diferente, sempre resistiram ao sistema opressor, tentando viver em comunhão 

com a natureza, protegendo seu povo, através da luta quilombola. Se existiram 
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avanços nos séculos XX e XXI na questão dos negros brasileiros, foram 

resultados da luta quilombola e do movimento negro, a resistência do povo 

negro sempre existiu, resistiu e resiste até hoje. 

No cenário político de 2017, de muitos retrocessos, principalmente 

ligados aos direitos humanos, de muita intolerância, ódio e preconceitos de 

todas as formas, como racismo, o genocídio da população negra no Brasil só 

aumenta, a intolerância religiosa está escancarada no Brasil, muito terreiros de 

umbanda e candomblé atingidos e destruídos, mães e pais de santo 

ameaçados e violentados, principalmente no estado do Rio de Janeiro, mas 

também está acontecendo em outros estados do país, inclusive em São Paulo.  

O discurso de ódio está cada vez mais presente em nossas vidas, 

cotidianamente, na escola, na rua, nos meios de comunicação, na internet e 

nas redes sociais, e faz cada vez mais vítimas, oprimindo e reprimindo a maior 

parte da população brasileira, pois as ditas “minorias”, são maioria em nosso 

país, mulheres, negras e negros, comunidade LGBTT, religiões de matriz 

africana e a parcela da população mais “pobre” do país, além das comunidades 

tradicionais, indígenas, ribeirinhos, e claro, os quilombolas! A luta dos 

quilombolas está cada vez mais ameaçada nesse período de retrocesso dos 

direitos humanos. Há campanhas em prol da luta quilombola, que luta por 

nenhum quilombo a menos e por mais demarcações de terras quilombolas.  

 Está em trâmite no Supremo Tribunal Federal, desde 2004, uma Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI), onde questiona o Decreto 4.887 de 2003, 

que regulamenta a identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e 

titulação de terras de quilombos no Brasil. Desde agosto o julgamento foi 

adiado, para em breve ser finalizado. Se for considerado inconstitucionalidade, 

todas as titulações quilombolas podem ser anuladas! Novas titulações não 

serão possíveis se o decreto cair, o futuro e a vida das comunidades está 

ameaçada! 

 Assim, cada vez mais são necessários estudos e pesquisas sobre povos 

quilombolas, comunidades negras, geralmente rurais, que tem uma relação 

profunda de respeito com a natureza, muitas vezes sobrevivendo dela, mas 

sem destruí-la. As políticas públicas para combate ao racismo, a promoção da 

igualdade racial, valorização e preservação da cultura negra, são resultados da 
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luta do movimento negro e apoiadores, um avanço nas questões dos direitos 

humanos e não devem se extinguir, que ocorrerá se a ADI for aprovada e não 

podemos deixar isso acontecer. Acredita-se que estudos como esse, podem 

auxiliar de alguma maneira, a luta do povo quilombola, não invisibilizando-o, 

mas pelo contrário, colocando-o aqui em foco. 

A presente dissertação começou realmente em julho de 2014, quando foi 

realizado o primeiro trabalho de campo da pesquisa. Este trabalho de campo 

abriu os caminhos para que esta pesquisadora se apaixonasse pela temática 

quilombola e principalmente pela comunidade Mandira.  

Tudo começou com uma pesquisa de iniciação cientifica, que enfim, viria a se 

desdobrar nessa dissertação, que envolve o debate sobre quilombos no Brasil, 

território quilombola e Mandira, a primeira Reserva Extrativista do estado de 

São Paulo. 

Para que esta pesquisa fosse possível, foi realizada a revisão 

bibliográfica das principais temáticas abordadas nessa dissertação de 

mestrado, que são elas: quilombos no Brasil, o conceito de território na 

Geografia, até a ótica cultural, e a comunidade quilombola de Mandira. 

A comunidade Mandira desperta muito interesse por ser uma 

comunidade quilombola e também uma reserva extrativista de ostras, inserida 

em meio da Mata Atlântica, o Lagamar de Cananéia, com a presença de um 

manguezal e também de vegetação de restinga. 

Nesse contexto, o objetivo geral desta pesquisa é realizar um estudo 

sobre a comunidade quilombola Mandira, localizada no Vale do Ribeira, 

Cananéia, litoral Sul de São Paulo, com o intuito de conhecer, compreender e 

interpretar as transformações e mudanças que estão em processo, decorrentes 

do reconhecimento oficial da Terra de Quilombo e da criação da Reserva 

Extrativista no ano de 2002 a partir da percepção e experiências dos 

quilombolas. 

Para isso, essa dissertação apresenta uma fundamentação teórica, 

dividida em duas partes, bem como, o universo da pesquisa, com a 

caracterização da área de estudo, que foram apresentadas na qualificação, 

além dos resultados das entrevistas, discussão dos resultados e considerações 

finais. 
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A primeira parte da fundamentação teórica insere o debate sobre os 

quilombos brasileiros. Através dessa fundamentação teórica, fez-se uma 

retrospectiva histórica sobre os quilombos no Brasil, considerando os primeiros 

agrupamentos quilombolas, até os quilombos que são encontrados atualmente, 

alguns remanescentes dos séculos de escravidão no Brasil e outros formados 

pós abolição da escravatura, que tenham em comum a resistência como forma 

de luta e sobrevivência 

Já a segunda parte da fundamentação teórica, é apresentada uma 

reflexão sobre território e a territorialidade quilombola. Para isso, foi necessária 

a revisão bibliográfica sobre o conceito de Território dentro da Geografia, sobre 

a evolução desse conceito, como ele se transformou ao longo dos séculos, 

transpassando a visão focada na política, nas relações de poder, nas relações 

econômicas, até atingir as questões culturais, o território cultural, que é a ótica 

estabelecida para ser utilizada nesta pesquisa. Por fim, aborda as questões 

dos territórios quilombolas, considerados territórios de resistência.  

 Apresenta-se também os procedimentos metodológicos utilizados para 

construir essa investigação. Desde o levantamento bibliográfico para a 

fundamentação teórica dos principais temas e conceitos utilizados na pesquisa, 

até levantamento de dados secundários no IBGE, ISA, ITESP e outros. Além 

do planejamento e a realização dos trabalhos de campo, que foram 

fundamentais para a realização desta investigação.  

A partir do primeiro trabalho de campo em 2014, foi possível conhecer a 

comunidade e ver que era possível a realização desta pesquisa. Já no segundo 

trabalho de campo, foram realizadas seis entrevistas, e no terceiro trabalho de 

campo mais 3, totalizando 9, por meio de um roteiro de entrevista 

semiestruturado, com lideranças e moradores da comunidade.  

Os resultados apresentados são baseados nas entrevistas, a partir das 

vivencias e percepções dos moradores.  Pode-se dizer que houve duas 

grandes mudanças na comunidade, que possibilitou todo o processo de 

transformação do Mandira. Primeiro a tomada de consciência ambiental, 

referente ao manguezal, a partir do projeto da reserva extrativista, ao manejo 

do mesmo, a ponto de reverter o impacto causado, até aumentar a abundância 

do mangue, através dos viveiros de ostras. A outra, foi em relação à identidade 
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quilombola, a partir do momento que os moradores do Mandira, se 

interessaram pela questão quilombola e se reconheceram enquanto uma, a 

própria maneira como a comunidade se via, como via o trabalho no mangue, 

sua história, mudou! Os moradores passaram a se orgulhar de quem são, da 

sua origem e do que fazem, negros do Mandira, extratores de ostras do 

manguezal. Essas duas tomadas de consciências, tanto ambiental, quanto 

identitária, foram fundamentais para todas as transformações que aconteceram 

e estão acontecendo na comunidade Mandira. 

Foi possível perceber novas composições na estrutura física da 

comunidade, como a construção do Restaubar Ostra Cataia, do banheiro, a 

início da construção da extensão do galpão do centro comunitário, para receber 

os visitantes. Essas novas construções estão sendo motivadas principalmente 

pelo turismo de base comunitária que tem se fortalecido em Mandira.  

É essencial reconhecer que a comunidade Mandira é um excelente 

exemplo para outras comunidades quilombolas e para comunidades que 

almejam a transformação em Reserva Extrativista.  

O Vale do Ribeira é uma região muito rica naturalmente, com o corredor 

de Mata Atlântica bem conservado, e culturalmente, com populações 

tradicionais caiçaras, quilombolas e indígenas, além de ser a região do estado 

de São Paulo que mais contem quilombos.  O quilombo de Mandira deve ser 

valorizado tanto por sua história, quanto por sua identidade cultural quilombola, 

como também pelas práticas de conservação da natureza, da Mata Atlântica e 

do Manguezal. 

Almejou-se contribuir para o debate dos territórios quilombolas, além de 

valorizar a forma de organização e de lutas da comunidade Mandira, que 

passou e ainda passa por processos de transformações e mudanças, mas que 

ainda conserva sua ancestralidade quilombola, baseada em sua territorialidade.  

Acredita-se que o debate sobre os territórios quilombolas, é importante 

para a Geografia, no sentido de refletir sobre a questão espacial, territorial, 

histórico e cultural, de uma parcela da população negra, uma das matrizes 

culturais do Brasil. 
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2 OBJETIVOS  

2.1 Objetivo geral 

  

O objetivo principal deste trabalho foi realizar um estudo sobre a 

comunidade quilombola Mandira, localizada no Vale do Ribeira, na zona rural 

de Cananéia, litoral Sul de São Paulo. Com o intuito de conhecer, compreender 

e interpretar as transformações e mudanças que estão em processo na 

comunidade, decorrentes do reconhecimento oficial da Terra de Quilombo e da 

criação da Reserva Extrativista, ambas no ano de 2002, a partir das 

percepções e experiências dos quilombolas. 

 

2.2 Objetivos específicos  

 

 Colaborar para o debate sobre as populações quilombolas e sua 

importante relação com o território; 

 Contextualizar a formação e a transformação dos quilombos brasileiros; 

 Contribuir para a valorização da identidade cultural dessa importante 

comunidade tradicional quilombola do Mandira; 
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3 QUILOMBOS NO BRASIL 

Casa de tábua grafitada no Quilombo Mandira 

 

Foto da autora, 2017. 

Serra da Barriga  - NSC 

 

Serra da barriga onde nasceu a 
liberdade 
A princesa africana fez outra realidade 
Quilombo dos palmares, interior do 
nosso estado 
Aqui zumbi seus guerreiro viveram e 
lutaram 
Acontecimento, território união, foi lá 
que a resistência negra 
Lutou contra a escravidão, no brasil, 
alagoas visite pertinho da gente 
Na sede republicana negro auto 
suficiente, gradio mais de 100 anos 
Confrontando varias vezes, resistindo 
aos ataques dos holandeses, 
portugueses 
Zumbi guerreiro nato, escapando das 
armadilhas, 
Hoje patrimônio histórico serra da 
barriga, 
Abrigando mais de 20 mil que não se 
entrega, 20% da população daquela 
época, pessoas de todos país visita o 
município que oferece aos turistas 

vários atrativos, memorial Jorge de lima 
um poeta de brilhar, artesanato do 
muquem, 
Museu maria mariah, todos precisa 
visitar ver que trabalho incrível, 
Espaço arqueológico palmarino, 
chegando no alto da serra, 
Sentimos a liberdade, parque memorial 
quilombo dos palmares, 
Representa purificação da vida dos 
primeiro, 
Que se banhou na lagoa encantada 
dos negros, 
Casa de farinha, extraído da mandioca, 
Feito por quem sabe, bejus e tapiocas, 
Fora outras coisas que não vai dá pra 
contar porque só vai ficar sabendo 
Quem um dia for lá, pisar naquele solo 
sagrado imortal, 
Do rei zumbi dos palmares, herói 
nacional, provou amor ao próximo, 
liderou por muito tempo, dia da 
consciência negra 20 de novembro! [...]
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3 QUILOMBOS NO BRASIL 

 

Para falar dos negros, dos quilombos e quilombolas no Brasil é 

necessário recontar a formação e a colonização do país, uma retrospectiva 

histórica sobre a luta dos quilombolas no Brasil. A colonização brasileira teve 

início em torno de 1530, após ter sido declarado descoberto pelos portugueses 

em 1500, mas já era habitado por muitos povos indígenas, que aqui viviam há 

séculos.  

A expansão colonialista teve como base o trabalho escravo, começando 

com a exploração através da semi-servidão1 dos nativos, que os europeus 

chamaram de índios, genericamente. Aqueles que sobreviveram ao genocídio, 

à catequização, às doenças contagiosas dos europeus, com as quais os 

indígenas não tinham contato até então, ainda foram expostos às inúmeras 

tentativas de exploração, especialmente porque conheciam muito bem as 

terras brasileiras. Entretanto, os indígenas estavam acostumados a viver na 

mata, muito adaptados à ela e não em cativeiros, explorados em um regime de 

semi-servidão, contribuindo ainda mais ao etnocídio dos povos indígenas. 

Então os colonizadores que estavam no Brasil, precisavam de uma 

alternativa de trabalho escravo, que não fosse os indígenas, para colonizarem 

o país. Como o continente africano também passava por uma nova 

colonização, também conhecida por neocolonização, o tráfico negreiro foi 

alicerce da construção do Brasil e da exploração da África.  

O tráfico negreiro, bem como seu comércio, era uma atividade 

econômica altamente rentável para a Coroa Portuguesa, bem diferente do 

tráfico indígena, cujos lucros não chegavam à Coroa. Os negros eram retirados 

a força da costa africana e eram transformados em mercadoria, comprados e 

negociados em todo o território brasileiro. Os europeus já exploravam a costa 

                                            

1 O termo semi-servidão é utilizado por Clóvis Moura (1981) para explicar a exploração que os 

povos indígenas sofreram e que era diferente da escravidão que os negros foram f

 orçados. Segundo Clóvis Moura (1981, p. 14) “[...] os Jesuítas subordinaram os índios 

a uma semi-servidão disfarçada que não correspondia ao que a servidão tem de específico, 

mas ao mesmo tempo não era o trabalho livre ou a escravidão na sua pureza conceptual”. 
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africana no século XV, mas as trocas comerciais intensificaram-se com o tráfico 

negreiro nos séculos XVI e XVII. Rezende-Silva (2012) traz que: 

 
Embora os europeus tenham explorado a costa africana desde 
meados do século XV, é nos séculos XVI e XVII que o tráfico 
negreiro se intensificará. Já existiam negros escravizados na 
Europa e Ásia, que ali chegaram pelas rotas de tráfico: oriental 
(pelo Oceano Índico) e a transaariana (pelo deserto do Saara e 
do Mar Vermelho), contudo, é devido à conquista das Américas 
que a mão de obra escravizada se fará necessária e um 
negócio extremamente lucrativo, realizado pela rota 
transatlântica.  
O tráfico negreiro estendeu-se por séculos e envolveu diversas 
regiões do mundo e um enorme contingente humano, o que o 
torna uma das maiores tragédias da história da humanidade. 
(REZENDE-SILVA, 2012, p. 76). 
 

A metrópole portuguesa lucrava com o tráfico de negros, que eram 

forçados a trabalhar sob regime de escravidão na colônia brasileira, 

ocasionando na primeira grande diáspora da era moderna, no continente 

africano, quando os negros foram forçados à sair do continente africano para 

serem trazidos para o Brasil. 

O tráfico negreiro, além da própria escravidão de negros da África, foram 

um negócio altamente lucrativo para os europeus, estendendo-se por séculos, 

marcados pelo sangue e suor de muitos negros que foram escravizados, 

retirados de suas vidas, famílias e de suas raízes no continente africano, 

tratados como mercadoria e força de trabalho, que foram os alicerces da 

construção do Brasil. Celso Furtado (2005) no livro Formação Econômica do 

Brasil também escreveu sobre o momento que a mão de obra dos negros 

africanos escravizados foi trazida para o Brasil, para trabalharem nos engenhos 

de açúcar,  

 
A mão-de-obra africana chegou para a expansão da empresa, 
que já estava instalada. E quando a rentabilidade do negócio 
está assegurada que entram em cena, na escala necessária, 
os escravos africanos: base de um sistema de produção mais 
eficiente e mais densamente capitalizado. (FURTADO, 2005, p. 
50). 

 
O autor Caio Prado Jr. (1961) em sua obra Formação do Brasil 

Contemporâneo, traz a reflexão sobre o “sentido” da colonização brasileira, 
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claramente mercantil, voltada para o exterior, e sobre a introdução dos negros 

africanos no país, através de sua mão de obra escravizada: 

 
Nada mais se queria dele, e nada mais se pediu e obteve que a 
sua força bruta, material. Esforço muscular primário, sob a 
direção e o açoite do feitor. Da mulher, mais a passividade da 
fêmea na cópula. Num e noutro caso, o ato físico apenas, com 
exclusão de qualquer outro elemento ou concurso moral. A 
"animalidade" do Homem, não a sua "humanidade." (PRADO, 
1961, p. 270). 
 

É possível perceber que os colonizadores queriam somente a força de 

trabalho, a mão de obra escravizada dos negros, negando sua humanidade, a 

cultura, a ancestralidade e tudo mais que os negros africanos trouxeram para o 

Brasil e o construíram. 

Muitos dos negros escravizados que foram trazidos para o Brasil, 

tentavam escapar desse sistema escravocrata violento do qual foram obrigados 

a fazer parte, fugindo e buscando formas de resistência, e fazendo oposição ao 

sistema, para sobreviverem e serem livres novamente. Esses lugares foram 

chamados de quilombos. 

Os quilombos foram uma forma de resistência para os negros, tanto para 

escapar da escravidão, dos castigos, punições e torturas, quanto para criarem 

um meio alternativo de viverem aqui, relembrando a ancestralidade africana, 

onde viviam em comunhão com a natureza, pois era através dela que 

sobreviviam. Sobre os castigos e torturas, a autora Emília Viotti da Costa, 

historiadora e professora, que se dedicou a estudar e pesquisar a historiografia 

brasileira, escreve sobre: 

 
A sociedade estava organizada em razão do domínio e da 
prepotência. A prepotência do pai sobre o filho, do marido 
sobre a mulher, do senhor sobre o escravo, das autoridades 
sobre o povo. A agressão física fazia parte integrante desse 
quadro que, em certos aspectos, persiste ainda em algumas 
regiões do país.  
Os castigos mais severos eram aplicados aos assassinos e aos 
chefes de quilombos. Aqueles eram condenados à morte se 
atentassem contra a vida do senhor e seus familiares, às galés 
e à prisão em outros casos de morte. Os quilombolas recebiam 
trezentas chibatadas, distribuídas em vários dias. Durante 
muito tempo foi costume marcar o escravo com ferro em brasa 
como se faz hoje com o gado. (COSTA, 1999, p. 292) 
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Para o antropólogo negro Kabengele Munanga, professor brasileiro-

congolês, especialista em antropologia da população afro-brasileira e nas 

questões que tangem o racismo e o povo negro. O quilombo brasileiro é uma 

cópia do quilombo africano, construído pelos próprios escravizados, afim de se 

oporem ao sistema vigente, escravocrata, através da implantação de outra 

estrutura política, segundo Munanga: 

 
Pelo conteúdo, o quilombo brasileiro é, sem dúvida, uma cópia 
do quilombo africano reconstruído pelos escravizados para se 
opor a uma estrutura escravocrata, pela implantação de uma 
outra estrutura política na qual se encontraram todos os 
oprimidos. Escravizados, revoltados, organizaram-se para fugir 
das senzalas e das plantações e ocuparam partes de territórios 
brasileiros não-povoados, geralmente de acesso difícil. 
Imitando o modelo africano, eles transformaram esses 
territórios em espécie de campos de iniciação à resistência, 
campos esses abertos a todos os oprimidos da sociedade 
(negros, índios e brancos), prefigurando um modelo de 
democracia plurirracial que o Brasil ainda está a buscar. 
(MUNANGA, 1995/96, p. 63) 

 

 Segundo Munanga (1995/96) as migrações e mestiçagens caracterizam 

todos os povos ao sul da floresta equatorial, onde se originou o modelo de 

quilombo, e apesar de aparentar uma homogeneidade, há uma variedade de 

culturas nessas populações, mas que é possível apontar elementos gerais 

comuns, como a agricultura itinerante,  

 
As migrações e mestiçagens tanto biológicas como culturais 
caracterizam todos os povos ao sul da floresta equatorial, de 
onde se originou o modelo de quilombo. Apesar de uma certa 
homogeneidade resultante dessa mescla de populações, as 
culturas dessa imensa região são bastante variadas. Descrevê-
las aqui seria uma tarefa difícil, senão impossível. No entanto, 
podemos, com base nas semelhanças, esboçar alguns 
elementos gerais.  
Todos praticam uma agricultura itinerante sobre queimada a 
fogo corrente, sem rotatividade bem definida, e utilizam as 
cinzas como adubo. O terreno é deixado em alqueive durante 
muito tempo, às vezes até vinte anos. As espécies mais 
cultivadas pertencem ao complexo americano: o milho e a 
mandioca. Acrescentem-se a batata-doce e o amendoim, que 
também têm um papel muito importante na alimentação. Todas 
essas espécies são provenientes da América do Sul, 
provavelmente do Brasil. (MUNANGA, 95/96, p. 60)  
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Os quilombos se assentavam em locais que dificultassem o acesso, para 

que não fossem encontrados, capturados e novamente escravizados, espaços 

que não tinham sido apropriados ainda e em ambientes florestados, que 

pudessem fornecer recursos naturais para a sobrevivência da comunidade 

como forma de recuperar a ancestralidade. Nas palavras da autora Rezende-

Silva a citação a seguir: 

 
Os remanescentes das florestas atlânticas e de outros 
ambientes naturais espalhados pelo país que não foram 
capitalizados pela agricultura de exportação, ou pela 
urbanização, tornaram-se, em muitos casos, o lugar dos povos 
excluídos ou marginalizados pelo sistema vigente. Muitos 
negros procuraram sobreviver das florestas residuais e 
desenvolveram ali um modo de vida, uma territorialidade 
ajustada à exploração de recursos florestais e à pequena 
agricultura. (REZENDE-SILVA, 2011, p. 81) 
 

Beatriz Nascimento militante do movimento negro, mulher, negra, 

historiadora, nordestina, professora, foi muito importante para os avanços que 

o movimento negro e quilombola tiveram no Brasil. Nascimento (2006)2 afirma 

que o quilombo representou, para o povo negro brasileiro, um marco da 

capacidade de resistência e organização desse povo, fazendo parte da história 

do negro no Brasil. Isso pode ser confirmado na citação abaixo:  

 
Numerosas foram as formas de resistência que o negro 
manteve ou incorporou na luta árdua pela manutenção da sua 
identidade pessoal e histórica. No Brasil, poderemos citar uma 
lista destes movimentos que no âmbito social e político é o 
objetivo do nosso estudo, Trata-se do Quilombo (Kilombo), que 
representou na história do nosso povo um marco na sua 
capacidade de resistência e organização. Todas estas formas 
de resistência podem ser compreendidas como a história do 
negro no Brasil (NASCIMENTO, 2006, p. 117). 
 

Para Nascimento (2006) Quilombo ou Kilombo recebe o significado de 

instituição em si, assim seria Kilombo os próprios indivíduos. Valorizando a 

importância de cada indivíduo para a formação da coletividade das 

comunidades organizadas. Os grupos de negros livres em comunidades rurais 

                                            

2 A data da publicação original do artigo de Beatriz Nascimento, “O conceito de quilombo e a 

resistência cultural negra” é de 1985, no periódico Afrodiáspora Nos. 6-7, p 41-49. Entretanto, 

foi republicado no livro “Eu sou atlântica: sobre a trajetória de vida de Beatriz Nascimento”, do 

autor Alex Ratts, no ano de 2006. 
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chamavam atenção da Coroa Portuguesa, que queria combatê-las, Beatriz 

Nascimento traz as primeiras referências de quilombo na citação abaixo: 

 
A primeira referência a quilombo que surge em documento 
oficial português data de 1559, mas somente em 1740, em 2 de 
dezembro, assustadas frente ao recrudescimento dos núcleos 
de população negra livres do domínio colonial, depois das 
guerras do nordeste no século XVII, as autoridades 
portuguesas definem, ao seu modo, o que significa 
quilombo[...] (NASCIMENTO, 2006, p. 119). 

 

O autor Clóvis Moura (1986), importante cientista social, jornalista, 

historiador que dedicou seus estudos e militância à resistência negra no Brasil, 

valorizando o negro na formação histórica do país, cita a resposta que o Rei de 

Portugal deu ao Conselho Ultramarino em 2 de dezembro de 1740 sobre o que 

eram os quilombos e que serviu de definição durante muito tempo: “toda 

habitação de negros fugidos que passem de cinco, em parte despovoada, 

ainda que não tenham ranchos nem se achem pilões neles”, é a mesma 

definição de quilombo que Beatriz Nascimento descreve em seu texto. 

Segundo Kabengele Munanga os escravizados africanos e seus 

descendentes não ficaram engessados em modelos ideológicos excludentes e 

sim de um modelo transcultural. Estavam abertos a dar e receber influências 

culturais de outras comunidades, sem perder suas origens, para o autor: 

 
Com efeito, os escravizados africanos e seus descendentes 
nunca ficaram presos aos modelos ideológicos excludentes. 
Suas práticas e estratégias desenvolveram-se dentro do 
modelo transcultural, com o objetivo de formar identidades 
pessoais ricas e estáveis que não podiam estruturar-se 
unicamente dentro dos limites de sua cultura. Tiveram uma 
abertura externa em duplo sentido para dar e receber 
influências culturais de outras comunidades, sem abrir mão de 
sua existência enquanto cultura distinta e sem desrespeitar o 
que havia de comum entre seres humanos. Visavam a 
formação de identidades abertas, produzidas pela 
comunicação incessante com o outro, e não de identidades 
fechadas, geradas por barricadas culturais que excluem o 
outro. (MUNANGA, 1995/96, p. 63) 
 

Depois da promulgação da Constituição de 1988 novas pesquisas e 

estudos sobre quilombos brasileiros começam a ocorrer, saindo dessa visão 

engessada, que apenas negros fugidos em área despovoada se constituíam 

um quilombo. 
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O jurista Dalmo Dallari, no livro Quilombos: a hora e a vez dos 

sobreviventes, realizado pela Comissão Pró-Índio no ano de 2001, trouxe uma 

importante reflexão sobre os quilombos através de novos estudos, sobre a 

formação de vários deles após a abolição da escravatura em 1888. Nessa data, 

os negros escravizados foram considerados libertos, sem nenhuma forma de 

reparação histórica para a escravidão. Sem terras, sem dinheiro, nem 

ferramentas, passando por situações de misérias, um modo possível de 

sobrevivência era a formação de quilombos.  

Além de todo o preconceito e violência que sofreram as populações 

negras, quando escravizados, a sociedade considerava-os como pertencentes 

a raça inferior, desprezando-os, bem como todo o seu universo cultural. Os 

negros brasileiros encontravam nos quilombos um lugar em que poderiam ser 

livres, onde poderiam expressar sua cultura, seus costumes, danças, comidas, 

suas religiões, cultuar seus orixás e tudo mais que fosse necessário para 

fortalecer a identidade negra. Por isso, vários quilombos foram formados após 

a abolição da escravatura, como forma de se unir aos irmãos negros e viver em 

comunidades rurais de subsistência. Isso era uma possibilidade de 

sobrevivência, longe da sociedade da época, que os desrespeitava e os 

escravizavam. Dallari (2001) traz a seguinte reflexão: 

 
Um fato importante revelado por esses novos estudos e 
pesquisas, foi a comprovação de que, além dos quilombos 
remanescentes do período da escravidão, outros quilombos 
foram formados após a abolição formal da escravatura em 
1888, pois, desde que extinto o direito de propriedade sobre os 
negros, estes foram abandonados à própria sorte e para muitos 
o quilombo era um imperativo de sobrevivência. Desprovidos 
de qualquer patrimônio, vivendo na mais absoluta miséria, os 
negros foram forçados a conviver numa sociedade que os 
considerava inferiores e nem mesmo os respeitava como seres 
humanos. A par disso, ainda tiveram que enfrentar as 
resistências e os preconceitos de uma sociedade que 
desprezava sua cultura e abominava suas crenças religiosas.  
Assim, muitos dos quilombos formados anteriormente não se 
desfizeram e outros se constituíram, porque continuaram a ser, 
para muitos, a única possibilidade de viver em liberdade, 
segundo sua cultura e preservando sua dignidade. Numa 
perspectiva atual, pode-se dizer que os remanescentes de 
quilombos, ainda existentes, são para os quilombolas o meio 
de que necessitam para realização dos direitos fundamentais 
consagrados no Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais, tratado patrocinado pela ONU e ao qual o Brasil 
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aderiu, incorporando-o à sua ordem jurídica (DALLARI, 2001, 
p. 11 e 12). 
 

 Sobre a identidade, entende-se ela como construída culturalmente, no 

caso da identidade cultural quilombola, é resultante de culturas particulares, 

diferente, alternativas a cultura dominante, construídas diversamente, assim, 

dentro do próprio movimento negro existe muita diversidade, e entre os 

quilombos também, eles têm traços comuns, mas formações históricas, 

trajetórias, experiências, religiões diversas. Segundo Munanga (2003) é a partir 

de uma tomada de consciência dessas culturas de resistência que as 

identidades culturais são construídas, como processos e não produtos 

acabados, 

 
Têm-se culturas particulares que escapam da cultura 
globalizada e se posicionam até como resistência ao processo 
de globalização. Essas culturas particulares se constróem 
diversamente tanto no conjunto da população negra como no 
da população branca e oriental. É a partir da tomada de 
consciência dessas culturas de resistência que se constroem 
as identidades culturais enquanto processos e jamais produtos 
acabados. São essas identidades plurais que evocam as 
calorosas discussões sobre a identidade nacional e a 
introdução do multiculturalismo numa educação-cidadã, etc. 
Olhando a distribuição geográfica do Brasil e sua realidade 
etnográfica, percebe-se que não existe uma única cultura 
branca e uma única cultura negra e que regionalmente 
podemos distinguir diversas culturas no Brasil (MUNANGA, 
2003, s/p) 

 

 Segundo Munanga (2003, s/p) “os movimentos negros exigem o 

reconhecimento público de sua identidade para a construção de uma nova 

imagem positiva que possa lhe devolver, entre outro, a sua autoestima rasgada 

pela alienação racial”. Através desse reconhecimento público da sua identidade 

cultural, há possibilidade para a população negra ressignificar, dar um novo 

significado para sua imagem, rompendo barreiras e preconceitos, devolvendo-

lhes a autoestima, fundamental para a este povo oprimido, que sofreu e sofre 

tanto preconceito, racismo e exploração ao longo dos últimos séculos. 

A autora Simone Rezende da Silva (2012) também afirma que as 

comunidades negras marcaram o território brasileiro antes e depois da abolição 

da escravatura, confirmando o surgimento de novos quilombos pós-abolição, 

como forma de resistência, organização e a luta pelos seus direitos: 
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Antes e depois da abolição da escravatura o território brasileiro 
esteve marcado pela presença de comunidades negras que 
fugindo da escravização e da discriminação ocuparam a 
fronteira florestal do país. Constituindo-se assim pontos de 
resistência e reafirmação de seus direitos, resistindo às 
pressões de fazendeiros, de especuladores imobiliários e até 
mesmo do poder público (REZENDE-SILVA, 2012 p. 102). 
 

Os quilombos brasileiros foram e são de suma importância para o 

reconhecimento da identidade negra brasileira. Sendo desde seu princípio foco 

de resistência e luta dessa população, contribuindo para a valorização da 

cultura negra, de suas etnias, religiões de matrizes africanas e principalmente 

de seu povo guerreiro, que foi o alicerce da construção do Brasil, como uma 

importante matriz cultural na formação do povo brasileiro. Assim, Beatriz 

Nascimento (2006) reconhece que: 

 
[...]Por tudo isto [que] o quilombo representa um instrumento 
vigoroso no processo de reconhecimento da identidade negra 
brasileira para uma maior auto-afirmação étnica e nacional. O 
fato de ter existido como brecha no sistema em que negros 
estavam moralmente submetidos projeta uma esperança de 
que instituições semelhantes possam atuar no presente ao lado 
de várias outras manifestações de reforço à identidade cultural 
(NASCIMENTO, 2006, p. 125). 
 

A respeito do conceito de etnia, concorda-se com Kabengele Munanga 

(2003), que é construído sócio culturalmente, onde um grupo de indivíduos tem 

historicamente, traços em comum, como ancestrais, língua, religião, cultura e 

vivem geograficamente no mesmo território, segundo o autor: 

 
O conteúdo da raça é morfo-biológico e o da etnia é sócio-
cultural, histórico e psicológico. Um conjunto populacional dito 
raça “branca”, “negra” e “amarela”, pode conter em seu seio 
diversas etnias. Uma etnia é um conjunto de indivíduos que, 
histórica ou mitologicamente, têm um ancestral comum; têm 
uma língua em comum, uma mesma religião ou cosmovisão; 
uma mesma cultura e moram geograficamente num mesmo 
território. (MUNANGA, 2003, p. 7) 

 

Para Edison Carneiro (1964), antropólogo, etnólogo, historiador, escritor, 

folclorista e militante do movimento negro, um dos mais importantes 

pesquisadores da cultura popular, o quilombo era uma retomada da cultura e 

do estilo de vida dos africanos. Assim: 
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O movimento de fuga era, em si mesmo, uma negação da 
sociedade oficial, que oprimia os negros escravos, eliminando 
sua língua, a sua religião, os seus estilos de vida. O quilombo, 
por sua vez, era uma reafirmação da cultura e do estilo de vida 
africanos. O tipo de organização social criado pelos 
quilombolas estava tão próximo do tipo de organização então 
dominante nos Estados africanos que, ainda que não houvesse 
outras razões, se pode dizer, com certa dose de segurança, 
que os negros por ele responsáveis eram em grande parte 
recém-vindos da África. [...] Os quilombos, deste modo, foram 
um fenômeno contra-culturativo, de rebeldia contra os padrões 
de vida impostos pela sociedade oficial e de restauração dos 
valores antigos (CARNEIRO, 1964, p. 27). 
  

Foram mais de 300 anos de escravidão no Brasil, ao considerar o ano 

de 1500 até a data da Abolição da Escravatura, através da Lei Áurea, de 13 de 

maio do ano de 1888. 388 anos de um país que viveu na base de trabalho de 

negros escravizados, arrancados à força de seus países, de suas terras, 

famílias, raízes e tudo que um dia tiveram, para serem escravizados nesse 

país. Rezende-Silva traz um importante pensamento sobre negros que foram 

escravizados, 

 
[...] deve-se frisar que o negro tornado mercadoria não era 
escravo, mas sim um escravizado. Ninguém nasce escravo, é 
assim transformado em uma ordem escravocrata, pois a 
escravidão não é um fato natural, é uma condição social 
imposta (REZENDE-SILVA, 2012, p. 76). 
 

Pensar nos quilombos brasileiros e não pensar em Palmares é 

praticamente impossível. Ele foi conhecido também como República dos 

Palmares. República, pois, nela existiam vários mocambos, cidades, que 

viviam dentro do grande quilombo, localizado em Alagoas na divisa com 

Pernambuco, na Serra da Barriga. Como revela Clóvis Moura (1981): 

 
Dos movimentos dos cativos contra a escravidão, Palmares é, 
por circunstâncias especiais, o mais conhecido e estudado. Foi 
o que mais tempo durou; o que ocupou — e ocupou de fato — 
maior área territorial e o que maior trabalho deu às autoridades 
para ser exterminado. De 1630 a 1695 os escravos palmarmos 
farão convergir sobre seu reduto as atividades, os esforços e 
as diligências dos governantes da Colónia. Da história do que 
foi sua existência — 65 anos em constantes e sangrentas lutas 
— até o folclore nos dá notícias. E dos fatos passou à lenda 
(MOURA, 1981, p. 185). 
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O Quilombo dos Palmares foi, e é, até atualmente o mais famoso 

quilombo brasileiro, pois lá viveram várias comunidades, grupos e quilombolas 

que vieram de diferentes partes do país, que conviviam bem adaptados ao 

ambiente e coletivamente. Palmares foi um marco na história do país, que 

incomodou e muito as classes dominantes brasileiras, inclusive a corte de 

Portugal, que mandou equipes ofensivas militares para derrubar o grande 

quilombo. Entretanto, envolta de Palmares foi construída uma fortaleza, que 

dificultava as ofensivas da Coroa Portuguesa, que necessitou de várias 

expedições para realmente derrubá-la.  

Clóvis Moura (1981) apresenta os levantamentos que o autor Edison 

Carneiro [s/d]3 considera dezesseis as “entradas” que atingiram Palmares, e 

que já Nina Rodrigues [s/d] considera vinte e cinco as “entradas” que foram 

necessárias para findar essa República. Desse modo, Moura conclui que por 

falta de documentos que comprovem esses números, nenhum deles pode ser 

considerado definitivo, mas é de acordo entre os autores que ocorreram várias 

“entradas” à República de Palmares, com o objetivo de atacá-la e destruí-la. 

Pelo tamanho, magnitude e por ter sido um grande exemplo de quilombo bem-

sucedido, 

 
Estabelecidos nas terras mais férteis da Capitania, começaram 
a desenvolver-se e aumentar de número. Suas roças 
floresciam, dando abundante colheita. Ali plantavam milho (que 
era a base da alimentação) banana, mandioca, batata-doce, 
feijão; aproveitavam-se do coco abundante na região, criavam 
animais domésticos, aves etc. Assim instalada começou a 
desenvolver-se a República palmarina. Em 1643 eram cerca de 
seis mil em franca atividade no reduto. (MOURA, 1981, p. 186). 
 

Ainda sobre ser uma república bem-sucedida Clóvis Moura explica como 

funcionava o Conselho, instância deliberativa, que geria Palmares: 

 
Além do rei, porém, a República era dirigida por um Conselho 
composto dos principais chefes dos quilombos espalhados pela 
região. Esse Conselho que constituía, ao que parece, a mais 
importante instância deliberativa da República, reunia-se 
periodicamente, quando havia assunto de interesse justificado 
e importado — a paz ou a guerra etc.— e funcionava na capital 

                                            

3 Clóvis Moura (1981) no livro Rebeliões da senzala, não cita o ano que Edison Carneiro e Nina 

Rodrigues escreveram sobre as “entradas” que atingiram Palmares.  
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de Palmares, sob a presidência do rei Ganga-Zumba. 
(MOURA, 1981, p. 186). 
 

Palmares era visto como perigoso demais e que deveria ser 

exterminado, destruindo o grande quilombo e matando todos os quilombolas, 

principalmente as lideranças, como Ganga Zumba e Zumbi dos Palmares. 

Novamente, vale ressaltar que Palmares foi tão importante, que foi foco de 

destruição por muitos da classe dominante, principalmente a Coroa Portuguesa 

e os seus encarregados. Foram necessários acordos entre vilas, mercenários, 

bandeirantes e a própria Coroa para então derrubar a República Palmarina. 

Durante todos esses séculos a população negra resistiu e lutou por seus 

direitos. No período da escravidão, além das revoltas, fugas, a formação de 

quilombos, também foi importe o movimento abolicionista, que lutava pelos 

direitos a liberdade dos negros escravizados. Já a partir da abolição da 

escravatura, o movimento negro urbano, foi muito importante para as lutas e 

conquistas dos direitos da população negra no Brasil. 

O debate sobre quilombos no Brasil se iniciou na década de 1930, com a 

Frente Negra Brasileira. Segundo Fabiani (2007) no ano de 1987, a deputada 

Benedita Silva levou ao Congresso Nacional Constituinte uma proposta que 

garantia os direitos legais das comunidades negras rurais, que saiu da 1ª 

Convenção Nacional do Negro pela Constituinte, que ocorreu em Brasília, 

convocada pelo Movimento Negro Unificado.  

A proposta tramitou no congresso até o ano de 1988 e foi aprovada com 

modificações na redação, e nas Disposições Constitucionais Transitórias. Ela 

acabou aprovada da seguinte forma: “aos remanescentes das comunidades 

dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade 

definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”. 

Acredita-se que o debate no fórum constitucional foi superficial e que 

seriam poucos os casos de quilombos que reivindicariam suas terras, por isso 

teria sido inserido nas Disposições Constitucionais Transitórias, e não na parte 

Cultural ou Patrimonial. Concorda-se com Leite (2002) neste ponto, de que: 

 
[...] o debate sobre a titulação das terras dos quilombos não 
ocupou, no fórum constitucional, um espaço de grande 
destaque e suspeita-se mesmo que tenha sido aceito pelas 
elites ali presentes, por acreditarem que se tratava de casos 
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raros e pontuais, como o do Quilombo de Palmares” (LEITE, 
2002, p. 19). 
 

O Ato das Disposições Transitórias (ADT) publicado na Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, especificamente no Art. 68, o qual 

afirma que: “aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam 

ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o 

Estado emitir-lhes os títulos respectivos. ” (BRASIL, 1998). Esse artigo 68 foi 

um marco histórico na luta das comunidades quilombolas pela posse de suas 

terras, que lutaram e lutam muito para ter seus direitos assegurados e que 

nenhum direito conquistado seja retirado. 

A Constituição também traz artigos sobre a valorização cultural e sua 

difusão. Na Seção II da Cultura da Constituição no Art. 215 pode se ler que “o 

Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às 

fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 

manifestações culturais”. Também o parágrafo 1º do Art. 215 afirma que “o 

Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-

brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório 

nacional. ” Já no Art. 216 se reconhece: 

 
Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira (BRASIL, 
1988, p. 1). 
 

Esse patrimônio inclui as formas de expressão; os modos de criar, fazer 

e viver; as criações científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, 

documentos e edificações e demais espaços destinados às manifestações 

artístico-culturais, bem como os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 

paleontológico, ecológico e científico. Caberá ao Poder Público com a 

colaboração da comunidade, promover e proteger o Patrimônio Cultural 

brasileiro.  

 Vale frisar também que a parte da Constituição Federal que trata dos 

quilombolas não está engessada, muito pelo contrário, está constantemente 

sendo ameaço os direitos quilombolas. Alguns pontos foram incluídos pela 

Emenda Constitucional n°48, de 2005, contribuindo para completar a 
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legislação. E deve-se entender que constar o direito na Constituição Federal 

não basta para a realização de fato disso, foi uma conquista para o movimento 

negro do Brasil. É o caso da Ação Direta de Inconstitucionalidade, que desde 

2004, questiona o decreto que regulamenta as questões quilombolas. É preciso 

muita luta das comunidades, dos pesquisadores, ativistas do movimento negro 

e da luta quilombola, para conseguir que os direitos quilombolas sejam 

efetivados, como a posse de terras, bem como a valorização cultural e 

patrimonial, além do reconhecimento enquanto agentes sociais. Por isso, o 

papel da educação escolar é tão importante, pois através dela, é possível 

ensinar a história, a cultura dos povos originários do Brasil, entre elas os povos 

quilombolas, que foram fundamentais na construção do país, após a 

colonização. A educação abre portas para a história que foi negada aos negros 

do Brasil. 

Deste modo, concorda-se com Clóvis Moura (2001, p. 8) que “[...] os 

descendentes dos quilombolas ainda são agentes ativos na direção de uma 

solução democrática para a questão agrária e da identidade quilombola no 

Brasil.” Assim, acredita-se na relevância dos papéis ativos dos remanescentes 

quilombolas na construção do Brasil, na forma de uma resistência cultural e 

política, que se faz cada vez mais essencial na história deste país.  

Fabiani (2007) relata que no momento de aprovação do Art. 68 da 

Constituição, foi euforia e decepção ao mesmo tempo, porque era muito 

limitada e não englobava as comunidades negras rurais mais recentes, assim, 

 
 O dispositivo constitucional não fez menção às comunidades 
negras rurais e urbanas em geral. Referiu-se diretamente aos 
remanescentes de quilombos. Foi um momento de euforia e de 
decepção ao mesmo tempo. Reconheciam-se os direitos à 
terra de comunidades oriundas dos antigos quilombos, as quais 
existiam poucas. Portanto, as demais comunidades negras não 
estariam contempladas pela Lei (FABIANI, 2007, p. 7). 
 

 Com a temática sobre as comunidades quilombolas novamente vindo à 

tona com a Constituição, foi necessário intensificar os debates sobre os 

quilombos atuais, que eram diferentes dos criados na época da escravidão e 

até os seus remanescentes, que foram se transformando ao longo do tempo.  

Para alguns autores foi necessária uma reinterpretação do conceito de 

quilombo, pois as comunidades se transformaram com o passar dos anos. 
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Segundo Fabiani (2007) “precisou assumir um novo sentido para atender à 

questão agrária de todas as comunidades negras rurais, e não apenas às 

remanescentes de quilombo”, como instrumento de luta pela terra por essas 

comunidades negras. Portanto, os quilombos que se transformaram ao longo 

dos anos e continuam se transformando, mas que mantém a identidade 

quilombola, podem ser considerados como quilombos contemporâneos.   

É fundamental pontuar que, segundo a autora Rezende-Silva, que os 

quilombos não foram esporádicos e nem pontuais, estavam espalhados por 

todo Brasil, onde houve trabalho escravo, havia rebeldia, na forma do 

quilombo, muitas vezes. E que mesmo o quilombo sendo lugar de liberdade e 

reconquista da dignidade, tendo relações com a África, sua ancestralidade na 

África, ele não é a África, nem africano e sim um novo tipo de brasileiros, os 

quilombolas: 

Os quilombos não foram esporádicos nem pontuais em nosso 
país. Onde houve trabalho escravo, houve também a rebeldia a 
ele, muitas vezes sob a forma de quilombos. Esses foram de 
vários tipos, pequenos, grandes, próximos às cidades ou bem 
distantes delas, variavam também na forma de organização e 
em sua origem. Contudo, mesmo sendo o quilombo o lugar da 
liberdade e da reconquista da dignidade, mesmo tendo 
relações com o que veio a ser o quilombo na África, não se 
pode deixar de dizer que o quilombo não é a África, e seus 
membros não serão africanos e sim um novo tipo de 
brasileiros. (REZENDE-SILVA, 2006, p. 82) 
 

 Atualmente, o processo de reconhecimento das “Terras de Quilombos” é 

realizado pela Fundação Cultural Palmares (FCP), a partir da autodenominação 

quilombola da comunidade. A partir do reconhecimento oficial da Fundação 

Palmares, a demarcação das terras quilombolas cabe ao INCRA (Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária), enquanto estância nacional, e no 

Estado de São Paulo, especificamente, cabe ao ITESP (Instituto de Terras do 

Estado de São Paulo) essa demarcação. 

Considerando que a primeira terra de quilombo demarcada no Brasil, foi 

o quilombo Boa Vista, no Pará, no ano de 1995, conclui-se que as 

demarcações de terra de quilombos dependem da organização e luta da 

comunidade, mas também de vontade política, como dito, não basta ter o 

direito reconhecido na Constituição Federal, é preciso muito luta das 

comunidades para efetivar esses direitos. 
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4 TERRITÓRIOS E TERRITORIALIDADES QUILOMBOLAS 

 

Rio Mandira 

 

Foto da autora, 2017. 
 
 
 
 
 

Jogo de Angola   

Paulo César Pinheiro e Mauro Duarte 

 
No tempo em que o negro  

chegava fechado em gaiola 
Nasceu no Brasil 

Quilombo e quilombola 
E todo dia, negro fugia, juntando a curriola 

De estalo, de açoite, de ponta de faca 
E zunido de bala 

Negro voltava pra Angola 
No meio da senzala 

E ao som do tambor primitivo 
Berimbau, maracá e viola 

Negro gritava "Abre ala" 
Vai ter jogo de Angola! 
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4 TERRITÓRIOS E TERRITORIALIDADES QUILOMBOLAS 

  

4.1 O conceito de Território na Geografia: sua transformação até a ótica 

cultural  

 

Para dar início a reflexão sobre território e as territorialidades do 

Quilombo Mandira, é necessário pensar sobre o conceito de Território na 

Geografia, que é considerado uma das categorias de análise da Ciência 

Geográfica, e por isso de muita relevância para essa ciência. O conceito de 

Território dentro da Geografia passou por um processo de evolução ao longo 

dos séculos, desde seu surgimento até os dias atuais, e esse processo é 

contínuo. 

Concorda-se com o autor Gottman (2012)4, importante geógrafo francês, 

que o “território é um conceito, e um conceito mutável”. Para o autor “território é 

um conceito gerado por indivíduos organizando o espaço segundo seus 

próprios objetivos” (GOTTMAN, 2012, p. 523), que pode mudar com o passar 

do tempo, pois pode-se mudar os sujeitos, os objetivos e o espaço. Para ele 

território é: 

[...] uma porção do espaço geográfico que coincide com a 
extensão espacial da jurisdição de um governo. Ele é o 
recipiente físico e o suporte do corpo político organizado sob 
uma estrutura de governo. Descreve a arena espacial do 
sistema político desenvolvido em um Estado nacional ou uma 
parte deste que é dotada de certa autonomia. Ele também 
serve para descrever as posições no espaço das várias 
unidades participantes de qualquer sistema de relações 
internacionais. Podemos, portanto, considerar o território como 
uma conexão ideal entre espaço e política. Uma vez que a 
distribuição territorial das várias formas de poder político se 
transformou profundamente ao longo da história, o território 
também serve como uma expressão dos relacionamentos entre 
tempo e política (GOTTMAN, 2012, p. 523). 
 

O autor também discorre sobre como o papel do conceito de território 

mudou com o passar dos séculos, até sua análise em 1975. Ele relata que 

                                            

4 A publicação original de Jean Gottman (1975) “The evolution of the concept of territory”, 

traduzido da versão publicada no periódico Social Science Information, v. 14, n. 3, ago. 1975, 

p. 29–47. 2012 é o ano da publicação da tradução do texto, pelas tradutoras Isabela Fajardo e 

Luciano Duarte, revisão de Fabricio Gallo, para o Boletim Campineiro de Geografia, v. 2, n. 3. 
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dentro da teoria política, o termo território foi utilizado nas línguas europeias 

desde o século XIV, mas considerava que já existia muito antes desse século: 

 
O papel do conceito de território alterou-se ao longo dos 
séculos. De certa forma, pode-se afirmar que o conceito existiu 
desde muito antes do século XIV e adquiriu mais significado 
desde então. No tempo em que vivemos, esse conceito está 
passando por uma modificação substancial que deve expressar 
alterações mais profundas que vêm ocorrendo nas questões da 
política. Cientistas políticos e geógrafos ainda despenderam 
pouco tempo analisando esse conceito: o território foi 
presumido como um atributo por si só evidente das instituições 
governamentais estabelecidas (GOTTMAN, 2012, 524). 
 

 Segundo Gottman (2012) “ a definição e o conceito em si obviamente 

estiveram se alternando no espaço e no tempo, com as ferramentas 

tecnológicas à disposição da sociedade organizada. ” O autor (2012) ainda 

escreve que ficou fascinado ao observar como foram rápidas as mudanças da 

“doutrina de soberania” que ocorreram no início da década de 1950 no mundo. 

Ele deixa claro a ligação entre espaço e território, mas considera que são 

conceitos diferentes, sendo que o segundo está inserido no primeiro. Considera 

o território como espaço concreto e ao mesmo tempo acessível às atividades 

humanas, fruto de repartição e organização, e que apesar de limitado em 

teoria, na realidade pode ser modificado, como pode ser visto no trecho a 

seguir: 

 
Como geógrafo, sinto que seja indispensável definir território 
como uma porção do espaço geográfico, ou seja, espaço 
concreto e acessível às atividades humanas. Como tal, o 
espaço geográfico é contínuo, porém repartido, limitado, ainda 
que em expansão, diversificado e organizado. O território é 
fruto de repartição e de organização. Tal como todas as 
unidades do espaço geográfico, ele deve ser, em teoria, 
limitado, embora seu formato possa ser modificado por 
expansão, encolhimento ou subdivisão (GOTTMAN, 2012, p. 
525). 
 

O autor ainda considera que “território é um conceito político e 

geográfico, porque o espaço geográfico é tanto compartimentado quanto 

organizado através de processos políticos”. (Gottman, 2012, p. 526). Desta 

forma, temos uma leitura do território voltada para a política e para a 

geopolítica mundial, principalmente entre o século XV até o XX: 
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Do século XV ao século XX, a importância do território como a 
base e a estrutura essencial da política emerge gradualmente 
no mapa-múndi, paralelamente às ideias políticas de soberania 
nacional e autonomia. O fator geográfico na política é 
constantemente reforçado, à medida que a compartimentação 
se desenvolve, que as fronteiras nacionais são chamadas de 
“fronteiras naturais” e que mais nações aderem à 
independência por meio da divisão dos velhos impérios. A 
delimitação territorial adotada é frequentemente relacionada a 
diferenças culturais e, em muitas partes do mundo, é uma 
herança de fronteiras administrativas desenhadas por Poderes 
imperiais anteriores. (GOTTMAN, 2012, p. 528). 
 

Já no século XX ocorrem mudanças significativas no conceito e no 

entendimento dos territórios, devido às transformações que a Revolução 

Industrial, o êxodo rural e as tecnologias trouxeram para o mundo. Gottman 

(2012, p. 530) diz que um dos primeiros resultados “dessa evolução tornou 

quase todas as partes do mundo mais dependentes do comércio de longa 

distância, e para a maioria dos países isso implicou forte dependência do 

comércio internacional. ” 

 Para Claude Raffestin (1993)5, importante nome do debate sobre 

Territórios e da Geografia Política, também concorda que território e espaço 

“não são termos equivalentes”. E que no passado esses termos foram usados 

sem muitos critérios e que houve confusão de alguns geógrafos6 em suas 

análises. Para o autor o território deve ser entendido da seguinte forma: 

 
É essencial compreender bem que o espaço é anterior ao 
território. O território se forma a partir do espaço, é o resultado 
de uma ação conduzida por um ator sintagmático (ator que 
realiza um programa) em qualquer nível. Ao se apropriar de um 
espaço, concreta ou abstratamente (por exemplo, pela 
representação), o ator "territorializa" o espaço (RAFFESTIN, 
1993, p. 143). 
 

Pode-se perceber que Raffestin (1993) considera que o homem 

“territorializa” o espaço, é um agente social transformador do espaço e leva-o 

em consideração em relação a esse território. Nessa perspectiva, o território “é 

um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e informação, e que, por 

                                            

5 Título original: Pour une géographie du pouvoir, Paris, 1980, em português foi traduzido por 

Maria Cecília França em 1993. 

6 Raffestin (1993) na página 143, não cita o nome dos geógrafos que criaram confusões em 

suas análises, por isso não foi colocado o nome desses geógrafos. 
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consequência, revela relações marcadas pelo poder. O espaço é a ‘prisão 

original’, o território é a prisão que os homens constroem para si. ” 

(RAFFESTIN, 1993, p. 144). A representação proposta pelo autor (1993) 

considera o espaço construído ou territorializado pelos atores sociais, como 

visto na citação abaixo: 

 
A representação proposta aqui é portanto um conjunto definido 
em relação aos objetivos de um ator. Não se trata pois do 
"espaço", mas de um espaço construído pelo ator, que 
comunica suas intenções e a realidade material por intermédio 
de um sistema sêmico. Portanto, o espaço representado não é 
mais o espaço, mas a imagem do espaço, ou melhor, do 
território visto e/ou vivido. É, em suma, o espaço que se tornou 
o território de um ator, desde que tomado numa relação social 
de comunicação. (RAFFESTIN, 1993, p. 147). 
 

 Para Raffestin (1993) a “territorialidade adquire um valor bem particular, 

pois reflete a multidimensionalidade do ‘vivido’ territorial pelos membros de 

uma coletividade, pelas sociedades em geral. ” O autor (1993) considera que 

os homens estão inseridos e/ou “vivem” o processo territorial, e em seu ponto 

de vista, todas as relações existentes são de poder, pois é impossível uma 

relação que não seja marcada por ele, nas palavras do autor: 

 
Os homens "vivem", ao mesmo tempo, o processo territorial e o 
produto territorial por intermédio de um sistema de relações 
existenciais e/ou produtivistas. Quer se trate de relações 
existenciais ou produtivistas, todas são relações de poder, visto 
que há interação entre os atores que procuram modificar tanto 
as relações com a natureza como as relações sociais. Os 
atores, sem se darem conta disso, se automodificam também. 
O poder é inevitável e, de modo algum, inocente. Enfim, é 
impossível manter uma relação que não seja marcada por ele. 
(Raffestin, 1993, p. 158 e159). 
 

A partir da década de 1980, o conceito de território para a Geografia, 

passou a considerar além do cunho político, econômico e das relações de 

poder, as questões culturais. Em meio a sua “evolução” passou a considerar os 

agentes sociais do território, a cultura, e também a territorialidade desses 

agentes, de acordo com o vivido. Para Joel Bonnemaison (2002)7 “o campo 

                                            

7 Publicação original de 1981, “Voyage autor du territoire”. L’Espace Géographique, tomo X, nº 

4, 1981, pp. 249-262. Tradução Marcia Trigueiro. 
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cultural passa a ser considerado”. Para ele o fato cultural não é mais 

“enxergado” como superestrutura vaga e fluida. Segundo o autor: 

 
A cultura hoje tende a ser compreendida como uma outra 
vertente do real, um sistema de representação simbólica 
existente em si mesmo e, se formos ao limite do raciocínio, 
como uma “visão de mundo” que tem sua coerência e seus 
próprios efeitos sobre a relação com a sociedade com o 
espaço. 
Para os geógrafos, a cultura é rica de significados porque é tida 
como um tipo de resposta, no plano ideológico e espiritual, ao 
problema de existir coletivamente em um determinado 
ambiente natural, num espaço e numa conjuntura histórica e 
econômica colocada em causa a cada geração. 
(BONNEMAISON, 2002, p. 86). 
 

Na visão de Bonnemaison (2002) a cultura é rica de significados, indo 

além do real para atingir o campo do simbólico, e diz que a territorialidade está 

na junção de duas atitudes: “ela engloba simultaneamente aquilo que é fixação 

e aquilo que é mobilidade – dito de outra maneira, os itinerários e os lugares”. 

Também se concorda com o autor quando fala que a territorialidade é: 

 
[…] compreendida muito mais pela relação social e cultural que 
um grupo mantém com a trama de lugares e itinerários que 
constituem seu território do que pela referência aos conceitos 
habituais de aproximação biológica e de fronteira. 
(BONNEIMASON, 2002, p. 99 e 100). 
 

O autor destaca também que a territorialidade é a expressão do vivido, 

novamente pensando no que é fixo e o que é mobilidade, como pode-se ver na 

citação abaixo: 

[...] a territorialidade de um grupo ou de um indivíduo não pode 
se reduzir ao estudo de seu sistema territorial. A territorialidade 
é a expressão de um comportamento vivido: ela engloba, ao 
mesmo tempo, a relação com o território e, a partir dela, a 
relação com o espaço “estrangeiro”. Ela inclui aquilo que fixa o 
homem aos lugares que são seus e aquilo que o impele para 
fora do território, lá onde começa “o espaço”. (BONNEMAISON, 
2002, p. 114). 
 

 Segundo Bonnemaison (2002) “a análise cultural em Geografia pode ser 

uma nova abordagem para descobrir aquilo que Claude Raffestin denomina 

“geoestrutura”, e isto é, um “sistema real a se tornar inteligível””. O autor (2002) 

ainda considera que a cultura não pode ser separada do território, é 

exatamente pela existência de uma cultura que se cria o território, assim: 
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A ideia de cultura, traduzida em termos de espaço, não pode 
ser separada da ideia de território. É pela existência de uma 
cultura que se cria um território e é por ele que se fortalece e 
exprime a relação simbólica existente entre cultura e o espaço. 
A partir daí, podemos chamar de abordagem cultural ou análise 
geocultural tudo aquilo que consiste em fazer ressurgir as 
relações que existem no nível espacial a “etnia” e a sua cultura. 
(BONNEMAISON, 2002, p. 1001 e 1002). 
 

Assim, pode-se dizer que pela existência da cultura em um território é o 

que fortalece a relação simbólica nessa determinada comunidade, se 

expressando subjetivamente nela. 

Para Marcos Saquet (2009, p. 85) o território “tem um caráter 

predominantemente histórico e imaginário, é material e imaterial (memória 

individual e/ou coletiva) ”. Para o autor “[...] o território é o conteúdo das formas 

e relações materiais e imateriais, do movimento, e significa apropriação e 

dominação, também material e imaterial, em manchas e redes” (Saquet, 2009, 

p. 90). Esse autor considera que as dimensões econômicas, políticas, culturais 

e ambientais agem diretamente na formação de territórios e também da 

territorialidade humana: 

 
[...] o caráter material e imaterial do território e da 
territorialidade requer, evidentemente, uma abordagem que 
reconheça a unidade entre essas dimensões ou entre as 
dimensões da economia-política-cultura-natureza (E-P-C-N). ” 
(Saquet, 2009, p 74). 
 

Já Rogério Haesbaert, geógrafo e professor do Instituto de Geociências 

da Universidade Federal Fluminense (UFF), escreveu no ano de 2005, que a 

“territorialidade, além de incorporar uma dimensão estritamente política, diz 

respeito também às relações econômicas e culturais” (HAESBAERT, 2005, p. 

6776), colocando as questões culturais também em evidência. Para ele todo 

território é ao mesmo tempo, funcional e simbólico: 

 
[...] todo território é, ao mesmo tempo e obrigatoriamente, em 
diferentes combinações, funcional e simbólico, pois exercemos 
domínio sobre o espaço tanto para realizar “funções” quanto 
para produzir “significados”. O território é funcional a começar 
pelo território como recurso, seja como proteção ou abrigo (“lar” 
para o nosso repouso), seja como fonte de “recursos naturais” 
– “matérias-primas” que variam em importância de acordo com 
o(s) modelo(s) de sociedade(s) vigente(s). (HAESBAERT, 
2005, p. 6676). 
 



44 

 

 Assim nota-se um processo de mudança que ocorreu na Geografia e na 

categoria e conceito de território, principalmente com a inserção das questões 

culturais e da própria cultura como influência nos territórios. Concorda-se com 

Musculini (2012) que o debate sobre território transpassou as relações de 

poder no sentido econômico, política e social, indo além, chegando nos 

espaços vividos e nas questões culturais. Os territórios passam então a ser 

considerados múltiplos: 

 
Na medida em que transpassa a relação de poder, tanto 
econômica, quanto social, política, para os espaços vividos, 
aqueles que são experimentados, sentidos, realmente 
vivenciados, os territórios passam a serem múltiplos, tornando 
múltiplos, também, os espaços vividos. (MUSCULINI, 2012, p. 
119). 
 

Refletindo sobre as mudanças na categoria e conceito de território, 

principalmente a partir do século XX, que até então predominava a visão 

econômica do conceito, pouco considerando ou quase nada, a cultura como 

grande influência em alguns territórios, concorda-se com Fuini (2015): 

 
No século XX, o território passa a expressar o espaço 
produzido, apropriado e valorizado pelo modo de produção 
capitalista em sua reprodução, envolvendo relações do Estado 
com as empresas, em uma sociedade dividida em classes. Eis 
a concepção econômica do conceito. No último quarto do 
século XX, o território passa a ser concebido não somente pela 
materialidade, mas pela imaterialidade das representações e 
percepções sociais, as iconografias, símbolos e discursos, que 
dão a ele uma base cultural de análise.  (FUINI, 2015, p. 3). 
 

Deste modo, concorda-se com Risso (2015) que para entender o 

território na ótica cultural demanda uma direção de apropriação, não se 

limitando a visão material e política, mas indo além, considerando a visão 

imaterial e simbólica.  

Deve-se olhar para uma comunidade não com um olhar fechado ou 

limitado, pelo contrário, sempre aberto para o que a comunidade pode nos 

mostrar. Ali moram sujeitos da sua própria história, em meio a diversas 

relações de poder e localizadas em um território ancestral e cultural rico de 

simbologias imateriais e materiais. No presente trabalho, o território será 

encarado na ótica cultural, considerando as questões culturais que atingem a 

comunidade quilombola Mandira. 
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4.2 Território e territorialidades quilombolas8 

 

Os territórios quilombolas no Brasil vem de uma origem histórica de 

resistência das comunidades, em meio aos territórios hegemônicos. As 

comunidades negras rurais resistem para sobreviver, para não serem mais 

excluídas e apagadas da história do país.  

Depois de fazer a retrospectiva sobre os quilombos brasileiros e do 

conceito de Território e territorialidade na Geografia até chegar na leitura do 

território na ótica cultural, é aqui que se inserem os territórios quilombolas, e 

principalmente a comunidade quilombola Mandira.  

Para debatermos a territorialidade quilombola foi necessário entender a 

trajetória do negro no Brasil, e, a partir disto, foi possível entender que a 

territorialidade quilombola está muito atrelada a identidade com o determinado 

território.  

Os territórios quilombolas podem ser considerados territórios de 

resistência, pois além de serem uma resistência à sociedade da época, 

escravocrata e mesmo no período pós-abolição, também é uma forma de 

resistência ao racismo e toda forma de discriminação racial que a população 

negra sofreu e sofre até hoje. Concorda-se com Simone Rezende-Silva que a 

história do negro no Brasil vai muito além da submissão, na verdade de 

resistência:  

 
[...] pode-se afirmar que a história do negro no Brasil não se 
constitui somente de submissão, houve também diversas 
formas de resistência negra à escravização como revoltas, 
fugas, assassinato de senhores, abortos, mas a que nos 
interessa, pois se trata da materialização da resistência negra 
são os quilombos. Estes livres e sagrados foram uma das 
primeiras formas de defesa dos negros, contra não só a 
escravização, mas também à discriminação racial e o 
preconceito que se estenderam para além da abolição da 
escravatura, em 13 de maio de 1888 (REZENDE-SILVA, 2011, 
p. 81). 
 

                                            

8 Nessa dissertação trabalhou-se com o conceito de território quilombola, no entanto o conceito 

de território étnico também abrange os territórios quilombolas, reconhece-se a importância do 

conceito dos territórios étnicos e seus autores. Contudo, o conceito de território étnico não será 

debatido no presente texto. 
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 O racismo, segundo Kabengele Munanga, na teoria é uma crença na 

superioridade das raças contrastadas, baseadas em diferentes características 

físicas, que embasou todo o período da escravidão, argumento usado pelos 

colonizadores, para o autor: 

 
O racismo seria teoricamente uma ideologia essencialista que 
postula a divisão da humanidade em grandes grupos 
chamados raças contrastadas que têm características físicas 
hereditárias comuns, sendo estas últimas suportes das 
características psicológicas, morais, intelectuais e estéticas e 
se situam numa escala de valores desiguais. Visto deste ponto 
de vista, o racismo é uma crença na existência das raças 
naturalmente hierarquizadas pela relação intrínseca entre o 
físico e o moral, o físico e o intelecto, o físico e o cultural. O 
racista cria a raça no sentido sociológico, ou seja, a raça no 
imaginário do racista não é exclusivamente um grupo definido 
pelos traços físicos. A raça na cabeça dele é um grupo social 
com traços culturais, lingüísticos, religiosos, etc. que ele 
considera naturalmente inferiores ao grupo a qual ele pertence. 
De outro modo, o racismo é essa tendência que consiste em 
considerar que as características intelectuais e morais de um 
dado grupo, são conseqüências diretas de suas características 
físicas ou biológicas. (MUNANGA, 2003, s/p)  
 

O racismo é uma construção social, resultado de uma ideologia de 

superioridade branca, que afetou e afeta toda a população negra, independente 

da sua classe social. No brasil o racismo faz parte do processo de 

embranquecimento da população, atingindo todo o povo negro, que luta contra 

o apagamento, a invisibilização e o extermínio, resistindo contra o sistema que 

o oprime. 

Segundo Ferreira (2009) as comunidades quilombolas eram uma das 

formas de resistência a escravidão do negro africano no Brasil, também dos 

escravizados nascidos brasileiros. Com o final do período da escravidão, os 

negros libertos foram deixados à própria sorte, muitos senhores de escravos 

abandonaram terras ou partes delas, que foram apropriadas pelos próprios 

negros que trabalhavam naquela terra, originando quilombos. Para a autora, 

nestas terras que os negros reconstruíram sua existência material, simbólica e 

afetiva, através de redes de relações: de troca, de parentesco/familiar, de lazer, 

de fé, e inclusive, onde fundamentavam o sentimento de identidade e 

pertencimento aquela terra, resultando em formas de territorialidade: 
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Estas comunidades foram originadas durante o escravismo 
colonial, que trouxe milhares de negros e negras da África para 
trabalhar nas fazendas escravistas produtoras de farinha de 
mandioca, comercializada com outras províncias durante o 
século XIX. Já naquele momento, o africano escravizado 
construía suas formas de resistência à escravidão, por meio do 
assassinato de feitores e senhores, suicídio, rebeliões, fugas e 
formação de quilombos. Com o fim da escravidão e a 
decadência econômica das fazendas produtoras de farinha de 
mandioca do norte do Espírito Santo, muitas destas terras 
passaram a ser abandonadas pelos senhores e apropriadas 
pelos antigos escravos. Nestas terras, os negros reconstruíram 
sua existência material, simbólica e afetiva, conformando entre 
si redes de relações de troca, de parentesco, de festa e 
devoção, que fundamentavam o sentimento de identidade e 
pertença em relação ao espaço apropriado: formas de 
territorialidade. (FERREIRA, 2009, p.) 

 

Além de território de resistência, também pode-se considerar os 

quilombos como territórios de luta, marcados pela luta pela vida e 

sobrevivência, contra o racismo, bem como a luta por uma territorialização 

negra num país extremamente racista, a luta pelo reconhecimento de suas 

identidades e demarcação de seus territórios materiais e simbólicos. Nesse 

sentido, concorda-se novamente com a autora Rezende-Silva: 

 
Para o negro, o simples ato de apropriação do espaço para 
viver, apropriação da terra, passou a significar um ato de luta 
contra aqueles que não queriam essa territorialização negra. E 
mesmo após a abolição, a luta pela permanência ou conquista 
do território continuou, pois mudaram apenas os nomes e as 
formas de expropriação (REZENDE-SILVA, 2011, p. 83). 

 

Para a autora (2011) a territorialidade das comunidades quilombolas tem 

um valor particular, refletindo as multidimensionalidades do vivido territorial 

pelos moradores do quilombo, que vivenciam o processo territorial e o produto 

territorial, segundo a autora: 

 
A territorialidade adquire um valor particular, pois reflete a 
multidimensionalidade do vivido territorial pelos membros de 
uma coletividade. Os homens vivem, ao mesmo tempo, o 
processo territorial e o produto territorial por intermédio de um 
sistema de relações produtivistas e simbólicas. Há interação 
entre os atores que procuram modificar tanto as relações com 
a natureza como as relações sociais. (REZENDE-SILVA, 2011, 
p. 85). 
 

Rezende-Silva (2011) ainda escreve que:  
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[...] se hoje existem territórios quilombolas é por que em um 
momento histórico dado um grupo se posicionou aproveitando 
uma correlação de forças políticas favoráveis e institui um 
direito que fez multiplicar os sujeitos sociais e as disputas 
territoriais. (REZENDE-SILVA, 2011, p. 86). 

Segundo o autor Sandro da José Silva, num único território pode-se ter 

algumas territorialidades que se sobrepõem, sendo necessário, perceber em 

cada situação, como as comunidades quilombolas constroem sua 

territorialização e territorialidade, 

Assim, o território e sua objetivação, a territorialidade, 
dependem de práticas específicas dos grupos que se 
relacionam com ele, uma vez que sob um território estão 
sobrepostos muitas territorialidades. É preciso, em cada 
situação, perceber como as comunidades remanescentes de 
quilombos constroem as formas de territorialização, uma tarefa 
ao mesmo tempo jurídica, geográfica, antropológica, histórica e 
política, uma vez que a presença das comunidades na 
definição de suas demandas é um requisito fundamental. 
(SILVA, Sandro, 2006, p. 276) 

 

 Ainda segundo autor, o território seria uma forma de construção e 

reprodução de identidades sociais, atuando como uma fronteira, onde as 

comunidades quilombolas podem expressar suas identidades, bem como seu 

modo de vida: 

O território surge com uma forma de constituir espaços 
socialmente viáveis e, ao mesmo tempo, uma forma de 
construção e reprodução de identidades sociais. O território 
emerge como fronteira partir das quais as comunidades 
remanescentes de quilombos expressam suas identidades e 
seu modo de vida e onde os indivíduos e os grupos assimilam 
o território de múltiplas maneiras, recriando-o, assimilando-o e 
transformando-o como forma de conferir sentido às suas 
práticas. (SILVA, Sandro, 2006, p. 277) 
 

Como se viu no item 3, foi a partir do Artigo 68 da Constituição Federal 

de 1980 que os direitos legais para posse de terras ancestrais quilombolas foi 

instituído, mas também se sabe que estar na constituição não significa ter esse 

direito assegurado, pelo contrário, para fazer valer esse direito, é necessária 

organização e muita luta pelas comunidades para assegurarem o direito do seu 

modo de vida. Segundo a autora (2011, p. 86) “a identidade quilombola em 

geral, somente é assumida ou construída por estas populações quando política 

e estrategicamente ela se faz necessária”.  
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 Sobre o conceito de identidade, concorda-se com Manuel Castells 

(1999, p. 22)9 em seu livro O poder da identidade, que é o processo de 

“construção de significado com base em um atributo cultural, ou ainda um 

conjunto de atributos culturais inter-relacionados, o(s) qual(is) prevalece(m) 

sobre outras fontes de significado”.  

Castells (1999) também considera que para um indivíduo ou ator 

coletivo, possa existir identidades múltiplas. O autor (1999) concorda que do 

ponto de vista sociológico que “toda e qualquer identidade é construída”. 

Castells (1999) também apresenta três formas distintas de origens da 

construção de identidades: 

 
Uma vez que a construção social da identidade sempre ocorre 
em um contexto marcado por relações de poder, proponho uma 
distinção entre três formas e origens de construção de 
identidades: 
Identidade legitimadora: introduzida pelas instituições 
dominantes da sociedade no intuito de expandir e racionalizar 
sua dominação em relação aos atores sócias, tema este que 
está no cerne da teoria da autoridade e dominação de Sennet, 
e se aplica a diversas teorias do nacionalismo. 
Identidade de resistência: criada por atores que se encontram 
em posições/condições desvalorizadas e/ou estigmatizadas 
pela lógica da dominação, construindo, assim, trincheiras de 
resistência e sobrevivência com base em princípios diferentes 
dos que permeiam as instituições da sociedade, ou mesmo 
opostos a estes últimos, conforme propõe Calhoun ao explicar 
o surgimento da politica de identidade. 
Identidade de projeto: quando os atores sociais, utilizando-se 
de qualquer tipo de material cultural ao seu alcance, constroem 
uma nova identidade capaz de redefinir sua posição na 
sociedade e, ao faze-lo, de buscar a transformação de toda a 
estrutura social. Esse é o caso, por exemplo, do feminismo que 
abandona as trincheiras de resistência da identidade e dos 
direitos da mulher para fazer frente ao patriarcalismo, à família 
patriarcal e, assim, a toda a estrutura de produção, reprodução, 
sexualidade e personalidade sobre a qual as sociedades 
historicamente se estabeleceram. 
Obviamente, identidades que começam como resistência 
podem acabar resultando em projetos, ou mesmo tornarem-se 
dominantes nas instituições da sociedade, transformando-se 
assim em identidades legitimadoras para racionalizar sua 
dominação. (CASTELLS, 1999, p. 24) 
 

                                            

9 Publicação original  The power of identity no ano de 1942, entretanto a tradução para o 

português foi no ano de 1999, por Klauss Brandini Gerhardt 
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Da citação do autor fica evidente a existência de identidades de 

resistência, que se encontram em posições desprivilegiadas ou ainda 

estigmatizada pela lógica dominante, como é o caso dos quilombos, que se 

constroem com base em outros princípios e por vezes opostos à sociedade, 

tanto da época da escravidão, quanto à época atual, resistem contra tudo e 

todos que querem ver o seu fim, o fim de suas culturas e ancestralidades. 

Castells (1999) ainda no livro O poder das identidades, continua escrevendo 

sobre a identidade destinada a resistência, que ela leva a formação 

comunidades e comunas. Para o autor: 

 
É provável que seja esse o tipo mais importante de construção 
de identidade em nossa sociedade. Ele dá origem a formas de 
resistência coletiva diante de uma opressão que, do contrário, 
não seria suportável, em geral com base em identidades que, 
aparentemente, foram definidas com clareza pela história, 
geografia ou biologia, facilitando assim a “essencialização” dos 
limites da resistência. (CASTELLS, 1999, p. 25) 
 

Além de valorizar a identidade de resistência, o autor (1999) também a 

considera o tipo mais importante de construção de identidade na nossa 

sociedade. Para Castells (1999, p. 25) “ a construção de uma identidade 

defensiva nos termos das instituições/ideologias dominantes, revertendo o 

julgamento de valores e, ao mesmo tempo, reforçando os limites da 

resistência”. Pode-se interpretar o caso da identidade quilombola, construída a 

partir da necessidade de lutar pela terra e pela sua ancestralidade como uma 

identidade se resistência sim. 

 A construção da identidade quilombola é um processo, e é diferente de 

comunidade para comunidade, depende do seu processo de formação, dos 

moradores, da localização, do momento político da comunidade, entre outros 

fatores. A identidade quilombola também pode se tornar uma “arma” contra a 

sociedade dominante, uma reação defensiva, as vezes a única de 

sobrevivência da comunidade: 

 
Por exemplo, no caso de bairros rurais negros do Vale do 
Ribeira, a necessidade de lutar contra fazendeiros e grileiros e 
contra a construção de barragens ao longo do rio Ribeira de 
Iguape, que inundariam diversas comunidades, deixando 
algumas totalmente submersas, levou muitos desses bairros 
construção da identidade de negros e quilombolas, em 
decorrência do artigo 68. A identidade quilombola, até então 
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um corpo estranho para estas comunidades rurais negras, 
passa a significar uma complexa arma nesta batalha desigual 
pela sobrevivência material e simbólica. (SCHMITT; TURATTI; 
CARVALHO, 2002, p. 4 e 5) 
 

 Para a pesquisadora da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

Ilka Leite (1990) no livro Terras e Territórios de Negros no Brasil, a autora que 

trabalha com “territórios negros”, diz que mesmo na ótica da resistência, o 

território é muito complexo, pois, as formas de apropriação do espaço por cada 

grupo é diferenciada, mesmo tendo pontos em comum: 

 
Apesar da tendência de se intitularem 'territórios negros", 
quando pensados na sua dimensão política, a partir da ótica da 
RESISTÊNCIA, ou seja, como forma de defesa organizada 
numa situação de conflito, de tensão étnica e social e 
principalmente como suporte sob o qual se assentam atitudes 
coletivas de enfrentamento, a noção genérica de território 
negro não esclarece a complexidade das formas de 
apropriação do espaço por estes grupos. Estimula 
simplificações e reduções perigosas de situações, a meu ver 
bem mais complexas do que parecem. (LEITE, 1990, p. 40) 
 

Ainda segundo Leite (1990) a noção de território com base geográfica 

possibilitou interpretar os quilombos como espaços de resistência no interior de 

uma sociedade branca racista, como: 

 
O quilombo reaparece como uma das muitas formas de 
resistência, como um tipo de guerrilha, bem como todas as 
ações e reações dos negros no cotidiano, antes e após a 
abolição. A noção de território como base geográfica e como 
espaço necessário à sobrevivência de negros, possibilitou uma 
certa tendência, desde então, a interpretar todos os tipos de 
lugares habitados por estes, como espaços de resistência no 
interior da sociedade branca racista. (LEITE, 1990, p. 40) 
 

No mesmo livro organizado por Ilka Leite, a autora Maria de Lourdes 

Bandeira (1990) escreve sobre a relação das comunidades negras com a terra, 

que se deram sempre de maneira coletiva: 

 
A relação das comunidades negras com a terra se deu histórica 
e socialmente através do coletivo, não se circunscrevendo à 
esfera do direito privado. A terra coletivamente apropriada 
configura um bem público das comunidades negras, não sendo 
por oposição bem ou propriedade privada dos seus membros. 
(BANDEIRA, 1990, p. 9) 
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Dessa forma, temos que pensar os territórios quilombolas, territórios 

negros a partir da sua identidade coletiva de resistência, esta será a forma das 

comunidades de unirem e se fortalecerem, na forma de um coletivo, para lutar 

contra a imposição das ideologias das sociedades dominantes. São nos 

princípios da coletividade que elas se baseiam, como a solidariedade, a 

reciprocidade e o igualitarismo, nas palavras de Bandeira (1990): 

 
As comunidades implicam em coletividade constituída com 
base nos princípios da solidariedade, da reciprocidade e do 
igualitarismo. O acesso à terra não se dá pela posse direta, 
mas mediado pela comunidade. Essas comunidades são 
formações sociais negras construídas no contexto nacional, 
estabelecendo interações com o mercado regional e com a 
sociedade mais ampla, sem abdicar de sua visão comunitária 
da terra, até muito recentemente. (BANDEIRA, 1990, p. 21) 
  

É a partir da auto identificação como identidade quilombola que as 

comunidades conseguem lutar por seus direitos, pela posse das terras em que 

vivem. Para as questões culturais, o território, vem no sentido de pertencimento 

a terra, identidade com aquele território, que é o caso das comunidades 

quilombolas, que se identificam com ele, além de ser uma forma de resgatar 

suas ancestralidades. Por isso, a luta pela identificação das terras de 

quilombos é tão importante e fundamental para a sobrevivência e a 

manutenção desses territórios culturais de resistência, que foram perseguidos 

e muitos destruídos ao longo do tempo. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para realizar os objetivos propostos nessa pesquisa, dividiu-se o estudo 

em quatro fases, além de cumprir os 20 créditos em disciplinas obrigatórios no 

primeiro ano, para a conclusão do mestrado. A primeira parte foi pesquisa 

bibliográfica e revisão bibliográfica, aprofundamento sobre a temática. Também 

foram realizados levantamentos secundários necessários para a realização do 

trabalho através de pesquisas no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), Instituto Socioambiental (ISA), Fundação Instituto de Terras do Estado 

de São Paulo (ITESP), na Organização Quilombos do Ribeira, entre outros, 

além de estudos realizados na própria comunidade. 

A segunda fase constituiu-se nos levantamentos primários, afim de obter 

dados qualitativos para a pesquisa, a realização das entrevistas, parte 

essencial dessa pesquisa. O primeiro trabalho de campo foi realizado nos dias 

15,16 e 17 de julho de 2014. O primeiro trabalho de campo, teve como intuito 

conhecer a comunidade Mandira e seus moradores, bem como as principais 

lideranças e os moradores que estavam dispostos a falar conosco, para saber 

se o trabalho poderia ser realizado, como seria a aceitação da comunidade 

com a pesquisadora e se realmente seria viável a realização da presente 

pesquisa, pois foi anterior ao ingresso no Programa de Pós-Graduação em 

Geografia na Unesp, campus de Rio Claro, que ocorreu no ano de 2015. 

Um dos primeiros resultados do trabalho de campo em 2014 e 

fundamental para essa pesquisa, foi a aprovação da mesma por parte da 

comunidade, Seu Chico Mandira, uma das principais lideranças, disse em 

conversa que para eles é muito importante que os pesquisadores estudem a 

comunidade, que foi a partir de pesquisadores, como Antônio Carlos Diegues 

da USP, juntamente com seus orientandos e membros do NUPAUB (Núcleo de 

Apoio à Pesquisa sobre Populações Humanas em Áreas Úmidas Brasileiras), 

foram responsáveis em auxiliar a comunidade na década de 1990 à viabilizar a 

transformação para a Reserva Extrativista e para a oficialização da Terra de 

Quilombo. Assim, a comunidade aceita os pesquisadores que queiram estudar 

a comunidade, que de alguma forma possam contribuir para melhorias na vida 

dos mandiranos e é o que se almeja nesta pesquisa. 
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O segundo trabalho de campo foi realizado em julho de 2015, nos dias 

16,17 e 18, e terceiro trabalho de campo foi realizado nos dias 23, 24 e 25 de 

janeiro. Nos dois trabalhos de campo de 2015 e 2017, foram realizadas 9 

entrevistas no total, com alguns moradores e lideranças ativas do Mandira. Os 

entrevistados foram: em 2015, Chico Mandira, Irene Mandira, Ney Mandira, 

Agnaldo Mandira, Geni Cunha Teixeira e Leonardo Teixeira, em 2017, 

Saturnina Mandira, Creusa Coutinho e Maria Rosa Mandira. Ressalta-se que 

os trabalhos de campo realizados em 2015 e 2017, foram muito 

enriquecedores para a pesquisa, pois foi possível se alojar na própria 

comunidade, em 2015 a hospedagem foi na casa de dona Irene e se Chico, em 

2017 na casa de Thaís e Juninho Mandira. 

Foram usadas as técnicas de entrevistas, com um roteiro de entrevista 

semiestruturado (apêndice 1) com os moradores e lideranças da comunidade, 

ao qual lutaram pela formalização da terra de quilombo e pela reserva 

extrativista, ambas oficializadas em 2002. Para a coleta das entrevistas, 

utilizou-se um Gravador Digital de Voz Panasonic RR-US450, com a 

autorização dos entrevistados (modelo no apêndice 2) para serem utilizados na 

pesquisa. 

Os roteiros de entrevistas semiestruturados foram planejados 

previamente ao campo, a partir dos dados secundários e dos próprios objetivos 

desta investigação, podendo ser chamada de pré-entrevista. Optou-se por uma 

entrevista semiestruturada como técnica de coleta de dados, pois concorda-se 

com o autor Triviños (1987, p. 146) que este tipo de entrevista de modo geral 

parte de alguns questionamentos básicos que são embasados em teorias e 

hipóteses as quais são interessantes ao tema da pesquisa.  

Assim o entrevistado consegue seguir de forma espontânea a sua linha 

de pensamento e também das suas experiências, partindo do foco principal 

colocado pelo investigador. O autor também afirma que a entrevista 

semiestruturada “[...] favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas 

também sua explicação e a compreensão de sua totalidade [...]” além de 

manter a presença consciente e atuante do pesquisador no processo de coleta 

de informações (TRIVIÑOS, 1987, p. 152). Para definir quem seriam os 

entrevistados, estipulou-se uma idade mínima, para que os entrevistados 
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tivessem condições de responder as perguntas feitas. Como a organização da 

comunidade tem um marco em 1994, quando a COOPEROSTRA foi fundada, 

era fundamental que sujeitos tenham vivenciado aquele momento, entretanto 

que não fossem crianças na época. 

Desta forma que fossem no mínimo jovens, ou com idades mínimas de 

13 a 15 anos ou mais velhos em 1994, data da criação da Cooperostra. Assim, 

quando as entrevistas foram realizadas, as crianças e jovens atuais, que não 

viveram todo o processo não foram introduzidas nessa pesquisa, bem como os 

idosos que não tinham condições de saúde para serem entrevistados. Assim, o 

grupo alvo da investigação, são os moradores ativos na comunidade desde 

1994 até 2017.  

A terceira fase da dissertação consistiu na transcrição das entrevistas 

coletadas em 2015 e das coletadas em janeiro de 2017, com as lideranças e 

moradores/moradoras da comunidade, que se prontificaram em auxiliar essa 

pesquisa. Sendo parte essencial do trabalho e dos seus resultados. A fase da 

transcrição das entrevistas, definitivamente, foi a mais complexa e demorada, 

mas ao mesmo tempo muito enriquecedora!  

E finalmente, a quarta e última fase foi a interpretação das entrevistas 

coletadas nos trabalhos de campo, à luz das concepções teóricas elegidas, 

além de redigir e concluir essa dissertação, sendo o resultado final de toda 

essa pesquisa, que se iniciou lá em 2014. 
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6 UNIVERSO DA PESQUISA: MANDIRA 

 

Comunidade quilombola do Mandira 

 

Foto da autora, 2017. 

 

 

Toque de Angola dobrada- Paulo Cesár Pinheiro  

Refrão 
Ieie ieie 
Arrebentaram a corrente e 
quebraram a argola  
Ieie ieie 
Esse povo é valente 
Esse negro é de angola 
 
Contra a bota de quem manda  
O chicote e a pistola  
Eu já dei tesoura e banda  
Rapa, soco, tapa e sola  
Nunca fujo de demanda  
E nem de remandiola  
Tenho o sangue de Luanda  
Venho da Nação de Angola 
 

Refrão [...] 
 
Não sou peça de quitanda 
E nem sou ave de gaiola 
Do jeito que o mundo anda 
Mais me sinto quilombola 
Negro não tem vida branda 
Capoeira é sua escola 
Quem morrer vai pra Aruanda 
Voltar pra Nação de Angola 
 
Refrão [...] 
 
General é que comanda 
Presidente é que controla 
Mas quando o poder desanda 
Vira mesmo a curriola.

 



57 

 

6 UNIVERSO DA PESQUISA  

 

6.1 Caracterização física 

 

O universo da presente pesquisa e investigação consiste na comunidade 

quilombola de Mandira, localizada no munícipio de Cananéia, litoral sul de São 

Paulo, no Vale do Ribeira. Esta região do vale é muito rica em biodiversidade e 

contém o maior corredor ecológico de Mata Atlântica preservada do Brasil. A 

região de Cananéia está inserida na bacia hidrográfica do Ribeira do Iguape e 

o complexo Estuarino Lagunar de Iguape-Cananéia-Paranaguá, portando a 

bacia hidrográfica do Ribeira que localiza-se nos estados de São Paulo e 

Paraná. Cananéia está localizada no centro de um corredor de Mata Atlântica 

de 110 km, que se estende da foz do Rio Ribeira em Iguape (SP) até 

Paranaguá (PR).  

O clima da região de acordo com o CEPAGRI (Centro de Pesquisas 

Meteorológicas e Climáticas Aplicadas a Agricultura) da UNICAMP 

(Universidade Estadual de Campinas) que segue a classificação climática de 

Koppen, a faixa litorânea que Cananéia se encontra recebe a classificação Af, 

A é tropical e f é equatorial, podendo ser chamada de clima tropical úmido ou 

clima equatorial, caracterizada pelo clima tropical chuvoso, sem estação seca, 

há ocorrência de precipitação todos os meses do ano. 

A comunidade de Mandira (Figura 1) encontra-se no Domínio dos 

“Mares de Morros” Florestados, que segundo AB’SABER (2003), é “extensão 

territorial de segunda ordem, com aproximadamente 650 mil quilômetros 

quadrados de área, ao longo do Brasil Tropical Atlântico”. É assim, uma 

distribuição geográfica marcadamente azonal. Sobre o relevo Mamelonar, Aziz 

(2003) explica que é uma área de mamelonização extensiva.  

AB’ SABER (2003) considerava que o domínio dos “mares de morros” se 

mostrou ser o “meio físico, ecológico e paisagístico mais complexo e difícil do 

país em relação às ações antrópicas”. Por ser um domínio paisagístico tão 

complexo a interferência das ações antrópicas também é muito complexa. 

 

Figura 1 - Entrada do Quilombo Mandira e a Serra do Mandira 
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Foto da Autora, 2015. 

 

Quanto à vegetação, encontra-se na área, a floresta atlântica nas 

escarpas da serra do mar e morros costeiros; jundus nas restingas e 

manguezais. No caso, da Mata Atlântica adotou-se a classificação de Floresta 

Latifoliada Tropical úmida de Encosta que, de acordo com a classificação de 

Romariz: 

     
Acha-se esse tipo de floresta estreitamente ligado ao relevo, 
ocupando quase exclusivamente as escarpas voltadas para o 
mar. Esses paredões abruptos servem de anteparo aos ventos 
marinhos, carregados de umidade, e provocam-lhes a 
frequente condensação. A isto somam-se ainda os fortes 
nevoeiros, aí muito comuns, possibilitando esta elevada 
umidade a presença de uma pujante floresta. 
Esta mata costeira é quase tão rica e variada quando a 
amazônica, embora suas árvores sejam, em geral, mais baixas 
(20 a 30 m no máximo), de caules mais grossos e copas mais 
frondosas. 
É ainda ao relevo que se acham ligadas essas características: 
recobrindo vertentes quase sempre bastante íngremes, as 
árvores distribuem-se em diferentes níveis. Esse 
escalonamento propicia-lhes maior facilidade quanto à 
iluminação, não sendo necessário um grande desenvolvimento 
em altura, em busca da luz. (ROMARIZ, 1996, p. 7). 
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A área encontra-se situada no Sistema Lagunar Estuarino de Cananéia-

Iguape. Para ele o sistema é o:  

 
[...] conjunto de três restingas separadas por lagunas salobras. 
Vegetação psamófica em terra lixo (jundus). Manguezais em 
pequenas enseadas dos bordos internos das restingas. Baixo 
Vale do Ribeira do Iguape formando rasa planície no reverso 
das restingas mais interiores”. (AB’SABER, 2006, p. 39).  
 

Segundo o autor “na história geomorfológica e marinha da região 

costeira sul do estado de São Paulo, sucederam-se fases evolutivas de 

diferentes ordens de grandeza temporal e espacial” (AB’SABER, 2006, p. 91). 

Na citação a seguir pode-se entender um pouco mais sobre a dinâmica dessa 

região:    

A planície lagunar de Cananéia-Iguape é o império das 
alternâncias costeiras entre restingas e lagunas, rigidamente 
orientadas de nordeste para sudoeste. Na região de Cananéia, 
após a Ilha Comprida, sucede-se o Mar de Fora de Cananéia, a 
Ilha de Cananéia, o Mar de Dentro ou de Cubatão; e, por fim, a 
Restinga Interior, separada da retroterra cristalina por córregos 
e pelo embrião de laguna do baixo Itapitangui. As terminações 
das restingas e as águas das três lagunas vinculam-se a baía 
de Trepandé, a qual, por sua vez, é a primeira de uma série de 
baías transversais ao eixo da linha de costa, existentes no 
Paraná (Paranaguá, Guaraqueçaba) e em Santa Catarina (São 
Francisco, Antonina, Itajaí). (AB’SABER, 2006, p. 95 e 96). 

 

Os manguezais encontrados no município de Cananéia são: 

 
Áreas mais restritas do litoral, tais como reentrâncias da costa, 
contornos de baías, estuários calmos de rios e outras regiões 
de águas pouco movimentada, onde predomina o litoral lodoso, 
vamos encontrar outro tipo de vegetação litorânea – o 
manguezal. (ROMARIZ, 1996, p. 55). 

 

Romariz (1996) afirma que podem ser encontrados três tipos de 

mangues no Brasil: mangue vermelho, mangue-siriúba e o mangue-branco, 

que instala-se mais para montante, onde a salinidade já é bem menor. As 

figuras 2, 3 e 4 a seguir são referentes ao manguezal de Mandira, que em sua 

maior parte constitui-se do mangue vermelho (Rhizophora mangle). 
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Figura 2 - Entrada do manguezal de Mandira 

 

Foto da autora, 2014. 

 

Figura 3 - Manguezal encontrado no Quilombo Mandira 

 

Foto da autora, 2014. 
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Figura 4 - Manguezal do Mandira 

 

Foto da autora, 2014. 

 

Esses manguezais, localizados na Resex, são utilizados para o 

extrativismo da ostra, principal atividade da comunidade Mandira 

 

6.2 Contexto histórico 

 

A região também é muito diversa culturalmente por conter várias 

comunidades quilombolas, caiçaras e indígenas na região, que desde as suas 

formações produzem suas culturas neste espaço. 

O contexto histórico da ocupação da região do Vale do Ribeira, foi 

segundo Santos e Tatto (2008) a partir da presença e reconhecimento de 

inúmeros sítios arqueológicos na região. Por exemplo na comunidade Mandira 

existe sambaquis que evidenciam a presença humana no local que datam de 

10 mil anos atrás, assim a ocupação humana é anterior a chegada dos 

portugueses no século XVI.  

Os povos sambaquis viveram na planície, alimentando-se de moluscos e 

mariscos, e que depois descartavam as conchas que formariam os sambaquis. 

Para Dean (1996, p. 42) os homens dos sambaquis “[...] acampavam em 



62 

 

lugares protegidos, coletavam moluscos abundantes e atiravam as conchas por 

cima dos ombros”. Provavelmente, sua localização foi utilizada como rota de 

passagem de ameríndios que vinham do planalto para o litoral e vice-versa. 

Sambaquis na língua Tupi quer dizer “monte de conchas” como é possível 

observar na figura 5. Segundo Figuti (1993) os povos dos sambaquis, bem 

como também outros caçadores-coletores, viveram bem adaptados com o meio 

ambiente ao seu redor, tinham uma percepção forte e até vital sobre os 

recursos naturais e as suas dinâmicas. A boa adaptação que os povos 

sambaquis tiveram nos ecossistemas costeiros, parece ter auxiliado a reduzir a 

necessidade dos deslocamentos constantes, característica dos grupos 

caçadores-coletores, considerados nômades. Assim, explica o autor: 

 
Os sambaquis são um tipo de sítio arqueológico pré-histórico 
freqüente ao longo da costa sudeste brasileira. Construídos 
entre 7000 a 10.000 anos AP, esses sítios indicam grupos 
humanos muito adaptados às condições locais. Os 
ecossistemas costeiros são geralmente tidos como ambientes 
com alta capacidade de suporte embora tenham sido ocupados 
tardiamente pelo Homem. A adaptação de bandos nômades às 
condições litorâneas parece ter acarretado grandes mudanças 
sociais, econômicas e culturais. (FIGUTI, 1993, p. 67)  

 

Dentre as mudanças que o autor se refere, a principal a ser considerada 

é a sedentarização dos povos nômades, que se fixaram e adaptaram muito 

bem às áreas litorâneas.  
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Figura 5 - Sambaquis encontrados no Quilombo Mandira 

 

Foto da Autora, 2014. 

 

Os sambaquis existentes no Quilombo Mandira fazem parte do 

patrimônio histórico e cultural da comunidade10, sendo de grande importância 

para os quilombolas. 

Sobre a ocupação europeia em Cananéia o pesquisador Ídolo de 

Carvalho, em seu livro “Cananéia: o primeiro povoado do Brasil – A saga do 

Bacharel – A verdadeira história” de 2013 (primeira edição em 2010), nos traz 

que Cananéia foi o primeiro povoado do Brasil, a partir da figura do Bacharel, 

Cosme Fernandes, um degredado português encontrado por Martim Afonso em 

1531. Há relatos que ele foi deixado na Ilha Comprida (antigamente chamada 

de Ilha Branca) em 1499 e seguiu para a atual Cananéia, com o intuito de 

marcar aquelas terras para Portugal e evitar que a Espanha tomasse posse 

das mesmas.  

Essas terras eram habitadas por tribos Carijós, do tronco tupi, Bacharel 

conseguiu se aproximar desse povo, ganhando a confiança deles e ali 

começou o primeiro povoado do Brasil. Desde sua chegada, o Bacharel deu 

                                            

10 Nas investigações realizadas não foi possível encontrar a data de tombamento ou o número 

de processo, mas é considerado patrimônio histórico e cultural da comunidade. 
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abrigo a europeus de diferentes procedências. A partir do ano de 1502 passa a 

ser ponto de passagem de expedições, armadas, piratas e corsários que 

tinham como destino o Rio da Prata. Desta forma, Ídolo de Carvalho prova em 

seu livro que o povoado de Cananéia foi o primeiro do Brasil, antes mesmo que 

esse fosse “descoberto oficialmente”, e disputando com São Vicente, também 

no litoral de São Paulo, o título de primeiro povoado brasileiro, fundada por 

Martim Afonso em 1532. A vila de Cananéia foi oficialmente criada, segundo 

IBGE, no ano de 1601. 

Também no século XVI se iniciaram as incursões bandeirantes que 

partiam do litoral sul do estado de São Paulo para o interior do Vale do Ribeira, 

com a finalidade de encontrar ouro, com a ajuda de escravos negros e 

indígenas. Já no século seguinte a região encontrava-se povoada por colonos 

europeus, negros que foram trazidos de diversas regiões da África e 

escravizados, bem como indígenas de várias tribos que também foram 

escravizados para trabalhar na atividade mineradora. Desta forma, a mineração 

do ouro foi o primeiro ciclo econômico do Vale do Ribeira e utilizava mão de 

obra-escrava. Com a decadência desse ciclo, muitos ex-escravos ocuparam 

algumas terras e se voltaram para a agricultura, alguns de subsistência, outros 

voltados para o mercado de alimentos. 

O segundo ciclo econômico no Vale do Ribeira foi a produção do arroz, 

rizicultura, que comercializou intensamente para as outras províncias do Brasil 

império. Europa e América latina, iniciando-se no final do século XVII e 

perdurando até início do século XIX. Com as oscilações do mercado para a 

venda do arroz, mais a expansão das lavouras de café e a abolição da 

escravatura (Lei Áurea, 1888) levaram a queda do ciclo do arroz. Assim, os 

negros acabaram se tornando pequenos agricultores, fixando-se no meio da 

mata, originando as comunidades negras da região. 

Segundo Andrade (2001) a escolha dos locais de quilombos em meio a 

serras e matas, com tantos atrativos, abundância de recursos naturais e 

fazerem dali seu quilombo, sua casa, sua morada, é devido: 

 
Os quilombos dos primeiros tempos eram bem mais isolados e, 
devido ao desconhecimento do território pelos invasores, 
podiam se situar próximos as áreas habitadas, uma vez que a 
falta de estradas e as dificuldades de comunicação tornavam 
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as distâncias bem maiores do que eram na realidade. É natural 
que para sua localização havia uma grande atração exercida 
pelas montanhas e pelas florestas; as primeiras tornavam mais 
fácil a defesa em caso de ataque dos senhores, e as florestas, 
além de oferecerem esconderijos, ofereciam também 
alimentos, frutas, animais de caça e pesca nos rios que as 
cortavam. (ANDRADE, 2001, p. 77). 
 

Desta forma, o Vale do Ribeira no Estado de São Paulo é onde se 

encontra grande parte das comunidades quilombolas do Estado todo, como 

pode ser visto na figura 6. 
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Figura 6 - Localização das Terras de Quilombos no Vale do Ribeira 

 

Fonte: SANTOS; TATTO (2008, p. 11). Esse mapa foi publicado pelo ISA (2008) 
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Na comunidade Mandira é possível encontrar as ruínas de uma Casa de 

Pedra, um antigo engenho de arroz (figura 7 e 8), construído pelos primeiros 

quilombolas, que iniciaram a comunidade. Essa ruína também é outro 

importante patrimônio cultural11, os moradores preservam a Casa de Pedra, o 

antigo engenho de arroz, que foi uma importante atividade no passado, que 

acabou se transformando em ruínas e é um dos pontos turísticos da 

comunidade. 

 

Figura 7 - Ruínas da Casa de Pedra, antigo engenho de arroz 

 

Foto da autora, 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            

11 Mesmo caso dos sambaquis, não consta na lista de bens tombados. Será pesquisado mais 

afundo sobre os patrimônios tombados encontrados na comunidade. 
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Figura 8 - Ruínas da Casa de Pedra em 2015 

 
Foto da autora, 2015. 

 

Figura 9 - Ruínas da Casa de Pedra em 2017 

 

Foto da autora, 2017. 
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Com a expansão das fazendas de café no século XIX e as oscilações do 

mercado, fizeram a região entrar em estagnação econômica, regredindo para a 

fase da agricultura de subsistência, onde as comunidades produziam o 

necessário para sua sobrevivência.  

Já no início do século XX, chegou na região a cultura da banana, que 

pode ser encontrada até hoje. Da década de 1960 em diante, a chegada das 

estradas e rodovias de asfalto, facilitou o acesso à região e às comunidades, 

favorecendo um pequeno desenvolvimento local. Entretanto, não resolveu a 

situação dos moradores locais, o que abriu porta para atividades ilegais na 

região, como extração de palmito juçara, caça de animais selvagens, extração 

de madeiras encontradas na Mata Atlântica e de alto valor, causando forte 

pressão nos recursos naturais da região e que não aumentou a qualidade de 

vida da população.  

Nessa mesma década de 1960, a Bacia do Rio Ribeira de Iguape 

passou a ser reconhecida pela sua importância ecológica. A partir disto, 

passaram a ser criadas diversas áreas de reserva e proteção ambientais, 

essenciais para a conservação da biodiversidade do Vale. No entanto, com a 

implantação das áreas protegidas as populações nativas foram impactadas 

fortemente, levando aos conflitos fundiários. Comunidades foram restringidas 

do uso da terra e das atividades de subsistência, que era a única forma de 

sobrevivência para essas populações rurais. O que gerou uma organização das 

comunidades para a lutar por suas terras e a própria sobrevivência, como 

exemplos de resistência.  

Muitas dessas comunidades negras rurais que sempre foram deixadas à 

margem da sociedade, a partir da organização, passaram a reivindicar a 

valorização da sua identidade negra e a lutar pela posse de suas terras.  

Uma grande vitória foi o reconhecimento da propriedade das terras às 

comunidades quilombolas através da Constituição Federal de 1988, que em 

seu artigo 68 afirma que “[...]Aos remanescentes das comunidades dos 

quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade 

definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”.  (BRASIL, 1988) 

José Maurício Arruti (2006) traz uma importante reflexão, na questão dos 

remanescentes de quilombo, o que realmente está em jogo, não são mais as 



70 

 

“reminiscências” dos antigos quilombos, como documentos, restos ou ruínas de 

senzalas, locais conhecidos e emblemáticos que já tiveram quilombos no 

passado, mas sim aos grupos sociais que estejam se organizando 

politicamente para garantir seus direitos e suas terras. Como essas 

comunidades se organizam para se reivindicar enquanto quilombolas, ainda 

mais frente aos conflitos fundiários que essas comunidades passam passaram: 

 
O termo “remanescente” introduz um diferencial importante 
com relação a esses usos históricos e mesmo com o outro uso 
do termo “quilombo” presente na Constituição brasileira de 
1988. Com ele o que está em jogo não são mais as 
“reminiscências” de antigos quilombos (documentos, restos de 
senzalas, locais emblemáticos como a Serra da Barriga etc.) do 
artigo 215 (Seção II “Da Cultura”), mas organizações sociais, 
grupos de pessoas que “estejam ocupando suas terras”, como 
dia o artigo 68 (Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias). Mais do que isso, diz respeito aos grupos que 
estejam se organizando politicamente para garanti-las. Assim, 
o que está em jogo prioritariamente não é a identificação de 
uma ligação, de uma comunidade concreta, material e direta 
com grupos históricos de escravos fugidos que foram 
registrados e documentados no passado, mas com as 
comunidades que hoje se organizam para reivindicar esse laço, 
quase todas acuadas por conflitos fundiários com grileiros das 
terras que ocupam. (ARRUTI, 1999, p. 8/9) 
 

Assim as comunidades se organizam até hoje para conseguir a posse de 

suas terras. Na porção paulista do Vale há aproximadamente 50 comunidades 

quilombolas, mas poucas são as que possuem a titularidade das terras em que 

vivem. 

A primeira comunidade reconhecida como terra de quilombo pelo ITESP 

foi Ivaporunduva em Eldorado. No ano 2000 conseguiu o reconhecimento pela 

Fundação Cultural Palmares e foi a primeira comunidade quilombola do estado 

a conseguir a propriedade definitiva de suas terras, seguida por Cafundó em 

Salto de Pirapora, Morro Seco em Iguape, Brotas em Itatiaia, Caçandoca em 

Ubatuba e agora Mandira em Cananéia, que está no aguardo do recebimento 

da titulação.  

No ano de 2002 houve o reconhecimento da comunidade Mandira como 

remanescente de Terra de Quilombo, pelo ITESP (Instituto de Terras do Estado 

de São Paulo). Entretanto somente no ano de 2015, no dia 6 de outubro, data 

da publicação do Diário Oficial da União, cerca de 1200 hectares de terra foram 
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reconhecidos e declarados pelo INCRA (Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária) como propriedade coletiva da Comunidade Remanescente de 

Quilombo Mandira, senão a maior, uma das grandes conquistas da 

comunidade.  

O Quilombo Mandira (figura 10) foi a sexta comunidade do Estado de 

São Paulo a passar por esse processo de reconhecimento. Desta forma, o Vale 

do Ribeira é uma região muito rica em sua diversidade social, cultural e 

ambiental, incomparável a qualquer outra parte do país. Como dito 

anteriormente, há a maior área contínua de Mata Atlântica preservada do 

Brasil, que abrigam diversas comunidades tradicionais, como quilombolas, 

caiçaras, indígenas, além de pequenos agricultores familiares. A mata atlântica 

é a formação florestal com maior biodiversidade de todo o planeta, sendo 

reconhecida internacionalmente em 1990, quando recebeu o título de Reserva 

da Biosfera pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura). Justamente pela sua riqueza ambiental, social e cultural, 

foi declarada em 1999 pela UNESCO como Patrimônio natural, socioambiental 

e cultural da humanidade. Nesse contexto, está inserida a comunidade 

Mandira. 

Figura 10 - Entrada do Mandira 

 

Foto da Autora, 2015. 
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A formação do Quilombo de Mandira foi através de uma doação de 

terras para Francisco Mandira. Segundo Turatti (2002) em seu Relatório 

técnico-científico sobre a comunidade, o remanescente data de 1868, ano que 

Francisco Mandira ganhou de sua meia irmã Celestina Benícia de Andrade e 

as terras onde se desenvolveu o quilombo.  

De acordo com os relatos Francisco era filho de um senhor de escravos, 

Antônio Florencio de Andrade com uma de suas escravas, que o nome não foi 

possível recuperar. Francisco teve dois filhos, João Vicente Mandira e Antonio 

Vicente Mandira, o segundo vendeu sua parte das terras e atualmente não há 

contato entre os atuais descendentes do bairro de Mandira e os descendentes 

de Antonio. Já João Vicente se casou, teve dez filhos que ajudaram a 

concretizar a comunidade, fortalecendo-a, desenvolvendo suas atividades e 

deixando descendentes que hoje são os moradores da comunidade. 

O Quilombo Mandira, tem outra singularidade, pois além de ser terra de 

quilombo, ela também lutou para seu território tornar-se reserva extrativista 

(RESEX), que a coloca em uma posição de extrema significância. 

A RESEX foi criada oficialmente (mapa da RESEX do ICMBio, na figura 

11) em dezembro de 2002, no município de Cananéia12, litoral sul de São 

Paulo, depois da criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza (SNUC) através da lei 9.985 de 18 de julho de 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

12 No último censo do IBGE, realizado no ano de 2010, Cananéia tinha uma população de 

12.226 habitantes, dispersos em 1.239,376 km² da extenso territorial do município. 
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Figura 11 - Mapa de uso e ocupação da terra do Quilombo Mandira (em verde) 

com localização em rosa da Reserva Extravista. 

 

Fonte: ANDRADE, 2011. 

 

As Unidades de Conversação (UCs) no Brasil se dividem em dois 

grupos, unidades de Proteção Integral e as de Uso Sustentável. O primeiro 

grupo segundo o artigo 1º do capítulo III do SNUC tem como objetivo principal 
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preservar a natureza, admitindo apenas o uso indireto dos seus recursos 

naturais. Já as unidades de uso sustentável têm como objetivo principal, 

segundo o artigo 2º do mesmo capítulo, compatibilizar a conservação da 

natureza com o uso sustentável de uma parcela de seus recursos naturais, 

proteger os meios de vida e a cultura dessas populações e assegurar o uso 

sustentável dos recursos naturais da unidade. Somente as UCs de uso 

sustentável que permitem comunidades humanas em sua área, e utilização por 

populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no 

extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação 

de animais de pequeno porte.  

A resex de Mandira (figura 12) se enquadra nas unidades de 

conservação de uso sustentável. Apesar da reserva ter sido criada oficialmente 

por decreto federal em 13 de dezembro de 2002, reconhecida pelo ICMBio, a 

proposta de sua criação existe desde 1989. Foram doze anos de lutas, 

batalhas e muita organização para enfim consolidar a sua criação. Uma reserva 

extrativista de acordo com o SNUC (artigo 18º do capítulo III) é uma área 

utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se 

no extrativismo. Tem como seu objetivo central proteger os meios de vida e 

cultura dessas populações além de assegurar o uso sustentável dos recursos 

naturais daquela unidade.  
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Figura 12 - Mapa de localização da Reserva Extrativista do Mandira 

 

Fonte: ICMBio, 2010, p. 21. 

 

Já existiam outras RESEX em outros estados, como o caso da reserva 

extrativista no Acre, a primeira a ser criada, no ano de 1990. Segundo Risso 
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(2013) através da organização da comunidade e da luta social, que se iniciou 

com o movimento do Sindicato dos Seringueiros, liderada por Chico Mendes, 

desde 1974, transformou-se num movimento socioambiental, em defesa das 

populações e comunidades que ajudam a conservar o ambiente e o bioma em 

que vivem. Segundo Sales e Moreira (1996, p. 6) as raízes das reservas 

extrativistas começaram na Amazônia, “por seringueiros que buscavam a 

manutenção de seu modo de vida, dependente do extrativismo de diversos 

recursos florestais, dos quais se destaca o látex das seringueiras nativas 

(Hevea brasiliensis)”, através de muita luta pela sobrevivência e busca de 

estratégias de resistência a política governamental da época, assim,  

 
A partir de 1975 os seringueiros da região amazônica 
começaram a se organizar com o objetivo de elaborar 
estratégias de resistência à política governamental de 
desenvolvimento regional que então se instalava com maior 
ênfase e baseava-se principalmente em projetos agro-
pecuários e minerais de grande porte. (SALES e MOREIRA, 
1996, p. 6). 
 

Essa organização comunitária serviu de grande exemplo para outras 

comunidades pelas estratégias de resistência. O fortalecimento da relação 

entre os seringueiros e os indígenas da região, que começou a ocorrer a partir 

do ano de 1987, foi parte significativa do processo, se uniram para lutarem 

juntos. Para Sales e Moreira (1996, p. 8) “acabaram por gerar uma forma 

conjunta de buscar resoluções dos problemas ambientais regionais, 

denominada ‘Aliança dos Povos da Floresta’. ”. Com essa união aumentou a 

visibilidade e repercussão dos conflitos e problemas que os “povos da floresta” 

passavam, possibilitando o debate sobre as Reservas Extrativistas e 

colocando-o em destaque. Deste modo, a primeira definição de Reserva 

Extrativista oficial foi apresentada pela então Secretaria Especial do Meio 

Ambiente (SEMA) no ano de 1988, no momento da elaboração do Plano 

Nacional de Meio Ambiente, que as definiam segundo Sales e Moreira como: 

 
[...] áreas de domínio Público, ocupadas por grupos sociais que 
dependem de produtos florestais para sua sobrevivência e 
onde são empregados, através de concessão de uso, usos 
sustentáveis de recursos naturais, de acordo com plano de 
manejo previamente estabelecido" (SEMA apud Sales e 
Moreira, 1996, p. 9). 
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Assim, o exemplo do Acre, motivou outras comunidades a se 

organizarem por novas estratégias de resistência, Mandira foi uma delas. Risso 

(2014) explica de forma sucinta e direta como foi o processo de formação da 

reserva extrativista do Mandira: 

 
A criação da área como reserva extrativista foi um processo. 
Resumidamente, a SUDELPA (Superintendência do 
Desenvolvimento do Litoral Paulista) no final da década de 80 
iniciou um projeto sobre o manejo sustentado deste recurso 
através do macrozoneamento ecológico e econômico do 
complexo estuarino lagunar, e a partir do estudo feito por Sales 
e Moreira – do NUPAUB (1996), indicou-se Mandira como 
adequada.  A ideia foi aceita pela comunidade (representada 
pela REMA – Associação da reserva extrativista dos moradores 
do Bairro Mandira, criada em 1995) e a solicitação iniciou-se 
através de abaixo assinado, encaminhado para a esfera 
federal, junto com a articulação política dos técnicos, mas não 
se teve aprovação rápida, somente em 2002. (RISSO, 2014, p. 
1). 

 

Para atingir tal objetivo, ainda segundo Risso (2014) houve uma 

organização dos moradores da comunidade, através da Associação da 

Reserva Extrativista dos moradores do Bairro Mandira (REMA) em 1995 e da 

Cooperativa dos Produtores de Ostra de Cananéia (COOPEROSTRA) em 

1998, além da importante ajuda do NUPAUB (Núcleo de Pesquisas sobre 

Áreas Úmidas Brasileiras) da USP (Universidade de São Paulo), coordenado 

pelo professor Doutor Antônio Carlos Diegues, que propiciou orientações 

coletivas para o grupo, com a finalidade de fazer os próprios moradores 

perceberem a importância de um manejo sustentável para a comunidade.  

Os próprios moradores reconhecem a importância de Diegues para 

muitas das transformações que ocorreram em Mandira. Enquanto os 

moradores se organizavam, Sales e Moreira (1996) do NUPAUB, realizaram 

pesquisas para indicar a comunidade como apropriada para ser uma reserva 

extrativista, com o aceite dos moradores para tal.  

Pesquisadores e técnicos auxiliaram no manejo sustentável das ostras. 

Se antes não se tinha critérios para a retirada das mesmas, agora há todo um 

cuidado com elas, inclusive viveiros de engorda, para que no período de 

reprodução não se interfira no mangue, mas que os moradores possam 

continuar vendendo seus produtos.  
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“Sua organização fez com que a cooperativa ganhasse o Prêmio 

Iniciativa Equatorial 2002, durante a Cúpula Mundial para o Desenvolvimento 

Sustentável, em Johannesburgo, na África do Sul” (RISSO,2014, p. 7). Seu 

Chico Mandira, líder da comunidade foi até a África do Sul para receber o 

prêmio da organização norte-americana The Nature Conservancy, na ocasião 

do evento Rio+10, que ocorreu em Johannesburgo, África do Sul em 2002, que 

é motivo de muito orgulho e símbolo da melhoria para a comunidade.    

Concorda-se com Diegues (200) sobre a importância da manutenção da 

biodiversidade ou diversidade biológica, ação pela qual os Mandira são 

grandes responsáveis no Vale do Ribeira: 

    
A manutenção da diversidade biológica tornou-se, nos anos 
recentes, um dos objetivos mais importantes da conservação. 
A biodiversidade é definida pela Convenção sobre a 
Diversidade Biológica como a “variabilidade entre os seres 
vivos de todas as origens, inter alia, a terrestre, a marinha e 
outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos dos 
quais fazem parte: isso inclui a diversidade no interior das 
espécies, entre as espécies e entre espécies e ecossistemas. 
(Artigo 2 da Convenção sobre a diversidade biológica).  
A diversidade biológica, no entanto, não é simplesmente um 
conceito pertencente ao mundo natural. É também uma 
construção cultural e social. As espécies são objetos de 
conhecimento, de domesticação e uso, fonte de inspiração 
para mitos e rituais das sociedades tradicionais e, finalmente, 
mercadoria nas sociedades modernas (DIEGUES, 2000, p. 1). 
 

É notável a importância da comunidade Mandira para conservação da 

diversidade biológica e do ambiente em que vivem. O manguezal, por exemplo, 

se não manejado de forma correta pode ter seus recursos naturais 

comprometidos, por ser um ambiente altamente frágil, mas encontra-se 

conservado. Há conservação do fragmento de Mata Atlântica, como dito 

anteriormente, Patrimônio Natural da Humanidade, segundo a UNESCO.  

Os Mandiranos tem influência direta no estado que se encontra aquele 

bioma. Os moradores atuam também como protetores das matas, rios, mangue 

e dos animais que por ali passam. Por muitos anos se envolveram diretamente 

em confrontos com os “palmiteiros”, extratores ilegais de palmitos da região, 

hoje essa prática ilegal é mais rara de se encontrar no entorno da comunidade. 

Sobre a conquista de valoração da comunidade em todos os sentidos, 

Risso (2014) aponta que houve “[...] três causas cruciais de mudanças: 1) 
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Grilagem de terras 2) Criação de áreas protegidas na região e leis ambientais e 

3) rede de cooperação acadêmica e técnica”. A grilagem desmembrou e 

desarticulou a comunidade, pois uma parte da família vendeu suas terras e 

mudou-se da área devida a pressão dos grileiros. A parte da família que ficou, 

resistiu enquanto comunidade quilombola, não deixando seu território e sua 

cultura “morrerem”, transformando-a em território de resistência e luta. Sobre a 

criação das áreas protegidas e a implementação de leis muito rígidas para os 

moradores, que não podiam mais fazer suas roças de subsistência, 

fundamentais para a sobrevivência da comunidade, fizeram com que eles se 

apoiassem na pesca e na extração das ostras e mariscos do mangue. 

Finalmente sobre a rede de cooperação acadêmica e técnica foi essencial para 

a criação e manutenção da Resex. 

Por ser a primeira Resex do Estado de São Paulo foi necessário um 

acompanhamento de perto durante todas as fases que a comunidade passou. 

Em suma, já foi uma experiência positiva, com resultados positivos tanto para a 

comunidade quando para a conservação do meio ambiente e da Mata 

Atlântica, como relata Diegues (2016): 

  
[...] essa experiência tem vários pontos positivos: é 
considerado um projeto piloto na região mais pobre do Estado 
de São Paulo e uma das mais carentes do Brasil, com índices 
baixos de Desenvolvimento Econômico e Social. O ponto mais 
forte do projeto foi a sólida organização social dos produtores e 
a cooperação estreita entre a comunidade local, a 
universidade, as ONGs, órgãos governamentais e empresas 
privadas. O grande desafio foi transformar simples extrativistas, 
oriundos de uma camada social marginalizada - os negros 
quilombolas, em produtores organizados que até então não 
tinham nenhuma experiência de gestão administrativa e de 
comercialização da produção através de uma cooperativa. Eles 
participaram ativamente do desenvolvimento de um plano de 
negócios que incluiu a melhoria da qualidade ambiental e 
sanitária do produto, o respeito à legislação ambiental, a 
comercialização da produção através de veículos da própria 
cooperativa, a busca de novos mercados nas áreas urbanas. A 
comunidade dos Mandira, além da produção de ostras, passou 
a desenvolver outras atividades produtivas para as mulheres, 
formação profissional para os jovens e atividades turísticas. 
(SALES e MALDONADO, 2000 apud DIEGUES, 2016, p.21).   
 

Dessa forma, essas experiências parecem ter melhorado a qualidade de 

vida da comunidade, como também o fortalecimento da identidade quilombola.  
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7 SUJEITOS DA PESQUISA: OS QUILOMBOLAS DO MANDIRA 

ENTREVISTADOS 

 

Entrada do Quilombo Mandira em janeiro de 2017. 

 

Foto da autora, 2017. 

 

A coisa tá preta – Rincon 
Sapiência 
 
A coisa tá boa, pode acreditar 
Seu preconceito vai arrumar treta 
Sai dessa garoa que é pra não 
moiá! 
 
 
Ostentação à pobreza – Rincon 
Sapiência 
 
O quilombo ainda existe 
Saiba que ele não morreu 
Falta água porque não choveu 
Pedindo pra Deus, fazendo louvor 
 

 
Quem vive na extrema pobreza 
Tem em comum o escuro na cor 
Vivendo de favor 
Na terra que é seca não tem flor 
Na zona do sofredor, pobreza 
desfila sem pudor 
Vivona 
“Quando você fala de terra, você 
fala de riqueza e esta riqueza é 
disputada 
Disputada pelos grandes latifúndios, 
disputada pelos fazendeiros, 
disputada por muitos” 
Já ouviu falar em pobreza? 
Pobreza, ela não morreu!
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7 SUJEITOS DA PESQUISA: OS QUILOMBOLAS DO MANDIRA 

ENTREVISTADOS 

 

Chico Mandira 

 

Seu Chico Mandira (figuras 13, 14 e 15), homem, negro, uma das 

lideranças do Quilombo Mandira, filho de Henrique Bernardo Coutinho e Judite 

Mandira , nascido em 1957, natural de Cananéia, mora no bairro do Mandira 

desde que nasceu. Se identifica como quilombola e também caiçara. Pescador, 

extrator de ostras, trabalha com turismo de base comunitária, um dos 

fundadores da COOPEROSTRA e da associação de moradores do bairro 

Mandira. Entrevista realiza em 2015. 

 

Figura 13 - Seu Chico Mandira na área dos sambaquis 

 

Foto da autora, 2017. 
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Figura 14 - Seu Chico indicando onde era a casa de seus pais no passado 

 

Foto da autora, 2017. 

 

Figura 15 - Seu chico colhendo uma “bananinha” típica da Mata Atlântica 

 

Foto da autora, 2017. 
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Irene Candida Coutinho Mandira 

 

 Irene Mandira (figuras 16,17, 18 e 19), mulher, negra, nascida em 1957, 

natural de Cananéia, mora no bairro do Mandira desde que nasceu. Filha de 

Florindo e Izoraide, casada com Seu Chico Mandira, mãe de 5 filhos, 

pescadora, artesã, cozinheira, guerreira e uma das lideranças do Quilombo 

Mandira. Se identifica como quilombola e caiçara. Entrevista realizada em 

2015. 

 

Figura 16 - Dona Irene Mandira no Restaubar Ostra Cataia, do Chico e Ney 

 

Foto da autora, 2017. 
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Figura 17 - Dona Irene cozinhando no Restaubar Ostra e Cataia 

 

Foto da autora, 2017. 
 
 

Figura 18 - Dona Irene levando o lixo no ponto de coleta 

 

Foto da autora, 2017. 
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Figura 19 - Dona Irene, Seu Chico e Yume, no Restaubar Ostra e Cataia 

 

Foto Luciene C. Risso, 2017. 

 

Sidney Coutinho Mandira 

 

Sidney Coutinho (figura 20), também conhecido como Ney Mandira, 

homem, negro, nasceu 1983, filho de Chico Mandira e Irene Coutinho Mandira, 

natural de Cananéia, mora no bairro Mandira desde que nasceu. Casado com 

Kassiane, juntos tem 3 filhas. É pescador, monitor ambiental e agente de 

campo do Instituto de Pesca. Se identifica como caiçara e quilombola.  

 

Figura 20 - Ney Mandira no Restaubar Ostra e Cataia 
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Foto da autora, 2017. 

 

Agnaldo Coutinho Mandira 

 

Agnaldo Mandira (figuras 21 e 22), homem, negro, nascido em 1981, 

filho de Chico e Irene Mandira. Natural de Cananéia, mora no bairro Mandira 

desde que nasceu, casado, um filho. Pertence a associação de moradores do 

bairro. É pescador e se identifica como quilombola. 
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Figura 21 - Agnaldo Mandira no Restaubar Ostra e Cataia 

 

Foto da autora, 2017. 

 

Figura 22 - Agnaldo trabalhando no Quilombo Mandira 

 

Foto da autora, 2017. 
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Saturnina Mandira 

 

 Dona Saturnina Mandira (figuras 23 e 24), mulher, negra, nascida em 

1938, natural do bairro do Mandira, onde mora desde que nasceu. Hoje é 

aposentada, cuida da casa, da família e de alguns animais de criação. 

Pertence a associação do bairro. E se identifica como Mandirana e quilombola. 

Mora com seu esposo em uma casa um pouco mais afastada da sede do 

Quilombo Mandira, mas ainda dentro da área quilombola. 

 

Figura 23 - Dona Saturnina cuidando dos seus animais de criação, ao lado da 

cachoeira 

 

Foto da autora, 2017. 
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Figura 24 - Yume e Dona Saturnina ao final da entrevista 

 

Foto Luciene C. Risso, 2017. 

 

Creuza Coutinho 

 

 Creuza Coutinho (figura 25), mulher, negra, irmã de Chico Mandira, 

nascida em 1955, natural de Cananéia, mora no bairro desde que nasceu. É 

casada, “amigada”, mas no papel solteira. Hoje é artesã do grupo de mulheres 

artesãs do Quilombo Mandira, trabalhou no mangue (maré) mais de 20 anos. 

Se identifica como quilombola.  

  

Figura 25 - Creuza Coutinho em sua casa no Quilombo Mandira 
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Foto da autora, 2017. 

 

Maria Rosa Mandira 

 

 Maria Rosa Mandira (figura 26), mulher, negra, nascida em 1981, natural 

de Pariquera, filha de Frederico Mandira, sobrinha de Seu Chico e Dona Irene, 

mora no bairro do Mandira desde que nasceu. É casada, mas não no papel. É 

pescadora, artesã do grupo de mulheres do quilombo e também trabalha na 

cozinha. Se identifica como quilombola e Mandirana, pois seu pai Frederico 

Mandira gostava e sentia muito orgulho de ser chamado de Mandirano, ela por 

sua vez, também sente muito orgulho de ser Mandirana. 

 

Figura 26 - Maria Rosa Mandira no Restaubar Ostra e Cataia 
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Foto da autora, 2017. 

 

Geni Cunha Teixeira 

  

 Dona Geni (figura 27), mulher, negra, nascida em 1958, natural de 

Cananéia, mora no bairro desde que nasceu. Casada com Leonardo Teixeira, 

os filhos já não moram mais no Mandira, saíram para estudar, trabalhar e não 

voltaram. Profissionalmente, antes trabalhava com roçados e na horta. Hoje, 

depois de um acidente, que a impediu de fazer trabalhos mais pesados, 

trabalha cuidando da casa e também é artesã do grupo de mulheres artesãs do 

Quilombo Mandira. Se identifica como quilombola. Participa da associação de 

moradores do Mandira. Dona Geni e seu Leonardo, moram dentro da área do 

Quilombo, mas a casa é um pouco afastada, considerando o núcleo das casas 

dos moradores que se localizam envolta à sede da comunidade. A casa deles é 

perto da casa da Dona Saturnina. 

 

 

 

 



93 

 

Figura 27 - Lugar onde eles faziam a torra da farinha de mandioca. Da 

esquerda pra direita, Gardênia, Dona Geni, Seu Leonardo, Luciene, Yume e 

Seu Chico 

Foto Fabio Domingues, 2015.  

 

Leonardo Teixeira 

  

Seu Leonardo Teixeira (figuras 28 e 29), homem, nascido em 1954, 

natural de Cananéia, mora no bairro desde 1981. Como profissão sempre 

trabalhou na roça, cortando caixeta, palmito e nas roças de subsistência. Se 

considera caiçara e casou-se com uma quilombola do Mandira, Dona Geni, 

mudando para o quilombo do Mandira em 1981 para morar com a esposa e 

depois os filhos. Participa da associação do bairro. Seu Leonardo e Dona Geni 

moram dentro da área do Quilombo do Mandira, mas a sua casa é mais 

afastada do núcleo de moradores, que se localiza no centro da comunidade. 

 

Figura 28 - Casa de Dona Geni e Seu Leonardo. Na foto, à esquerda, Seu 

Chico, Luciene. Seu Leonardo, à direita, Yume e Gardênia 
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Foto Fabio Domingues, 2015. 

 

Figura 29 - Seu Leonardo sendo entrevistado em sua casa 

 

Foto Fabio Domingues, 2015
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8 RESULTADOS: AS TRANSFORMAÇÕES TERRITORIAIS NA VISÃO DA 

COMUNIDADE MANDIRA 

 

Nesse capítulo “As transformações territoriais na visão da comunidade 

Mandira” serão apresentados os resultados das entrevistas dos moradores do 

Quilombo Mandira, que aceitaram responder ao questionário semi-estruturado, 

elaborado pela autora. As questões serão apresentadas uma a uma, com a 

vivência de cada um dos moradores. Foram 9 entrevistados, são eles: Chico 

Mandira, Irene Mandira, Nei Mandira, Agnaldo Mandira, Saturnina Mandira, 

Creusa Coutinho, Maria Rosa Mandira, Geni Cunha Teixeira e Leonardo 

Teixeira. 

Referente a questão 1 do questionário: “como era o bairro antes e 

depois da transformação em terra de quilombo e reserva extrativista?”. A 

intenção era conhecer as transformações e mudanças que os moradores 

conseguiram perceber na comunidade, utilizando como marco a oficialização 

da terra de quilombo e da reserva extrativista, no ano de 2002.  

De modo geral, nessa questão 1, todos os moradores apontaram 

transformações na comunidade, sendo que a maioria falou sobre as mudanças 

do manejo do manguezal do Mandira. No passado eles trabalhavam com os 

atravessadores, que pagavam pouquíssimo nas ostras, fazendo com que os 

moradores extraíssem uma maior quantidade de ostras que o mangue 

conseguia produzir e ainda terem o trabalho de desmariscar as ostras, que 

consiste em limpar e tirar na “casca” a ostra.  

A transformação da comunidade a partir de 2002 com a criação da 

reserva extrativista e oficialização da Terra de Quilombo, aconteceu, mas esse 

trabalho não começou nessa data, quando ela foi oficializada e sim, desde o 

final da década de 1980 e ao longo de toda a década de 1990, a comunidade e 

os moradores foram se adaptando às novas condições de trabalho e do manejo 

do mangue. Já em relação a terra de quilombo, a grande mudança foi em 

relação a identidade da comunidade, que sempre sofreu muito preconceito por 

serem negros e da área rural. Ao conhecerem seus direitos históricos, a 

comunidade foi reconstruindo, ressignificando sua identidade quilombola e hoje 
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os moradores se orgulham de serem quilombolas do Mandira e de toda a sua 

história. 

 

 Como era o bairro antes e depois da transformação em terra de 

quilombo e reserva extrativista? 

 

Para Chico Mandira houve uma tomada de consciência ligada a 

identidade quilombola, que no passado não existia e até era negada, porque os 

moradores sofriam muito racismo por serem negros e ainda morarem na zona 

rural de Cananéia. Mas que a partir de novos interesses e experiências, essa 

“nova” identidade quilombola foi aceita e assimilada pela comunidade, que 

passou a lutar pelos direitos quilombolas, que até então foram negados, pois os 

mesmos não se reconheciam como quilombolas. Nas palavras de seu Chico: 

 
Acho que com relação ao quilombo a transformação é que hoje 
nós temos uma garantia que nós podemos brigar pelos nossos 
direitos, lutar por nossos direitos, correr atrás, cobrar das 
autoridades competentes aquilo que é nosso por direito! 
Por que antes existia os nossos direitos, mas nós não sabia, 
hoje não, hoje é diferente que a gente sabe quais são nossos 
direitos, direito a terra, direito a saúde, moradia, educação, até 
porque hoje a gente ta brigando por que nossos netos tenham 
educação diferenciada né, saber mesmo a história desse povo 
que veio trazido pra cá [África].  
Então por isso que mudou a maneira de pensar, de agir, a 
identificação como quilombola, o reconhecimento, se auto 
reconhecer que é o mais pior de tudo é isso, o negro se auto 
reconhecer como negro, porque tem muito negro que ele não 
quer ser negro, nós também não era diferente, nós era negro, 
mas quando falavam os negros do Mandira o pessoal ficava 
bravo, hoje não, hoje a gente fala com orgulho, somos 
NEGROS DO MANDIRA! Então isso é muito forte, essa coisa 
de se auto reconhecer. (MANDIRA, Francisco [Chico]. Em 
entrevista concedida para autora em 2015). 
 

Sobre a reserva extrativista seu Chico Mandira aponta mudanças 

relacionadas às leis e ao cumprimento delas. Pois se os moradores seguissem 

corretamente as leis do Parque Estadual de Jacupiranga (PEJ), criado pelo 

Decreto-Lei n° 145 de 8 de agosto de 1969, localizado entre o sul do estado de 

São Paulo, nas regiões do Vale do Ribeira e litoral sul, do qual o bairro do 

Mandira fazia parte no passado, os moradores passavam necessidades. No 

ano de 2001, a partir da Lei nº 10.850, foram excluídas algumas áreas do 
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Parque de Jacupiranga, entre elas a área do território Mandira e de outras 

comunidades quilombolas. Em 2008, foi criado o Mosaico de Unidades de 

Conservação do Jacupiranga,  

 
Com a lei 12.810/2008 foi criado o Mosaico do Jacupiranga 
envolvendo uma área de 243.885,78 ha em suas 14 unidades 
de conservação (além de 2 RPPNs previstas). A aprovação da 
lei resultou em significativos ganhos ambientais e sociais. 
Contempla a conservação da Mata Atlântica e, ao mesmo 
tempo, a melhoria das condições de vida das populações 
tradicionais da área. (LINO, 2009, p. 21). 
 

Ney Mandira, Agnaldo e dona Saturnina também falam sobre a criação 

do Parque Estadual de Jacupiranga, sobre como as restrições que foram 

impostas, de cima pra baixo, sem diálogo com a comunidade, gerando conflitos 

e problemas para todos os moradores, fazendo a comunidade perder a 

autonomia que tinha para sobreviver até então, fazendo que muitos moradores 

deixassem a comunidade,  

 
Ai foi criado na década de 60 o parque do Jacupiranga, assim 
várias unidades de conservações, principalmente o parque do 
Jacupiranga, que teve uma ligação muito forte com a 
comunidade, que criou restrições e acabou tirando assim, a 
autonomia da comunidade de sobreviver na terra, na época, no 
lugar, então assim, muitos tiveram que vender e ir embora, 
porque foi proibido de tudo, o pessoal foi proibido de sobreviver 
aqui, no caso, de plantar, de extrair qualquer vegetais, de 
caçar, o pessoal fazia isso, mas não era caçador, não era pra 
acabar com a  espécie, o pessoal sabia a época certa de caçar, 
porém, eles caçavam na época certa, pra subsistência, pra 
consumo, não pra comercializar. (MANDIRA, Sidney [Ney]. Em 
entrevista concedida para autora em 2015). 
 

E com a instauração da RESEX as condições dos moradores mudaram, 

o tratamento do mangue mudou drasticamente, respeitando as leis de 

conservação do mangue e ainda criando novas leis internas da comunidade, 

para melhoria do manguezal. Segundo Chico Mandira aprendeu muito e ainda 

usufruir desse aprendizado, 

 
Sobre a reserva houve também uma grande mudança, porque 
assim, existia as leis né que proibia algumas coisas e nós não 
respeitava todas essas leis, a gente dizia que se a gente fosse 
respeita a leis, a gente ia passa necessidade, ia passar fome! E 
pelo contrário, agora que nós conseguimos se organizar, 
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conseguimos respeitar essa lei e criar algumas normas nossas, 
internas, a vida da comunidade melhorou muito, melhorou! 
Então assim, eu sempre falo que quanto mais você respeita o 
meio ambiente, mais o meio ambiente te dá coisas boas. 
Quanto mais você destrói, mais ela vai te dar coisas ruins 
porque ela vai cobrar. Ela vai cobrar né. Então com a criação 
da reserva, além de nós aprender muito, a respeitar o meio 
ambiente a gente conseguiu, usufruir disso, em benefício 
próprio, ter mais ostra, ter mais peixe. Hoje a área da reserva 
do Mandira é um lugar muito disputado por pessoas de fora, 
eles não podem vim de dia, eles vem de noite pescar. Não é 
fácil, sabe, porque hoje tem ostra, tem caranguejo, tem peixe, 
tem mexilhão, e que em outro lugar que não tem esse respeito 
de respeitar o meio ambiente, o pessoal acaba com tudo, as 
vezes até tem, mas é muito difícil.  
É um lugar que o pessoal quer vim buscar alguma coisa pra 
comer é na barra do Mandira, dentro da área da reserva. Além 
de nós, tem que ficar fiscalizando os outros, pra que não se 
acaba com o benefício que a natureza nos dá no caso. 
(MANDIRA, Francisco [Chico]. Em entrevista concedida para 
autora em 2015). 
 

 Seu Chico muito orgulhoso sobre o aprendizado, sobre as realizações e 

conquistas da comunidade Mandira manda o recado que faria tudo de novo e 

que a luta continua, 

Eu aprendi muito, faria tudo de novo, do mesmo jeito, toda a 
luta, tudo, tudo, tudo! Claro que hoje faria melhor, mas faria do 
mesmo jeito! Ainda estou fazendo, essa luta não para. Essa 
semana antes, teve um pessoal lá dos Estados Unidos, 
inclusive acho que vão embora amanhã, eles tão na Ilha do 
Cardoso, e isso foi uma coisa que eu falei pra eles, a luta 
continua, ela não vai parar e não pode parar! (MANDIRA, 
Francisco [Chico]. Em entrevista concedida para autora em 
2015). 
 

 Para dona Irene Mandira a mudanças foi grande, que antigamente tudo 

era muito simples, conta sobre a formação do núcleo de casas da comunidade, 

onde se encontra a sede do Quilombo Mandira e da sua casa com Chico: 

 
Ah mudou muito, antes era bem simples, igual nesse lugar que 
a gente tá, aqui só tinha, antes só tinha a minha casinha, aqui 
nesse pedaço que nós estamos aqui, que vocês tão aqui, eu e 
o Chico fomos os primeiros moradores que viemos morar aqui. 
Porque tinha o tio dele que morava aqui, mas ele morava mais 
ali né, e outro morava ali perto do Zacarias ali, e aqui nós 
fomos os primeiros moradores, quando fizemos nossa casinha 
aqui. 
E ai só tinha aqui nesse pedaço, só tinha nossa casinha, e 
tinha meu tio que morava ali, meu pai e meus os irmão 
moravam ali perto da igrejinha. Aqui só ficava a casinha minha 
e do chico, depois que veio o pai dele pra cá, morou com nós 
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em nossa casa, depois fez a casa dele, pros os irmão dele 
então foi assim. (MANDIRA, Irene Coutinho. Em entrevista 
concedida para autora em 2015). 
 

 Dona Irene aponta que com as mudanças na comunidade houve 

melhorias, que no passado passaram algumas dificuldades, entre elas de 

locomoção, pois não tinham automóveis, como carro ou moto, para levar o filho 

Agnaldo para o posto de saúde mais próximo, que fica em Itapintagui, um 

bairro nas proximidades, com uma distância de aproximadamente 12 

quilômetros. Dona Irene explica que depois que a comunidade tentou o 

primeiro projeto para se tornar uma reserva extrativista em 1989 e foi negado, a 

partir da organização da comunidade, foi possível enviar o segundo projeto da 

Reserva Extrativista do Mandira, que foi aprovado, e oficializado em 2002, 

 
Foram melhorias, porque a gente depois que morava aí né, 
tudo era dificultoso, teve uma época que meu menino quebrou 
a perna, o Agnaldo, e o Chico teve que levar ele daqui até o 
Itapitangui de bicicleta! Foi a noite, não tinha carro, não tinha 
condição, não tinha nada e não tinha como chamar uma 
ambulância, então ele teve que levar a noite daqui até a vilinha 
lá, na bicicleta, de tão dificultoso que era. 
Agora hoje tá melhor, depois do primeiro projeto [1989] a gente 
conseguiu se reunir, montar a associação, e daí foi só 
melhorando, graças a deus hoje não tá assim mil maravilhas, 
mas em vista do que a gente passou hoje tá muito melhor. 
(MANDIRA, Irene Coutinho. Em entrevista concedida para 
autora em 2015). 
 

Nei Mandira explica que antes das oficializações da Terra de Quilombo e 

da RESEX em 2002, houve todo um processo dentro da comunidade, que vai 

desde o seu surgimento em 1868, até nos momentos atuais entre 2015 e 2017. 

Nas palavras de Ney: 

 
Assim, antes de 2002, nós tivemos um processo, a 
comunidade surgiu a em 1868 e tal, vivia da agricultura, do 
extrativismo de alguns vegetais, palmito, caxeta entre outros, e 
assim a foi, a comunidade foi desenvolvendo, vivendo a essa 
maneira, hoje a gente tem a questão muito econômica, assim 
voltada pro capital e dinheiro e tal, antes era uma questão de 
troca. (MANDIRA, Sidney [Ney]. Em entrevista concedida para 
autora em 2015). 
 

 Para Ney Mandira a alternativa da extração das ostras foi a saída para a 

sobrevivência da comunidade, que não podia mais fazer mais plantações, 

roçados, nem caçar animais selvagens e nem extrair vegetais como o palmito. 



100 

 

Assim, na década de 1970 os moradores do bairro Mandira começaram a 

extrair ostras para comercialização, através de um atravessador, sujeito que 

fazia a ligação da comunidade, que extraía as ostras, com os restaurantes, 

mercados e peixarias, comprando as ostras desmariscadas (limpas e tiradas da 

“casca” do marisco) muito barato dos mandiranos e vendendo em valores 

exorbitantes para o público em restaurantes. Obrigando os moradores que 

extraíssem muitas ostras, além da conta do manguezal,   

 
Ai assim, com essas intemperes que nós tivemos, a gente 
conseguiu, migramos com a questão da ostra, onde 
trabalhamos com atravessador, numa grande época, e 
trabalhávamos principalmente com a ostra desmariscada ou 
seja, vendia só o molusco dela, ela limpa né, chegou uma 
época, que o recurso, por você trabalhar com atravessador, 
que eram pessoas de fora que vinham, compravam e pagavam 
um preço muito baixo por isso, então a necessidade de você 
extrair em grande quantidade era muito, então ai o pessoal 
acabou muito indo embora daqui e quem quis permanecer ficou 
a mercê desses atravessadores. 
E o recurso, a ostra é um molusco, que depende do ciclo pra 
sobreviver, não tem como você ir no manguezal, você jogar 
ração e ela crescer rapidinho, ele depende totalmente do ciclo 
dele mesmo, então tava se esgotando, tava acabando a ostra 
da reserva do Mandira, da área do Mandira, porque não era 
reserva ainda. (MANDIRA, Sidney [Ney]. Em entrevista 
concedida para autora em 2015). 
 

 Para Ney Mandira a organização dos moradores da comunidade 

permitiu que eles conseguissem projetos e também parcerias com pessoas de 

fora, representantes de instituições governamentais e outras. E através do 

trabalho da comunidade foram possíveis melhorias, tanto ambientais e sociais: 

 
Então a gente conseguiu com projetos, com pessoas da 
comunidade que se organizaram e também com parcerias de 
fora, pessoas que vieram de instituições governamental e 
também não governamental, conseguimos organizar o nosso 
trabalho, tanto pela questão ambiental, de preservar o 
recurso que estava se esgotando, então pra isso veio 
pesquisador que trabalhava na Fundação Florestal na época e 
que tinha feito experimentos lá no sul, com essa ideia do 
manejo de ostras, então conseguiu implementar o manejo e 
extrativismo, que nós fazia o que nesse momento que o 
pesquisador veio, nós extraia e comercializava, então assim, 
recebia muito pouco por isso, então nós era obrigado a extrair 
em grandes quantidades. Não respeitava o tamanho mínimo e 
nem máximo de captura, que era entre 5 e 10 cm da ostra. 
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(MANDIRA, Sidney [Ney]. Em entrevista concedida para autora 
em 2015, grifo nosso). 
 

 Ney responde que o pai, Chico Mandira, foi um dos pioneiros no manejo 

da ostra e teve o auxílio de um pesquisador da USP, Antonio Carlos Diegues, 

que foi muito importante no processo da organização da comunidade, com uma 

proposta diferenciada na época de manejo das ostras no manguezal, através 

dos viveiros. E que depois disso veio a criação da Cooperostra em 1994, onde 

finalmente conseguiram acabar com o trabalho do atravessador, retomando um 

pouco da autonomia da comunidade, 

 
 Então assim, o recurso foi se esgotando, aí com esse 
pesquisador que veio, ele falou: vamos fazer o manejo. Era 
um experimento, o pai foi um dos pioneiros aí dessa ideia, 
e deu muito certo sim, porque a ostra do viveiro começou a 
crescer e começou a repovoar o manguezal envolta, a 
gente viu que tava tendo um crescimento muito grande assim, 
e depois criamos a cooperativa (Cooperostra) e nós vimos 
depois de muita conversa e discussão, porque nós não 
entendia, não sabia o que era isso, e criamos a Cooperativa 
onde nós se livramos do atravessador praticamente. Então 
assim, o atravessador ficava com todo o lucro da venda da 
ostra. Até a questão da ostra ser um produto nobre assim, pra 
nós já era um produto normal né. E assim né, a ostra na capital 
principalmente quem consome ostra é quem tem um poder 
aquisitivo muito grande ou o cara tem que fazer economia pra 
poder comprar uma dúzia de ostras, porque a ostra sai daqui a 
R$2,00 e la é vendida a R$50,00 a R$60,00 no mínimo né. E 
nós não sabia disso, nós não conhecia isso, então nós era 
muito depender do atravessador e eles ficavam com a maior 
fatia do bolo. Então a gente conseguiu se organizar, montar 
uma cooperativa e passamos a ser donos do nosso próprio 
negócio. (MANDIRA, Sidney [Ney]. Em entrevista concedida 
para autora em 2015, grifo nosso). 
 

 Ney Mandira ainda aponta que 2002 foi “o ano” da comunidade Mandira, 

um ano de oficializações, dos decretos da Terra de Quilombo e da RESEX, das 

conquistas dos mandiranos, através de muita luta e batalha, se tornando um 

ano marcante para a comunidade, mas que fazia parte de todo o processo de 

transformação de Mandira, 

 
E ai 2002, assim, esse ano, foi um ano, foi o nosso ano pra 
falar a verdade!  
Onde no dia 15 de março de 2002, começou a ser feito um 
estudo um pouquinho antes, em 2000, pelo pessoal do ITESP, 
Instituto de Terras do Estado de São Paulo e também membros 
de outras comunidades quilombolas vieram pra cá e 
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começaram a conversar com a comunidade, falar o que é as 
comunidades quilombolas e tal, nós temos as ruínas, o antigo 
engenho, tem tudo, toda característica de um remanescente 
de quilombo, que existia um trabalho escravo. 
Só que nós não tinha conhecimento disso, nós tinha só 
aquele preconceito sofrido por ser negro. Então ai 
conseguimos em 2002, em 15 de março foi o reconhecimento 
da comunidade, em 2002 também com o trabalho da 
cooperativa e o trabalho da comunidade na questão dessa 
sustentabilidade, nós conseguimos ser reconhecidos 
internacionalmente, através de um projeto da ONU 
[Organização das Nações Unidas], de incentivo equatorial, 
onde nós ficamos entre 420 projetos do mundo inteiro, nós 
ficamos entre os 27 finalistas, dentre esses 27, 4 eram do 
Brasil e o nosso aqui da Mata Atlântica e do mangue do 
Mandira.  
Então a gente conseguiu reconhecimento, conseguiu 
desenvolver o trabalho, e também deve o decreto da reserva 
extrativista em 2002, a partir desse momento a comunidade 
passou a ser meio que autônoma e passou a buscar, viu que 
ela tinha capacidade de buscar melhorias para a 
comunidade.  
E ai conseguimos trazer cursos pra mulherada trabalhar com 
artesanato, trabalhar com aquilo que a gente tinha e tal, 
conseguimos trabalhar com o turismo de base comunitária, que 
isso é uma coisa que tá bem forte aqui e fortalecer o trabalho 
que aqui já existia, que era o da ostra no caso. Então a gente 
vê a comunidade antes de 2002 e depois de 2002, assim 
deu muita diferença. (MANDIRA, Sidney [Ney]. Em entrevista 
concedida para autora em 2015, grifo nosso). 
 

Sobre o racismo sofrido pela comunidade, Ney descreve que o 

preconceito sofrido afetou diretamente a autoestima e dignidade dos 

moradores, pois sofriam racismo por serem negros e preconceito por serem da 

zona rural, além de serem extratores de ostras no mangue, que por conter 

grande quantidade de matéria orgânica em decomposição, o alto teor de 

enxofre, exala um cheiro forte, sendo associado a um local sujo, cheio de 

“sujeiras”. E que esses pré-conceitos sobre a comunidade e seus moradores 

começou a ser desconstruído a partir do final da década de 80 e década de 90, 

onde a própria comunidade mudou o que pensava a seu respeito, passou a 

sentir orgulho de ser negro extrator de ostra do Mandira, ao invés de vergonha 

como no passado, assim retomando a autonomia e a autoestima dos 

moradores e da comunidade como um todo,  

 
Porque a gente ficou parado de 68 a 2002 praticamente, ou até 
94 na verdade, então o que a gente andou nesses últimos anos 
aí e tal, foi onde a gente conseguiu uma autonomia e 
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conseguimos resgatar além da questão de dignidade mesmo 
da comunidade, também a autoestima. 
Porque assim, aqui nós sofria muito com a questão que já era 
negro, comunidade negra, então sofria preconceito, se 
viesse alguém aqui de 95 pra trás, conversar com alguém 
sobre o trabalho de ostras, ninguém queria saber. 
Eu não estaria falando pra você assim aqui, se bem que na 
época eu era moleque, mas meu pai que era mais velho, ele 
não estaria falando com você sobre ostras porque ele tinha 
vergonha. E por ser um trabalho, quem conhece o manguezal 
sabe o valor que ele tem, mas quem não conhece, vai lá 
aquele cheiro forte de matéria orgânica se decompondo e tal, e 
já supõe que lá é um lugar sujo e na verdade não é sujeira, é 
matéria orgânica em decomposição, então tem toco, tem um 
monte de coisa lá. Então nós também acreditava nisso! 
(MANDIRA, Sidney [Ney]. Em entrevista concedida para autora 
em 2015, grifo nosso). 
 

 Para Ney deixar de trabalhar com atravessadores possibilitou uma 

grande mudança na comunidade, tanto no que tange a questão da quantidade 

de ostras extraídas do manguezal, quanto na própria quantidade de dinheiro 

que eles recebiam pela venda das ostras. Os moradores de Mandira que 

extraíam ostras eram explorados pelos tais atravessadores, e assim, o recurso 

natural que é o mangue estava sendo muito explorado, não permitindo a 

recuperação natural da quantidade de ostras no manguezal do Mandira, 

fazendo com que a quantidade delas diminuísse. Devido à forte exploração dos 

trabalhadores, além de retirar grandes de ostras, eles também tinham outro 

trabalho: desmariscar as ostras, que demorava muitas horas e despendia muito 

serviço dos mandiranos. Com o fim dos atravessadores, os moradores que 

extraem as ostras deixaram de ser explorados, e consequentemente a 

comunidade parou de ser explorada e passou a valorizar o trabalho no mangue 

e dos próprios trabalhadores. Segundo Ney: 

 
Então nesse momento que a gente começou o trabalho, a 
gente conseguiu movimenta os pilares da sustentabilidade, 
que entra a questão econômica, que nós melhoramos muito 
isso, a gente vendia a centavos uma dúzia de ostras, sei lá, era 
como se fosse um pacote com 10 dúzias saía a 80 centavos, 
ou seja, 8 centavos a dúzia de ostras!!!  
E esse fato de você tirar muitas ostras e vender por muito 
pouco, você é obrigado a tirar em grande quantidade! E o 
manguezal não tava suportando isso, porque não 
respeitava o tamanho e o limite de captura, então foi se 
esgotando. Então a gente conseguiu com esse trabalho e com 
essa organização da comunidade, bater nessa questão 
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econômica, social, porque nós resgatamos o orgulho de 
trabalhar com aquilo, passamos a dizer: nós somos tirador de 
ostras mesmo, é um trabalho digno, então a gente vai continuar 
fazendo isso. E hoje nós somos reconhecidos assim 
internacionalmente, por esse trabalho que a gente faz! E a 
questão ambiental, que o recurso estava se esgotando, lá em 
95 se a gente tivesse parado com esse trabalho de manejo e 
tal, hoje talvez já não tivesse mais ostras na barra do Mandira, 
e que hoje um dos lugares do município que mais tem ostras. 
Então foi meio mais ou menos isso assim [risos]. (MANDIRA, 
Sidney [Ney]. Em entrevista concedida para autora em 2015, 
grifo nosso). 
 

 É possível notar uma mudança de paradigmas, o trabalho no mangue 

deixou de ser explorado e considerado indigno, inclusive pelos próprios 

moradores, assim, houve uma conscientização, uma mudança no pensamento 

dos Mandiranos e desta forma, a mudança ocorreu de dentro para fora, partiu 

dos próprios quilombolas, que mudaram a visão sobre si mesmos, e a 

população externa, também mudou sua visão da comunidade e dos 

quilombolas extratores de ostras. Para os moradores passou a ser motivo de 

orgulho, ser negro do Mandira e extrator de ostras. 

 Agnaldo Mandira também concorda com os familiares que no passado 

na comunidade as coisas eram mais difíceis, e que no período que a 

comunidade fazia parte do Parque Estadual do Jacupiranga e tinha que viver 

sob as leis do parque, para a sobrevivência dos mandiranos era necessário 

trabalhar escondido, fazer pequenos roçados de subsistência, que era proibido. 

Outra mudança apontada por Agnaldo é sobre o uso do mangue, que no 

passado a extração desenfreada de ostras estava afetando o mangue e a 

comunidade, mas hoje eles trabalham na legalidade e com produto de 

qualidade,  

Antes da criação da reserva era tudo mais difícil né, você 
trabalhava sem respeitar o meio ambiente, trabalhava 
escondido, escondido, não podia ver um florestal [agente 
florestal] que já corria. 
E agora depois da criação da reserva você trabalha legalizado, 
trabalha tudo certinho. Que nem antes você ia no mangue e 
tirava tudo que tinha e não via resultado nenhum, não ganhava 
nada! Hoje não! Você tira um produto de qualidade e você vê o 
resultado, você vê! (MANDIRA, Agnaldo. Em entrevista 
concedida para autora em 2015). 
 

Já dona Saturnina com seus 79 anos e muita lucidez, quando 

perguntada sobre as transformações da comunidade Mandira, aponta como 
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uma grande mudança a instauração do Parque do Jacupiranga, onde os 

moradores saíram de suas casas, devido às restrições do Parque, para se 

territorializar em um novo lugar, pois foram impedidos de trabalhar para sua 

própria sobrevivência, não podiam mais fazer roçados, então mudaram-se para 

uma nova localidade, ainda dentro do bairro do Mandira, 

 
Antes, é que a minha família morava para cá do ribeirão. 
Depois que veio esse negócio de “reserva” (Parque do 
Jacupiranga), aí eles mudaram tudo para lá do ribeirão. Então 
eles moram tudo lá. Mas tudo é o mesmo sítio. Só que eles 
mudaram para lá porque aqui não dava para trabalhar, os 
guarda não deixava trabalhar. Não deixava fazer os roçados 
por causa do parque. Então eles mudaram tudo para lá. 
(MANDIRA, Saturnina. Em entrevista concedida para autora 
em 2017, grifo nosso). 
 

A quilombola Creusa Coutinho, irmã de Seu Chico, traz sua vivência de 

20 anos de trabalho no mangue do Mandira, as dificuldades que passou e que 

durante muitos anos teve a presença do atravessador das ostras. E que 

durante todo o período de trabalho com atravessador o mangue e os 

trabalhadores eram muito explorados, para dar lucro à pessoas de fora, 

pouquíssimo ficava na comunidade. Creuza afirma que para de trabalhar com 

as ostras desmariscadas fez toda a diferença no trabalho da comunidade, que 

tinha trabalho duplo nessa época, extrair as ostras e desmariscá-las para a 

venda. Assim, para Creusa Coutinho a comunidade mudou com a oficialização 

da RESEX e foi melhorando aos poucos, gradativamente: 

 
Antes era um pouco difícil porque, quando a gente começou a 
trabalhar com ostra, a gente trabalhava pro atravessador, e já 
era, a gente trabalhava muito e ganhava pouco, muito pouco, a 
gente sofria muito, porque não tinha pra quem vender, vendia! 
Tinha, mas era assim né, as vezes recebia, ficava sem receber, 
o dinheiro ficava na mão do patrão, do atravessador e a gente 
passava necessidade. Aí depois que começaram com a 
Reserva, ai a gente... Não melhorou muito, assim no começo, 
mas foi melhorando, porque a gente desmariscava a ostra 
primeiro né, ai a gente passou a não desmariscar, porque a 
gente abria uma por uma, pra fazer 100, 150 pacotes, tinha 
mais trabalho ainda!  
E depois que começou essa reserva dai a gente já não 
desmariscava mais, no começo não dava muita coisa, mas que 
dava pra comer, dava né! Ai a gente foi melhorando, cada vez 
melhorando um pouquinho né.  
Depois fizeram a COOPEROSTRA né, então já melhorou um 
pouco né, porque a gente trabalhava, não desmariscava mais, 
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ia lá tirar, deixa lá um pouco pra depois limpar pra vender né. E 
queria dizer que melhorou um pouco já, pra gente comprar o 
necessário e agora ficou melhor!  
E agora, depois dos homens descerem pra cá né, melhorou 
também! Meu marido parou de tirar ostras, porque aposentou-
se, ai a gente não trabalha mais com ostra né, mas pra turma 
que tá trabalhando agora tá bom né, porque ninguém se queixa 
de nada quanto a isso [risos] 
Mas no começo foi difícil, porque eu ia também pro 
mangue, trabalhei mais de 20 anos na maré. Trabalhando 
pra atravessador, nós tirávamos muitas ostras, desmariscava 
muita ostra. A gente trabalhava e no meio da semana, chegava 
quinta-feira e começava a desmariscar!  
Nós levantava cedo, desmariscava o dia inteiro, eu, meu 
marido e meus filhos, a gente limpava 100/150 pacotes de 
ostras pra entregar pro atravessador!  
Nós tinha um patrão né, que ele pegava as ostras. Toda 
semana tinha que fazer isso! O atravessador tinha o dia certo e 
quantidade pra levar né! E olha era barato antes, naquele 
tempo não lembro direito, acho que era 1 real mais ou menos o 
quilo, era quilo! Desmariscava e nós embalava tudo num 
pacotinho assim, lavava bem lavadinho assim e colocava no 
pacotinho de quilo em quilo. Era muita ostra pra render um 
pouquinho, mas era o que a gente tinha que fazer pra 
sobreviver e ganhar algum dinheiro, então a gente tinha que 
fazer isso né.  
Melhorou muito, na vida mesmo, só de não ter que 
desmariscar, porque não tem mais o trabalho de 
desmariscar, porque até hoje se a gente for sentar pra 
desmariscar um pouco de ostras a gente já não consegue, 
e antes a gente ficava o dia inteiro sentado desmariscando 
ostras! E agora quase que a gente não consegue né, ficar 
sentado muito tempo. Mas melhorou, pra quem tirava e 
começou a ter bastante viveiro e colocava ostras, ganhava 
mais, quem tinha mais pouco, ganhava mais pouco! E foi 
assim, até agora pouco tempo, que a gente aposentou-se. 
Em vista do que era melhorou, melhorou porque a gente parou 
daquele sofrimento né, que tinha, tirar aquele monte de ostras, 
só que ai a gente tirava tudo que via no mangue, via ostra 
desse tamaninho assim e a gente ia tirando pra desmariscar, 
pra aproveitar! A gente desmariscava tudo, se a gente achasse 
ostra maior melhor ainda, mas se a gente não achasse, o que 
ia vendo ia tirando pra render pra desmariscar né! [risos] 
Porque quanto mais desmariscasse, mais ganhava né. 
(COUTINHO, Creusa. Em entrevista concedida para autora em 
2017, grifo nosso). 
 

Para Maria Rosa Mandira, filha de Frederico Mandira, irmão de seu 

Chico, as lembranças do passado são bem simples, a quilombola também 

aponta a diferença de trabalhar com ostras desmariscadas no passado e hoje 

não. Maria Rosa lembra que antes havia além da simplicidade na comunidade, 

havia também tranquilidade, as festas eram pequenas, só pros moradores, 
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bem diferente das festas atuais, que atraem pessoas de toda região e por 

vezes pessoas de outros estados e até outros países. Maria Rosa e o marido 

trabalham com caranguejos do manguezal e que começou a ajudar na cozinha, 

a convite da Dona Irene, além de fazer os artesanatos do grupo de mulheres 

do Mandira, 

 
Do antes, do antes eu lembro que era bem bem muito mais 
simples né, papai trabalhava com ostra né, só que era 
desmariscado, era ostra desmariscada de pacotinho né, e era 
mais difícil naquele tempo né, era as coisas bem mais difícil, 
nos era simples mesmo né, e em casa.  
E aqui todo o mundo trabalhava com ostra antigamente, 
que trabalha até hoje, mas todo o mundo trabalhava com ostra 
de mariscado e não tinha nada disso né.  
Era só a comunidade mesmo e fazia as festinha né, a de Santo 
Antônio também, era bem simplesinho, [risos], o lugar, mas a 
tranquilidade eu acho que era bem bom também. Só passava 
carro mesmo de final de semana, feriado né, agora já tem mais 
um movimento né [risos] 
O de hoje já mudou bastante né, a reserva principalmente né. 
Eu e meu marido a gente trabalha dentro da reserva né, que 
trabalha com caranguejo né, nos trabalha com caranguejo; ele 
faz viveiro [ostra] também, mas o nosso trabalho do dia a dia é 
o caranguejo e o turismo que já ajuda bastante.  
Eu não trabalhava aqui no turismo, só trabalhava no 
caranguejo, porque eu moro a 2 km daqui, né. Ai quando meu 
pai ficou doente, ai a dona Irene falou pra mim né, porque eu 
tinha que vir todo o dia pra cuidar dele né, acamado mesmo né, 
ele ficou 5 anos acamado, ai dona Irene falou pra mim porque 
que eu não fazia né, uns brinco, umas coisas pra vender, que 
ai ajudava né um pouquinho.  
Ai eu comecei, ai ela e a minha cunhada me ensinaram a fazer 
e ai me arrumaram alguma coisa que eu não tinha né, e ai eu 
comecei a fazer, depois pediram para eu entrar na cozinha; 
Então era um dinheirinho que a pessoa tinha né. Porque ai já 
não trabalhava em casa né, porque tinha que vir aqui todo o dia 
e ai depois fez salão né, e essas coisas, mudou bastante né 
do que antigamente, melhorou bastante. (MANDIRA, Maria 
Rosa. Em entrevista concedida para autora em 2017, grifo 
nosso). 

 Maria Rosa faz o apontamento que hoje há muito mais movimento e 

oportunidade na/para a comunidade. Tanto nas questões educacionais, na 

época de Seu Chico, Seu Frederico, Dona Irene não havia nenhuma escola 

perto, só em Cananéia. Já na época de Maria Rosa no bairro havia uma escola 

até a 8ª série, hoje 9º ano do ensino fundamental, mas escolas com ensino 

médio eram só em Cananéia, e que seu pai Frederico não a deixou ir, 

começando assim a trabalhar em outras atividades. Para Maria Rosa os jovens 
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da geração de seus filhos e sobrinhos, tem mais oportunidades de trabalho e 

incentivo para participarem da organização da comunidade, através de 

reuniões e outras atividades, assim, 

 
Hoje tem mais movimento, hoje as minhas filhas já tem mais 
oportunidade de estudo né, que eu não tinha né, que nem 
quando eu passei da 8ª pro 1º tinha que estudar em 
Cananeia, ai papai não deixou eu ir [risos] e ai eu fui 
trabalhar, trabalhei 1 ano no porto de babá, depois vim embora 
também e hoje eles tem mais né. Eu sempre falo pra eles 
incentivo eles a ir em reunião quando tem, que nem fala 
que tem reunião com as crianças e os jovens, eu trago eles 
né, eu incentivo eles fazerem alguma coisa pra mim trazer, 
que nem pulseirinha, colar né, eu faço eu mando eles 
desenhar e copiar [risos] e fazer no pano [risos] alguma 
coisa costurada pra mim trazer. Eu sempre falo pra eles né, 
aqui as coisa é difícil; Você tem que ir pro mangue e em uns 
dias você ta que não quer né, ir pro mangue né; Falei, mas pra 
você sair pra fora, vocês vão ter que estudar bastante, porque 
aqui você sobrevive, você pega um peixe, pega um caranguejo, 
você vem aqui compra fiado no Nei [RestauBar] né [risos], mas 
por ai pra fora não é assim né. (MANDIRA, Maria Rosa. Em 
entrevista concedida para autora em 2017, grifo nosso). 
 

 A quilombola Maria Rosa afirma que a comunidade mudou e evoluiu, 

hoje há mais oportunidades e alternativas de trabalho para os jovens, que 

antigamente ou trabalhavam no mangue ou eram obrigados a sair do Mandira 

para procurar outros trabalhos. Agora, além do manguezal, há o turismo, que 

agrega muitos moradores que não podem ou não querem trabalhar só no 

mangue, 

 
Mas hoje em dia mudou bastante as coisas né, ta bem 
adiantado em visto do que era no tempo de papai, dos meus 
irmãos mais velhos que eu via;  
Hoje evoluiu bastante, pra melhor claro né, porque quanto 
melhor pra gente, eu já penso assim, melhor pros nossos filhos 
que tão se crescendo né. 
Eles até agora não tem uma ideia de sair, eles não falam nada 
de isso ai né, mas eu sempre falo pra eles, se vocês não 
quiserem trabalhar na maré, mas tem o turismo né, vocês pode 
aprender né. Nei incentiva bastante eles também né, incentiva 
bastante isso dai né! (MANDIRA, Maria Rosa. Em entrevista 
concedida para autora em 2017, grifo nosso). 
 

Segundo a quilombola Geni Cunha Teixeira houve melhorias sim na 

comunidade, principalmente devido à da RESEX e pra quem tira ou tirava 
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ostras, e que estranhos não podem entrar mais no mangue para extrair ostras 

ou outras coisas, hoje há mais controle das atividades no Mandira, 

 
Assim, melhorou um pouco né, porque antes acho que era 
mais sacrifício, pra nois aqui, praticamente, melhorou assim pra 
quem mora aqui, pra quem tira ostras, essas coisas né, ai 
melhorou bastante, por causa da Resex, também, porque  não 
pode ninguém entrar assim ne, de qualquer jeito, só pode 
quem mora aqui no Mandira, as pessoas não pode entrar 
assim, antes não, entrava qualquer um, tirava as ostras, enchia 
uma bacia, agora não, agora a gente sabe quem entra e quem 
sai, quem retira as ostras, tem mais controle. (TEIXEIRA, Geni 
Cunha. Em entrevista concedida para autora em 2015, grifo 
nosso). 

 

Já o caiçara Leonardo Teixeira que chegou na comunidade em 1981, 

aponta mudanças ambientais, pois antigamente os moradores faziam roçados 

na beira do rio, a exploração do mangue era desenfreada e os moradores 

extraiam ostras de todos os tamanhos em grandes quantidades. Seu Leonardo 

também assinala mudanças estruturais, que já havia a estrada que leva o 

bairro do Mandira e até o Ariri, mas que não passavam caminhões, 

 
Eu penso assim, que agora, tá melhor que na época, porque na 
época nóis roçava em beira de rio, esses um que tiravam ostra, 
tiravam ostra miúda, tirava tudo, agora não, agora é 
organizado! Pra fazer uma coisa assim, tem que ser muito 
escondido e longe do rio. Eles no caso, que eu não mexo com 
ostra, mas eles já vão lá e tiram na medida, tem o viveiro deles, 
então tá muito mais melhor, porque é organizado! De primeira 
não tinha esse “organizamento”. Na época nós, eu, eles era 
só pra “deslanchar” o que tinha. Agora não, agora nós 
estamos sabendo “preservar”. 
 A estrada, em 1981 que eu vim pra cá já tinha, até o ariri, não 
era igual agora, mas já tinha, não passava caminhão, mas já 
tinha. (TEIXEIRA, Leonardo. Em entrevista concedida para 
autora em 2015, grifo nosso). 

 

Desta forma, é possível afirmar que para os moradores a comunidade se 

transformou, de acordo com as experiências e vivencias de cada um, as 

percepções são diferentes, mesmo estando todos na mesma comunidade, 

tendo vivencias semelhantes, porém não iguais. A mudança que muitos 

apontaram, foi em relação ao manejo do mangue, sobre a extração das ostras 

e também sobre a exploração do trabalho com atravessadores. É possível 

notar que houve uma transformação do pensamento da comunidade sobre o 
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mangue, a exploração desse ecossistema, a exploração da força de trabalho 

dos mandiranos, além da própria identidade, enquanto quilombola.  

Assim, é importante compreender que cada pessoa tem uma percepção 

ambiental de um determinado lugar, as percepções não são exatamente iguais, 

pelo contrário, mesmo vivendo na mesma comunidade, cada pessoa pode ter 

uma percepção diferente, dependendo de suas vivências dentro da 

comunidade, que no caso é o Quilombo Mandira. Segundo Tuan (1980): 

 
A superfície da terra é extremamente variada. Mesmo um 
conhecimento casual com sua geografia física e a abundância 
de formas de vida, muito nos dizem. Mas são mais variadas as 
maneiras como as pessoas percebem e avaliam essa 
superfície. Duas pessoas não vêem a mesma realidade. Nem 
dois grupos sociais fazem exatamente a mesma avaliação do 
meio ambiente. (TUAN, 1980, p. 6)  
 

Considerar o ponto que duas ou mais pessoas não vêem a mesma 

realidade é fundamental para compreendermos as respostas dos moradores às 

perguntas sobre as transformações no Mandira. Tuan (1980) “[...] um ser 

humano percebe o mundo simultaneamente através de todos os seus sentidos. 

A informação potencialmente disponível é imensa”. Assim, é possível entender 

as percepções diferenciadas sobre uma “mesma” realidade, as diferentes 

percepções do ambiente se dão de acordo com as experiências de cada 

indivíduo. 

Referente à segunda pergunta do questionário: “dentre essas 

transformações, qual você apontaria como principal?” , teve o intuito de pontuar 

e sinalizar, qual das transformações o morador apontaria como principal, ou 

seja, que impactou e afetou a vida dos mandiranos e de toda a comunidade. 

 

 Dentre essas transformações, qual você apontaria como principal? 

 

Segundo Chico Mandira, a principal transformação que ocorreu em 

Mandira foi a qualidade de vida, a melhoria da qualidade de vida dos 

moradores. Desde coisas mais simples, como ter um chinelo, até elementos e 

ferramentas que melhorem o trabalho deles, como um motor para o barco ir 

para a maré, até automóveis, que antigamente ninguém possuía lá. 
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A qualidade de vida da comunidade, melhorou muito, muito, 
assim melhorou, se fosse fazer a porcentagem, 1000%! Hoje 
todo mundo tem sua casinha, não é um palácio, mas é muito 
melhor do que era 20, 30 anos atrás. Todo mundo tem um pé 
de borracha [chinelo] pra andar nele, que ninguém tinha. Não 
tinha nada mesmo, não tinha! Hoje todo mundo tem o que 
comer, a gente tirava ostra, e morria muito, hoje todo mundo 
tem seu motorzinho pra ir e voltar, a maioria deles tem, não é 
todo mundo, mas a maioria tem. 
Assim então a qualidade de vida do povo do mandira, mudou 
muito! Se alguém falar, ah mas não aconteceu nada, o cara tá 
louco! Não vive aqui, porque quem mora no Mandira e 
acompanhou a mudança que teve, houve ai uma grande 
mudança! (MANDIRA, Francisco [Chico]. Em entrevista 
concedida para a autora, em 2015. Grifo nosso) 

 

Já Irene Mandira apontou como a principal mudança a forma de 

trabalhar, como os mandiranos extraiam as ostras e desmariscavam, antes de 

entregar para o atravessador, figura essa, que fez total diferença na exploração 

do mangue e do trabalho dos moradores do Quilombo Mandira. Dona Irene 

também aponta como fundamental a criação da COOPEROSTRA (1994) e da 

Associação de Moradores do Quilombo Mandira, que resultou na organização 

dos moradores e no reconhecimento enquanto remanescente de quilombo. E 

que segundo Irene, tirou-os do esquecimento e que mudou a forma como os 

próprios moradores se viam, agora são orgulhosos de serem quilombolas do 

Mandira, 

 
Tem a forma da gente trabalhar, que a gente ia no mangue 
coletava uma montoeira de ostra né, ia limpando aquela 
ostrinha o dia inteiro, dele levantava 4:30 5h da manhã, e 
passava o dia inteiro limpando ostra, pra depois esse dinheiro 
ficava tudo praticamente em alimentação, era o que tinha né, 
então depois ai, dessas mudanças que teve, foi a 
COOPEROSTRA, foi muito importante, e também a 
associação né, porque a “tar” da associação, depois a gente 
foi reconhecido como também como remanescente de 
quilombo né, isso também ajudou muito, porque a gente era 
esquecido aqui nesse fundão de mato, apesar que até hoje, o 
município não dá tanto valor pra nós né, mas a gente tivemos 
sendo valorizado pelo estado, pelos gestores né, então isso 
mudou muito, hoje  a gente tem orgulho de ser quilombola, ser 
criador de ostra e antes a gente tinha vergonha, tira ostra a 
gente tinha vergonha, se tivesse feito, que nem eu falei, a 
gente tava limpando ostra, chegasse uma pessoa a gente 
largava tudo e ia se esconder, porque falavam que quem tirava 
ostra era vagabundo, que não tinha serviço lá, ai a gente tinha 
aquela vergonha, hoje não, hoje a gente tem orgulho de ser 
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tirador de ostra, de ser quilombola, então a gente mudou e 
melhorou muito, igual nós ia pro mangue pegar ostra pra 
limpar, hoje a maioria das mulheres já não vai mais pro 
mangue, porque hoje a gente também conseguiu né, hoje a 
maioria da mulherada tem seu trabalho, do artesanato, tudo ne, 
assim não é tanto, mas dá pra sobreviver, complemento de 
renda, então isso pra nós foi muito bom! (MANDIRA, Irene. Em 
entrevista concedida para a autora, em 2015. Grifo nosso) 
 

Ney Mandira aponta como principal o fato da comunidade de abrir para 

outras opções, pois no passado os moradores tinham opções de trabalho 

restritas, ou se trabalha com ostra ou o morador tinha que sair da comunidade 

para encontrar outro trabalho e meio de sobrevivência. Hoje é possível para os 

quilombolas outras alternativas de trabalho, que não sejam somente as ostras! 

As atividades do turismo de base comunitária, do artesanato das mulheres, 

além das ostras, abriram outras opões para os moradores, evitando que eles 

sejam obrigados a deixar o Quilombo e a família, em busca de meios de 

sobrevivência e outros trabalhos. Segundo Ney: 

 
Acho que o principal é o fato da comunidade assim, abrir o olho 
pra um leque de opções, porque assim, antes nós tinha isso 
aqui como uma questão, ou se trabalha com a ostra ou 
você vai embora daqui. E hoje não! A gente tem tipo assim, a 
ostra é uma atividade, mas podemos diversificar essas 
atividades, então hoje através do turismo de base 
comunitária, através do artesanato e com a ostra, a gente 
consegue diversificar e fazer com que os jovens não 
precisem ir embora daqui, dá pra ficar aqui! Então eu acho que 
o principal foi um pouco desse conhecimento mesmo, das 
cabeças dos moradores e tal. Uma coisa que a gente sempre 
busca aqui sempre, não dizer que nós somos 100% né, o 
pessoal vem aqui, comunidades vem aqui visitar, a gente vai 
visitar comunidades, domingo agora nós estamos indo em 
Ivaporunduva, conhecer o trabalho deles, assim, nós já 
conhecemos muitos deles lá, mas a gente vai lá pra rever o 
que eles fazem com o artesanato, o turismo de base 
comunitária e assim, ter uma ideia pra buscar pra cá e 
melhorar isso. Nós vamos visitar o Marujá, que é uma 
comunidade que trabalha com turismo de base comunitária 
também, na questão de hospedagem. Eles hospedam o 
pessoal nas casas, então vamos ver como eles começaram, 
qual foi os problemas que eles enfrentaram, as coisas que eles 
erram, pra nós não errar e ouvi tudo de bom, e conhecer as 
experiências deles. Eu acho que um dos fatores, além da 
questão geral, de tudo que veio de bom, mas é mais a questão 
do aprendizado mesmo, de você saber errar ali, ter uns 
problemas, mas não desistir da luta e continuar! (MANDIRA, 
Sidney [Ney]. Em entrevista concedida para a autora, em 2015. 
Grifo nosso) 
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Agnaldo Mandira vê como mudanças principais a criação da reserva 

extrativista e da própria Cooperostra. Por estarem em uma área muito 

produtiva, pessoas de fora da comunidade invadiam para extrair ostras, 

palmito, caixeta, caçar e outras coisas que podem ser encontradas na área da 

RESEX e do Quilombo. Depois da criação da reserva e da cooperativa, além 

da organização dos moradores, foi possível controlar quem entra e sai do 

território da comunidade, principalmente se era para extrair coisas de lá, 

 
Assim, a reserva mesmo e a Cooperostra, em 1997.  
Nossa área da reserva é produtiva né, bastante produtiva! E ai 
tinha invasões de pessoas de fora, que tava acabando com 
tudo também. E através da criação da reserva, hoje você 
controla, você tem uma produção boa na área da reserva. Você 
vai nas áreas vizinhas e não tem quase nada, e na área da 
reserva você tem uma produção boa. Porque o pessoal 
trabalha, trabalha com tamanho permitido, tem uma regra 
da associação, então quer dizer que nós estamos de 
parabéns! (MANDIRA, Agnaldo]. Em entrevista concedida para 
a autora, em 2015. Grifo nosso) 
 

Na visão de dona Saturnina Mandira todas as transformações foram 

importantes para a comunidade.  Nas palavras de Saturnina: “Ah foi tudo né!” 

Quando entrevistada (2017) dona Saturnina com seus 79 anos estava 

trabalhando, junto com a neta Raíza, cuidando de animais de criação, vacas e 

bois, que sua família sobrevive disso, pois moram um pouco afastados da sede 

do quilombo, então não trabalham com o turismo e já não trabalham mais no 

mangue, assim a criação dos animais é a principal fonte de renda da sua 

família.  

Creusa Coutinho aponta como principal mudança na comunidade a 

forma de trabalho dos moradores. Segundo Creusa depois que começou o 

trabalho da Cooperostra, da Resex e do Quilombo, os atravessadores saíram 

da comunidade, e os moradores cortaram a fase de desmariscar as ostras, 

diminuindo muito a exploração da força de trabalho dos mandiranos, 

 
Do trabalho, foi a melhor parte, parar de desmariscar as 
ostras, e também tinha o atravessador, depois que 
começou o trabalho da Cooperostra, da Resex e do 
Quilombo, ai os atravessadores foram saindo, sumindo e 
desapareceram! Tinha um rapaz que morava aqui que ele 
tirava, assim e desmariscava, mas depois foi embora 
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também.... Agora ninguém mais trabalha com ostra 
desmariscada, agora quem desmarisca as ostras é só 
Chiquinho [Seu Chico] mas é pro restaurante e pro consumo 
aqui.  
Pra vender mesmo, ninguém desmarisca mais! Nem pode né, 
porque se a pessoa, no caso, eu for inventar de desmariscar 
ostra ou se outra pessoa for lá e contar, a gente é capaz de ir 
preso! É perigoso até!!! (MANDIRA, Creusa. Em entrevista 
concedida para a autora, em 2017. Grifo nosso) 

 

Maria Rosa Mandira também aponta a reserva e associação como 

principais mudanças na comunidade. O turismo de base comunitária, 

valorizando pontos que existiam no quilombo, como as ruínas, sambaquis e a 

cachoeira, ajudou a comunidade a prosperar. Maria Rosa também indica o 

manejo do mangue como importante, 

 
A reserva, a associação também! Esse negócio do turismo, 
das ruinas, da cachoeira também que o pessoal preserva 
bastante né, esses tempos que fomos lá e catamos um pouco 
de lixo né, tudo e a reserva pra nós foi bom, foi muito bom 
né porque só o pessoal da comunidade que trabalha né, então 
que nem a gente que trabalha com caranguejo, nós temos uma 
medida né, nós temos uma média, então como somos só nós 
que tiramos, a gente tem uma coisa que nunca acaba, se tira 
sempre na medida, no “tamainho” certo, e a gente tem o 
cuidado de não pegar as fêmeas né, não pegar os pequenos, 
porque toda quarta-feira o pessoal vem pedir né, então eu acho 
que pra quem tira ostra, porque eu escuto bastante isso, dizer 
que tem ostra, que tem coisa né, então acho que evoluiu 
bastante e o turismo também né; E até as coisas que a 
gente conseguiu né, em relação à associação. (Mandira, 
Maria Rosa. Em entrevista para a autora em 2017) 
Então dá pra ver que ta indo né, que nem aqui no Restaubar do 
Chico e Ney né, que não tinha e hoje já tem né [risos] A tá, tá 
indo bem as coisas. (MANDIRA, Maria Rosa]. Em entrevista 
concedida para a autora, em 2017. Grifo nosso) 
 

Dona Geni Teixeira na maioria de suas respostas foi pontual, não se 

alongou na entrevista e apenas disse que a principal transformação foi tudo 

que ela disse na questão 1. 

Já seu Leonardo Teixeira acredita que a organização da comunidade foi 

a melhor coisa que aconteceu para eles, depois da associação dos moradores: 

 

Eu acho que assim, a [organização da comunidade] no caso foi 
a melhor coisa que né, depois da associação, que nós 
começamos a saber das coisas, nois também nois não 
conversava com ninguém, hoje chega qualquer um e nois 
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conversa, da risada, conta piada, mas de primeiro não! Ah 
antes da associação mesmo, nós só conversava com quem já 
conhecia, mas com gente estranha a gente tinha medo, medo, 
medo de falar errado, e agora não, embora mesmo falando 
errado, não tenho medo de falar errado! (TEIXEIRA, Leonardo. 
Em entrevista concedida para a autora, em 2015. Grifo nosso) 
 

 A questão 3 do questionário: “foi bom esse lugar ter se transformado em 

reserva extrativista?” Era uma questão de “sim” ou “não”, abrindo para a 

resposta, caso a primeira resposta fosse sim. O intuito aqui dessa questão, era 

saber especificamente da criação da reserva extrativista do Mandira, qual a 

percepção dos moradores em relação a isso. 

 Todos os entrevistados responderam que foi bom sim o lugar ter se 

transformado na reserva extrativista. Principalmente por ser o tipo de unidade 

de conservação de permite uso dos recursos naturais lá encontrados, desde 

que seja sustentável, que não afete negativamente os recursos. O que tinha 

sido proibido depois da criação do Parque de Jacupiranga13, que afetou muitas 

famílias do bairro Mandira. 

 

 Foi bom esse lugar ter se transformado em reserva extrativista?  

 

Para Chico Mandira foi bom se transformar na reserva, trazendo uma 

grande mudança para a comunidade e seus moradores. Inclusive na questão 

de respeitar as leis que regulamentam o uso e manejo do manguezal, 

 
Sobre a reserva houve também uma grande mudança, 
porque assim, existia as leis né que proibia algumas coisas 
e nós não respeitava todas essas leis, a gente dizia que se 
a gente fosse respeita a leis, a gente ia passa necessidade, 
ia passar fome! E pelo contrário, agora que nós conseguimos 
se organizar, conseguimos respeitar essa lei e criar algumas 
normas nossas, internas, a vida da comunidade melhorou 
muito, melhorou! (MANDIRA, Francisco [Chico]. Em entrevista 
concedida para a autora, em 2015. Grifo nosso) 
 

                                            

13 O Parque Estadual de Jacupiranga desde 2001 não sobrepõe mais a área do Quilombo 

Mandira, no entanto, durante muitos anos, desde sua criação em 1969 até 2001, a área do 

parque era sobreposta a da comunidade Mandira, assim, sob suas leis, muitas famílias 

mandiranas foram afetadas e impactadas pelas leis do parque. 
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Já dona Irene Mandira respondeu que “sim, foi muito bom”, sobre a 

comunidade ter se transformado em reserva extrativista. 

Ney Mandira acredita que sim, foi bom a reserva ser criada, pois quando 

definiram o Parque do Jacupiranga, foi de cima pra baixo, não foi discutido com 

a comunidade, as leis e regras foram impostas por órgãos governamentais, 

acima da comunidade e que afetou muito a vida e o cotidiano dos moradores. 

Já a criação da reserva extrativista foi amplamente debatida entre os 

moradores, diferente da situação do parque, 

 
Acredito que sim, quando foi criado o Parque, as leis, a 
definição do parque, foi meio que criado lá de cima, no 
congresso, no senado, não sei na onde foi criado, mas foi de 
cima pra baixo, veio de cima impondo várias leis!  
Já a Reserva foi uma discussão da e com a comunidade. 
Hoje ela tem um plano de manejo que foi discutido junto com 
os moradores, então nós, embora já tenha uma lei que existe, 
mas nós já tava ciente daquilo, pra você ter uma ideia, hoje nós 
somos o principal gestor dessa nossa unidade. A comunidade 
tem muita autonomia, porque o gestor que é o ICMBio que era 
pra ta presente, ele ta mais ausente que qualquer estranho, 
assim né [risos], então basicamente quem faz isso na 
comunidade, somos nós mesmos e a gente sabe do valor que 
tem isso! 
Estamos enfrentando um grande problema aqui no município, 
não é um grande problema, é uma discussão, que é em 
questão da unidade de conservação, a APA, “cic” iguape- 
cananéia, iguape – itariri, e tava tendo uma discussão do 
pessoal, os empresários tão sendo afetados, quando se discute 
essa questão, assim, povos tradicionais, quilombolas, 
indígenas e tal, é contra a ideia dos empresários, se eles 
puderem derrubar o manguezal e fazer uma marina ali, eles 
vão fazer isso! Então hoje eles tão usando meio que esse 
argumento, pra ir contra o plano de manejo da APA. E ta tendo 
uma discussão no município bem forte, o bacana é que o 
pessoal ta se envolvendo, mas o ruim é que os empresários 
por ter um conhecimento mais aprofundado, eles acabam 
colocando algumas inverdades na situação, e usam muito o 
exemplo do Mandira. Hoje aqui nós temos a lei já existe e 
também temos um plano de utilização, que são regras acima 
da lei, ou seja, regras de convivência. Porque veja bem, se eu 
tiro a ostra de fundo, por exemplo, não existe na lei que eu não 
posso tirar uma ostra de fundo entre 5 e 10 cm, eu posso ir lá e 
tirar. Só que aqui dentro da reserva, a gente tem um plano de 
utilização, onde fala que não é pra tirar! Que é um acordo 
interno, porque a ostra de fundo é a principal matriz 
reprodutora, ali no caso. Ela tá ali no fundo, desovou, já vai 
direto, então a gente tem esse conhecimento assim, pra 
utilização dentro da comunidade. Mas assim, eu vejo que a 
reserva extrativista foi muito boa, mas por que?! Porque foi 
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debaixo pra cima, não foi uma coisa que imposta. Veio a ideia 
da gente discutir, ai entendeu e que ai falamos: opa, vamos 
fazer! (MANDIRA, Sidney [Ney]. Em entrevista concedida para 
a autora, em 2015. Grifo nosso) 
 

Agnaldo Mandira também concordou que a transformação em reserva 

extrativista foi bom e trouxe bons resultados para a comunidade.  

Para Saturnina Mandira foi uma boa transformação, segundo a 

quilombola: “ah, sim! Melhorou...  Melhorou! Melhorou bastante! Melhorou tanto 

para nós aqui e como para eles lá embaixo. Melhorou bastante. Quando 

Saturnina se refere “nós aqui”, é sobre a família e a casa dela, que é mais 

afastada da sede, que seria “eles lá embaixo”, onde moram a família de seu 

Chico e outras famílias.  

Segundo a quilombola Creuza Coutinho sim, foi bom se transformar na 

RESEX, pois os moradores passaram a respeitar mais, principalmente o 

manguezal, a partir do plano de manejo,  

 
Sim, na minha opinião foi, porque com a reserva as turmas 
respeitaram um pouco, de não tirar muita ostra e não tirar o 
pequeno né! Porque agora as pessoas não tiram tanto e nem 
tão pequeno, tira do tamaninho que dê pra colocar no viveiro 
né. E também a turma de fora né, que vinha e tirava 
caranguejo e cortava o mangue, derrubava, bagunçava, 
fazia buraco pra pegar caranguejo. Tinha muita gente de 
fora que vinha pra tirar e eles destruíam o mangue. 
Caranguejeiro que vinha pegar caranguejo de fora, eles 
destruíam muito o mangue! Agora não, agora acabou, agora 
eles não fazem mais isso! Se eles forem trabalhar, se entrar 
alguém que a gente não vê, que a turma vê, mas ele tira 
direitinho e não destrói e vai embora, se tiver! Mas antes eles 
destruíam, era mangue cortado, era raiz de mangue, porque 
esse é o lugar que a ostra se cria né e se destruir, ai não tem, 
vai acabando né. Agora não, agora a turma já respeita um 
pouco. (COUTINHO, Creusa. Em entrevista concedida para a 
autora, em 2017. Grifo nosso) 
 

Maria Rosa Mandira afirma que foi bom se transformar em reserva 

extrativista, que além de aprenderem respeitar o mangue, agora eles também 

não permitem que outras pessoas estraguem ou depredem os recursos 

naturais encontrados no Mandira. 

 
Sim! Primeiro porque acho que a pessoa aprendeu a 
preservar mais e não deixa o pessoal de fora estragar o 
que a gente tem né, porque antes não era assim, todo o 
mundo entrava, todo o mundo fazia o que queria né. Hoje 



118 

 

em dia não, na maré mesmo, no mar a gente vai, é difícil de ver 
uma pessoa estranha. Quando vem a gente já tá procurando 
saber quem é e o que tá fazendo né, então pra mim tá bom né, 
porque a gente não deixa né.  
Que nem esses dias tava um pessoal lá na cachoeira e eles 
foram lá e colocaram umas placas, o pessoal foi lá e reclamou, 
avisou que não podia né, então o pessoal tem que respeitar 
mais né. (MANDIRA, Maria Rosa. Em entrevista concedida 
para a autora em 2017. Grifo nosso) 
 

A quilombola Geni Teixeira também concorda que foi bom a comunidade 

se transformar na reserva extrativista. 

E seu Leonardo Teixeira também acredita que foi uma boa 

transformação no Mandira, a vinda da reserva extrativista. 

 A quarta pergunta do questionário, vai na mesma linha da terceira, só 

que é referente a transformação e reconhecimento em Terra de Quilombo: “foi 

bom esse lugar ter se transformado em terra de quilombo?”.  

 Nessa questão, de modo geral, todos os moradores afirmaram ter sido 

bom ter sido reconhecido como terra de quilombo, remanescente de quilombo. 

 

 Foi bom esse lugar ter se transformado em terra de quilombo?  

 

Seu Chico Mandira afirma que o reconhecimento enquanto 

remanescente de quilombo foi muito bom para a comunidade, mas que ainda 

falta o principal, o título da terra em nome do Quilombo Mandira: 

 
Sim, o reconhecimento né, ainda falta o principal pra nós 
ainda hoje, pra nos dizer assim, agora não falta quase 
nada, é o título da terra! Nós tendo o título da terra, nós vai 
dançar samba! É o que falta hoje pra nós, completar, uma das 
nossas lutas! (MANDIRA, Francisco [Chico]. Em entrevista 
concedida para a autora, em 2015. Grifo nosso) 

 

Dona Irene Mandira também concordou que foi sim, muito bom, ser 

reconhecido como Quilombo. 

Ney Mandira acredita que foi bom a comunidade ter sido reconhecida 

como quilombo, que os quilombolas passaram a saber que tinham direitos, e 

que se organizando e lutando por eles a comunidade só tem a prosperar, 

 
Sim... foi ótimo termos o reconhecimento como 
comunidade quilombola... Passamos a saber que nossos 
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direitos devem ser respeitados e que só poderemos 
conseguir algum resultado indo a luta! E é que o que 
estamos fazendo desde que fomos reconhecidos... Lutando 
sempre em busca dos nossos direitos! (MANDIRA, Sidney 
[Ney]. Em entrevista concedida para a autora, em 2015. Grifo 
nosso) 

 

Já Agnaldo Mandira afirma que foi bom a comunidade ter se 

transformado em terra de quilombo, porque eles se auto reconheceram, se 

identificaram com uma identidade até então era desconhecida. E que o 

reconhecimento, por parte externa também mudou, hoje, sendo reconhecidos 

internacionalmente, motivo do qual os moradores se orgulham. 

 
Sim, a terra de quilombo foi bom, porque você se auto 
reconhece né! Você se reconhece, tem uma visão do que 
você não tinha antes! Antes você era uma comunidade 
Mandira, ninguém conhecia, só nós mesmos. E hoje não, é 
comunidade Remanescente de Quilombo do Mandira, quer 
dizer que você é reconhecido mundialmente, praticamente! 
[risos] (MANDIRA, Agnaldo. Em entrevista concedida para a 
autora em 2015. Grifo nosso). 
 

Saturnina Mandira acredita que “sim, acho que sim, né?! Acho que sim. 

Para eles mesmo, que estão lá embaixo lá, trabalhando lá, para eles é melhor, 

né? É, Melhorou em tudo. 

Para Creuza Coutinho também foi bom e que mudou a forma como os 

mandiranos eram vistos, antes com preconceitos, hoje não, são conhecidos 

pela sua história, pelos recursos naturais, pelo turismo e que tudo foi alcançado 

graças ao quilombo. 

 
Sim, na minha opinião foi! Pra começar a gente é, como se 
fala, foi mais bem visto assim no mundo! Porque todo 
mundo vem aqui, todo mundo conhece a comunidade, meu 
irmão conta a história, vem turismo e tudo isso através do 
Quilombo né!  
Nós temos a associação, a casa ali de artesanato, tudo isso é 
feito junto no nosso quilombo né. Então isso foi muito bom, que 
todo mundo, gente do Brasil inteiro vem aqui conhecer, que 
gosta e vê olha o Quilombo Mandira. Então isso pra nós é 
muito bom, pra nós que somos moradores aqui é muito bom, 
porque assim, antes ninguém conhecia né, Mandira?! Mandira! 
Agora não, o nome da gente chegou muito longe [risos] até fora 
do Brasil né! Meu irmão ter ido, meu filho era pra ter ido 
também, é que agora ele casou, minha filhava viajava, eu era 
solteira, nós viajava, ia pra Brasília, pra um monte de lugar, nós 
tudo ia. Meu filho também viaja, até pra Itália ele já foi. 
Tudo isso porque foi formado esse quilombo né, foi 
reconhecido né, se não fosse isso a gente ficava igual da outra 



120 

 

vez, aqui quietinho, fechado né. (COUTINHO, Creusa. Em 
entrevista concedida para a autora, em 2017. Grifo nosso) 
 

Maria Rosa Mandira aponta que hoje existe respeito com a comunidade 

e os quilombolas, que durante muitos anos sofreram racismo e preconceitos. 

Para Maria Rosa na escola era onde sofria mais preconceito, mas hoje, ser de 

Mandira é ser respeitado pela sua história! 

 
Sim, eu acho que hoje em dia o pessoal tem o respeito que 
antigamente a gente não tinha né, eu via quando a gente ia 
pra escola principalmente né – a que mora lá no sitio – são 
Mandiranos né, eles sempre diziam lá pra gente [risos], são 
do sitio né, são Mandirano. 
Hoje em dia fala, a o pessoal é la do Mandira né, já fala mais 
assim [risos]. Já faz toda a diferença! Hoje o pessoal tem um 
respeito que antigamente não tinha né [risos]. (MANDIRA, 
Maria Rosa. Em entrevista concedida para a autora, em 2017. 
Grifo nosso) 
 

A quilombola Geni Teixeira também acredita que foi bom a comunidade 

ser reconhecida como terra de quilombo. Bem como seu esposo Leonardo 

Teixeira, que também acredita ter sido uma boa mudança para a comunidade e 

seus moradores. 

 Já a quinta questão do questionário, dizia a respeito das mudanças 

estruturais que aconteceram na comunidade: “cite mudanças estruturais que 

houve na comunidade, como a construção de casa, restaurante, banheiros e 

outros”. 

 De maneira geral todos os nove entrevistados responderam que houve 

mudanças estruturais e todos assinalaram as opções de “casas, restaurante e 

banheiros”. Acredita-se que essas mudanças estruturais assinaladas foram 

perceptíveis para os quilombolas, além de outras mudanças apontadas pelos 

moradores. 

 

 Cite as mudanças estruturais que houve na comunidade, como a 

construção de: (  ) Casas (  ) Restaurante (  ) Banheiros 

 

Para Chico Mandira houve sim mudanças estruturais, o quilombola 

sinaliza para a construção de 29 casas da habitação rural quilombola, que já 
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deveria estar em construção, mas a enrolação politica leva ao atrasado das 

construções e já deveria ter começado a construir as 29 casas,  

 
Vão ser construídas mais 29 casinhas, da habitação rural 
quilombola, já era pra estar pronto, mas a enrolação 
política acaba acontecendo essa coisa ai! Mas eu acredito 
que em breve vai começar, eles disseram que vinham antes de 
ontem começar, mas não vieram até agora, mas tá previsto pra 
eles começarem agora logo. (MANDIRA, Francisco [Chico]. Em 
entrevista concedida para a autora, em 2015. Grifo nosso). 
 

Segundo Irene Mandira essas construções foram boas, mas que foram 

consequências das lutas da comunidade, que construíram através de mutirões 

da comunidade, construíram um centro comunitário, banheiros, um novo 

galpão está em construção, e os quilombolas ainda esperam as casas da 

habitação rural quilombola, 

 
Essas construções foram boas, porque aí a gente 
conseguiu verba, conseguiu auxilio comunitário né, que ali 
a gente tem um lugar ali que recebe os grupos ali né, aí 
depois com muita luta também, teve a construção dos 
banheiros pro pessoal, também que não tinha nenhum 
banheirinho né, também foi bom 
[Quando foi construído o centro comunitário? ] Foi no início da 
associação, não sei direito, mas deve ser ali por 1996 97, mas 
foi uma das primeiras coisas, além do bar que eles ganharam, 
segundo que a gente ganhou, já foi o centro comunitário, foi 
construído pelo pessoal daqui mesmo, em mutirão, aí veio uma 
pessoa pra dar curso de pedreiro, daqui do Sebrae, ai eles 
aprenderam e eles construíram o salão. (MANDIRA, Irene. Em 
entrevista concedida para a autora, em 2015. Grifo nosso) 

 

Para Ney Mandira, que trabalha em Cananéia no Instituto de Pesca há 7 

anos, afirma que já ouviu muito que em comunidades tradicionais os 

moradores deveriam viver em casa de pau a pique, mas para Ney ninguém 

precisa mais viver assim, sem perder suas origens e a história da comunidade, 

mas que melhorias podem e devem chegar nas comunidades tradicionais, 

como informação, tecnologia, são meios de inserção dos jovens da 

comunidade. Ney também indica que o “intercambio” entre comunidades traz 

novos conhecimentos, ideias e aprendizados para ambas as comunidades: 

 
Eu acho que assim, ainda tem comunidades quilombolas que 
acabam isoladas, o pessoal ainda escuta umas pessoas meio 
“assim”. Também eu trabalho na cidade, então faz 7 anos que 
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eu to lá diretamente envolvido no meio dos que se dizem os 
sabidos, no caso né [risos]. A gente escuta muito: ah é 
tradicional, mas tem que ter casa de pau a pique! Ninguém 
tem que viver assim, eu acho que a ideia, uma das coisas 
que eu, particularmente, busco, é não perder minha 
origem, minha história, preservar isso no caso, mas tentar 
buscar trazer pra cá melhorias, trazer a questão de 
informação, trazer tecnologia, o que puder trazer pros 
jovens daqui se aprimorar e puder explorar o que nós 
temos aqui, com melhor qualidade, igual nós temos os 
trabalhos das casa agora.  
Nós já trabalhamos com turismo de base comunitária porque 
nós conquistamos isso. Nós tinha isso aqui como... Pra nós a 
casa de Pedra não era um atrativo, a cachoeira não era um 
atrativo, só que o pessoal já vinha na cachoeira, os turistas 
vinham na cachoeira, deixavam o lixo la na cachoeira, nós ia lá 
e recolhia tal. E nós não víamos aquilo como uma fonte de 
renda, ou seja, passava dentro da comunidade, mas não 
deixava nada aqui! Ia direto lá e voltava. As vezes parava, 
conversava com alguém da comunidade, escutava nossa 
história, ia na ruína e hoje não! Hoje tem essa atividade como 
uma das coisas!  
A questão das casas, por exemplo, que vai ser pra tá 
conseguindo melhorar isso, mas nós também temos um 
problema ai, porque foi uma luta da comunidade, que 
conseguiu pra ser construído mais casas e a ideia é 
transformar elas ou a que as pessoas já tem nessas pousadas 
comunitárias, por isso que quando eu falo, pra gente ir em 
outras comunidades que iniciariam isso, pra saber como 
funciona isso, pra saber qual é que foi os problemas que eles 
enfrentaram. Mas assim, eu acho que essas coisas que tão 
chegando são muito boas e a ideia é chegar mais até! [risos] 
Mas que tem que ser bem pensado, não pode ser chegar e 
vamos fazer isso. Tem que ser bem discutido na comunidade! 
(MANDIRA, Sidney [Ney]. Em entrevista concedida para a 
autora, em 2015. Grifo nosso) 

 

Agnaldo Mandira vê as mudanças estruturais da comunidade como 

melhorias, quanto mais vai se construindo, mais a comunidade vai se 

transformando: 

 
Eu vejo como melhorias, tudo eu vejo como melhoria, quanto 
mais você vai construindo, vai mudando a comunidade, vai 
trabalhando para melhorar, tudo é melhoria. Nós vai construir 
um barracão também ali, pra trabalhar com turismo, então é 
tudo melhoria. (MANDIRA, Agnaldo. Em entrevista concedida 
para a autora, em 2015. Grifo nosso) 

 

Já dona Saturnina Mandira aponta que as construções aumentaram, 

pois no passado as casas eram mais simples, que hoje há nas casas agua 
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encanada e energia. Saturnina lembra de quando chegou o primeiro gerador de 

eletricidade no Mandira: 

 
Ah, aumentaram, né?! Cada um tem sua casinha, de primeiro 
era tudo, ninguém tinha suas casinhas boas, depois, agora 
todos, graças a Deus, tem sua casinha, bom para morar nele, 
tem água encanada, isso. 
A primeira pessoa que comprou transformador aqui fomos nós. 
O segundo foi o tio dele [tio do Seu Chico], Cristino.  Ah, não 
lembro em que época. Em 84, 85, aí chegou os 
transformadores. Entendeu? A pessoa que puxou energia em 
casa fomos nós. Segundo foi o finado Cristino, tio dele. Aí 
depois eles passaram para lá e tudo puxaram em casa. 
(MANDIRA, Saturnina. Em entrevista concedida para a autora, 
em 2017. Grifo nosso) 
 

Creusa Coutinho aponta como mudança a forma de construção das 

casa, que no passado todas eram de pau a pique, e que depois começaram a 

construir casas melhores, de tabuas e só depois de alvenaria. Segundo Creusa 

houve mudanças estruturais sim, como a construção do barracão da 

associação, do artesanato, os restaurantes e bares, 

 
Mudança mudança mesmo, as casa antes era a sua maioria 
de barro, de pau a pique assim, depois alguém que 
começou a fazer umas casinhas melhor, casinha de tabua. 
Agora não, toda a comunidade tem umas casinhas, não é 
muito boa, mas é material né. 
Mudou, associação que não tinha né, o barracão, o 
barracão ali do artesanato, de corte e costura, que não 
tinha também e foi feito! Agora o restaurante, pra eles que 
são donos foi bom né, porque ai é de Chiquinho com Ney. Ali 
tem outro do meu irmão, que não é restaurante, é um bar e 
eles servem lanche. E la na frente tem outro, que é de um 
sobrinho, primo nosso, que é restaurante também. Então pra 
eles que tem foi muito bom, mas agora pra gente, graças a 
deus, não tem restaurante, mas melhorou né, porque tem uma 
casinha pra morar, não é tão boa, mas a gente espera que vá 
melhorar mais! (COUTINHO, Creusa. Em entrevista 
concedida para a autora, em 2017. Grifo nosso) 
 

Maria Rosa Mandira cita a piscina que foi construída na entrada da sede 

do Quilombo Mandira, ao lado do Restaubar, que também foi construído 

recentemente, “a piscina, o salão né que não tinha, o casarão ali na frente que 

não tinha, tudo isso foi nesses últimos anos. Esse mesmo [Restaubar] foi no 

ano passado [risos]. ” (Mandira, Maria Rosa. Em entrevista concedida para a 

autora, em 2017). 
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Dona Geni Teixeira assinalou as três alternativas de mudanças 

estruturais: casas, restaurante e banheiros, mas não quis se aprofundar na 

questão. 

Já Leonardo Teixeira, que também assinalou todas as alternativas, 

indicou que a construção das novas casas vai ser bom para os seus amigos 

moradores da comunidade, mas como mora afastado da sede não ajudou no 

mutirão de construção: 

 
As casas que tá saindo, vai sair as casa, então no caso, eu 
acho bom, é bom pros meus amigos, meus colegas, só que eu 
não participei do banheiro, das casas, do carro, mas eu acho 
bom pra eles, da minha parte eu acho bom, só que eu não 
ajudei a construir mesmo. Eu não tenho viveiro, nada, mas 
posso ir hora que eu quiser, vou pescar, pra comer. 
(TEIXEIRA, Leonardo. Em entrevista concedida para a autora, 
em 2015. Grifo nosso) 
 

A sexta pergunta do questionário diz respeito às mudanças ambientais, 

a intensão da questão era saber se se ocorreram transformações ambientais 

no bairro do Mandira, “houve mudanças ambientais? (ex: na mata, no 

manguezal, nos rios entre outros)”. 

De modo geral, os entrevistados responderam que houve mudanças 

ambientais, principalmente em relação ao mangue do Mandira, mas em relação 

à mata, todos disseram que ela não se alterou, como eles não mexem na mata, 

pouco se alterou. 

 

 Houve mudanças ambientais? (ex: na mata, no manguezal, nos rios, 

entre outros) 

 

Para Chico Mandira houve sim mudanças ambientais, em relação ao 

mangue, principalmente na forma do manejo do mangue das outras, que 

conseguiu se recuperar e até aumentar a quantidade de ostras, a partir dos 

viveiros. Mas não na parte da vegetação, da mata, pois como explica seu 

Chico, os quilombolas não fazem mais roçados desde que foi proibido com a 

criação do Parque Estadual do Jacupiranga, nos locais que eles faziam os 

roçados, a mata já se recuperou, hoje não dá para ver onde eles plantavam. 

Segundo Chico na mata há pouco a se recuperar, é mais o palmito, que foi 
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muito extraído na região e que eles já espalharam sementes de palmito na 

comunidade. Por isso que a comunidade não faz o sistema de Agrofloresta, 

como explica seu Chico: 

 
Sim, muitas mudanças, no mato assim até que não, porque 
não tinha muito o que mudar, por que a partir que o pessoal 
parou de fazer roça, na década de 60,70, que foi proibido pelo 
governo estadual, que criou o parque, essas coisas, depois 
disso, onde era roça, tiguera, tapueira pequena, baixa, hoje é 
quase que mata ciliar já de novo. Não tinha que mudar muito, 
até o pessoal fala, porque vocês não fazem agrofloresta aqui 
na comunidade, eu falo, mas fazer onde?! 
Agrofloresta que eu entendo, é pra recuperação de área, área 
degrada, que não tem mais nada, só tem capim, que nem 
aconteceu na Barra do Turvo, que la graças a deus, o pessoal 
começou a fazer e recuperaram até as nascentes, que 
começaram a brotar água de novo, isso é agrofloresta com 
uma recuperação de área! 
Mas aqui você vai derrubar pra fazer agrofloresta?! Não 
tem como! O que a gente pode fazer, é assim, plantar palmito, 
mas assim mesmo, nós semeamos ali daquela parte do meu 
primo, que é “ostra 100% pura” [referência a placa em frente ao 
local, que tem esses dizeres], até um pouquinho pra lá da casa 
do meu sobrinho, nós semeamos mais de 2500 sementes de 
palmito por esse mato ai! 
Então, quer dizer, é essas coisas que que a gente tenta 
recuperar né, mas fazer outro tipo de recuperação, não temos 
necessidade aqui. 
Ai com relação da reserva, do mangue, a gente criou algumas 
normas, uma que é pra recuperação das ostras aqui no 
mangue. Que é uma lei que nós criamos interna nossa, não 
pegar as ostras do fundo, porque a gente considera que as 
ostras de fundo, são ótimas matrizes, que se reproduz mais, e 
não deixamos derrubar mangue, não derrubamos mangue, que 
ali que se cria nossos caranguejos, nossas ostras, nosso 
mexilhão, então isso foi uma coisa super importante que a 
gente conseguiu proteger o mangue, as ostras, os caranguejos. 
(MANDIRA, Francisco [Chico]. Em entrevista concedida para a 
autora, em 2015. Grifo nosso) 
 

Já Irene Mandira vê que não houve muitas mudanças ambientais, pois 

os moradores não tinham o costume de devastar a mata, quando faziam os 

roçados, alternavam os locais, pra não afetar tanto uma determinada área. 

Onde dona Irene aponta que houve algumas transformações, foi no 

manguezal, pois mudou a forma como eles coletavam as ostras, como dito, no 

passado a extração da ostra era desenfreada por causa dos atravessadores, 

eram tiradas ostras grandes (boas matrizes) e pequenas, mas que depois da 
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criação da Cooperostra eles começaram a tirar as ostras do tamanho certo, 

alterando o mangue um pouco, 

 
Eu assim, no meu modo de ver não, porque a gente já cuidava 
do lugar, já tinha aquele costume de não devastar a mata, se a 
gente roçava ali aquele lugar, fazia uma roça, e dali passava 
um tempo pra gente conseguir fazer outra roça ali, então acho 
que não mudou muito não. 
Assim, tanto igual do manguezal, mudou um pouquinho a 
forma do pessoal coletar ostras, porque tinha gente que ia lá e 
tirava tudo que era tamanho, ai depois a gente já começou a 
tirar na medida certa, por causa da COOPEROSTRA, né e 
além da RESEX, também a gente começou a tirar 25cm pra 
cima, então isso mudou! Mas assim, a lei não mudou muito, 
pois a gente já era acostumado daquele jeito. (MANDIRA, 
Irene. Em entrevista concedida para a autora, em 2015. Grifo 
nosso) 
 

Ney Mandira pontua que mudanças ambientais vão existir, 

principalmente relacionadas as questões climáticas, que podem afetar sim as 

ostras no mangue, no entanto, Ney faz referência a exploração dos recursos 

naturais, dá o exemplo da pesca de peixe, que no passado um pescador 

utilizava um pano como rede pra pescar e pegava 10 quilos de peixe,  hoje o 

pescador utiliza 10 redes pra pescar e pesca os mesmos 10 quilos, e que algo 

mudou nesse sentido. Ney explica que no passado quando eles viam alguma 

irregularidade ambiental, os moradores ficavam quietos, mas hoje eles tem 

autonomia para chegar ao órgão competente ou na policia ambiental e apontar 

as irregularidades, segundo Ney antes os moradores que fugiam dos agentes 

ambientais, hoje eles que correm do Mandira: 

Eu acho que mudanças ambientais hoje vão existir muito, 
assim, tanto na questão de clima mesmo, mudança de 
temperatura, a ostra, ela é um molusco e como qualquer ser 
vivo ela vai sofrer se faz muito calor ou se faz muito frio, eu sei 
que vai ter uma mudança sim! E aqui não é diferente, sempre 
tem algumas coisas que tá meio assim, eu também acho que 
tem a questão que não seria mudanças ambientais, mas que 
também envolve o pescador, por exemplo, antigamente o 
pescador ia com um pano só de rede pra pescar, hoje ele vai 
com 10! Talvez ele pegue a mesma quantidade de pescado, 
mas daqui 5 anos ele ia lá e conseguir pegar, por exemplo, 10 
kilos de peixe com um pano de rede, hoje ele vai com 10 panos 
e pega 10 kilos de peixe, ai ele fala: ah mas eu pego 10 kilos 
de peixe do mesmo jeito, só que ele aumentou o esforço dele 
em 10 vezes, e tudo isso tem a ver com a questão da 
mudança, então alguma coisa mudou, não tá normal! Porque 
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se ele fosse com 10 panos, era pra ele pegar 100 kilos em vez 
que dez kilos que ele pegava uns anos atrás. 
Então assim, infelizmente isso daí vai acontecer, a mudança 
não depende só da gente, a gente tá fazendo nossa parte de 
preservar o que a gente tem aqui, mas infelizmente não 
depende muito só de nós, no caso, mas tem muita coisa, tem a 
questão da lei, tem coisas erradas que a gente vê ai.  
Só que a diferença de nós ver as coisas erradas, que 
antigamente nós via e não fazia nada, hoje em dia a gente tem 
autonomia pra chegar em qualquer órgão competente ai, 
policia ambiental e tal, antes nós corria dele, hoje eles que 
correm de nós. A gente vai la e fala ó tá errado isso daqui, 
vocês tem que ir atrás, fiscalizar e tal. E antes não, antes nós 
era obrigado a correr, porque não tinha um meio de se 
legalizar. Hoje nós estamos legalizados. Mas assim, em 
decorrência de desmatamento por exemplo, eu não vejo uma 
mudança aqui no nosso lugar, porque não houve mesmo. Se 
você andasse a 10 ou 15 anos atrás, se você andasse nas 
margens do Rio Mandira e andar hoje tá basicamente o 
mesmo. Porque não teve uma especulação de fazendeiro, que 
foi la e desmatou ou mudou o curso do rio ou vice e versa, o 
manguezal sempre preservado, ninguém foi la e derrubou o 
mangue, mas sofremos com essas mudanças. (MANDIRA, 
Sidney [Ney]. Em entrevista concedida para a autora, em 2015. 
Grifo nosso) 
 

Agnaldo Mandira também aponta a mudança no mangue, que virou a 

reserva extrativista do Mandira. Para Agnaldo quem conservou as matas, rios e 

a parte ambiental, foi quem mora na mata, as populações tradicionais, os 

quilombolas, caiçaras, indígenas,  

 
Assim, na área de quilombo não houve, porque assim, houve 
uma mudança porque saiu o Parque de cima do quilombo e foi 
afastado. Aí é uma mudança, mas na área de mangue pra nós 
já tem a reserva.  
Agora, só que as outras comunidades eles não, que não são 
quilombos, os outros caiçaras. Na verdade, o Parque, a 
estação ecológica ou RLS vai sufocando né, vai massacrando, 
aí é obrigada aquela família vai chegar um ponto que não vai 
ter mais onde trabalhar ali e vai ser obrigado a migrar pra 
cidade!  
Isso que é o ruim dessas coisas, porque se ta preservado 
até hoje, não foi porque os grandes de lá que preservaram! 
Foi os caiçaras que tá ali na mata.  
Que nem aqui, que é o Quilombo Mandira, pode ver, tudo essa 
área é de mata, cachoeira e tal, tá tudo preservado, mas foi 
eles quem preservaram?! Não, não! Foi a comunidade, foram 
os moradores, desde os mais velhos até agora! (MANDIRA, 
Francisco [Chico]. Em entrevista concedida para a autora, em 
2017. Grifo nosso) 
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Quando questionada sobre as mudanças ambientais no Mandira, dona 

Saturnina Mandira acenou não com a cabeça e fez o som de negativo [tsc, tsc, 

tsc], nas palavras de Saturnina: “Não teve muitas mudanças na mata, porque 

pelos anos que eu tenho, a gente roçando, derrubando, era para ter acabado 

tudo, mas tá tudo a mata aí. ” 

 
Creusa Coutinho também indica mudanças no mangue, mas 
não na mata, que ao seu ver, continua a mesma coisa, pois 
não há corte de árvores, e a quantidade de recursos naturais 
que eles utilizam é pouca para afetar a vegetação. Dona 
Creusa trabalha com artesanato de cipós, seu Chico matura a 
cachaça com folhas de cataia, uma árvore muito encontrada na 
região, mas não extraem em quantidades que realmente 
afetem a vegetação, o bioma e o ecossistema, 
Sim, porque preservado mesmo é o mangue!  
Porque a mata é a mesma coisa, porque ninguém corta, é 
difícil cortar uma madeira, que nem eu que trabalho com cipó, 
as vezes eu vou e puxo um cipó, mas a gente não destrói, na 
verdade tá a mesma coisa né, porque só palmito que tinha e 
não tem mais, porque o povo de fora cortaram muito, mas não 
atrapalha a gente né, porque se tinha era lá pro mato no fundo. 
Mas assim de rio essas coisas, na minha opinião tá a 
mesma coisa, ninguém mexe no rio, ninguém roça em 
beira de rio pra não destruir, eu acho que tá a mesma 
coisa.  
Já o mangue eu acho que melhorou, só nesse sistema que 
eu falei pra você, de a turma respeitar mais o mangue depois 
da reserva, porque destruíram muito, a única coisa que 
destruíam e que foi melhorado foi o mangue. 
Agora por aqui, roça ninguém faz, porque não pode! Não dá 
pra dizer eu vou roçar, vou derrubar um monte de mato, agora 
essas coisas não acontecem né. Porque a gente não pode 
fazer isso, não tem ordem, tem que fazer escondido, mas é 
difícil. 
Então na minha opinião acho que tá a mesma coisa, porque 
destruição não tem! (COUTINHO, Creusa. Em entrevista 
concedida para a autora, em 2017. Grifo nosso) 
 

Segundo Maria Rosa Mandira na mata não houve mudança, pelo 

contrário, algumas pessoas até se incomodam com a exuberância e 

abundancia de Mata Atlântica encontrada no Quilombo Mandira. E que os 

moradores limpam as áreas com sujeiras, como no manguezal, nos rios, na 

cachoeira do Mandira os moradores vão frequentemente limpar as sujeiras 

deixadas pelos turistas, para Maria Rosa houve uma mudança de consciência 

dos moradores: 
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A mata a gente já não mexe, a mata todo o mundo se 
“coisa” porque aqui é um lugar que tem né! Quando o meu 
pai tava vivo ainda, veio uma prima minha, que mora em 
Registro, e ela falou nossa mas aqui tem mata e pra lá não tem 
[risos] pra lá não tem, porque pra lá é só banana né, então 
acabou com tudo.  
E o mangue também, antes tinha muito lixo no mangue e 
agora a gente não vê, não vê lixo no mangue, é difícil você 
ver uma garrafa, um papel, é muito difícil a gente ver. 
No rio também, a gente foi e juntou alguma coisinha que tinha 
lá, mas não foi aquela coisa exagerada né. Porque nós fomos 
lá, em um dia que eu fui com o Ney lá né, então teve uma boa 
melhoria né, porque antigamente o pessoal não ligava né, a 
gente mesmo antigamente né, não tinha essa consciência! 
Hoje em dia a gente mesmo já começa a corrigir, meu 
sobrinho fala tia, tio Chico e tio Ney fala que não pode 
jogar papel na mata [risos]. Então a gente mesmo já né, e 
mesmo os pequenino né e leva eles pro bom caminho. 
(MANDIRA, Maria Rosa. Em entrevista concedida para a 
autora, em 2017. Grifo nosso) 
 

Geni Teixeira também concorda que houve mudanças ambientais, mas 

ligadas ao mangue e a extração das ostras, que hoje há mais controle nessas 

questões, 

Sim, porque agora não pode extrair tanta coisa igual antes, 
agora já é mais controlado as coisas assim, tem que ter 
cuidado, saber onde tira, porque senão pode ser perigoso né, 
pra gente também.  
Tem uma fiscalização, se a pessoa for contra, a gente né 
[risos] Dá problema. (TEIXEIRA, Geni. Em entrevista concedida 
para a autora, em 2015. Grifo nosso) 
 

Seu Leonardo Teixeira concorda que houve mudanças ambientais e que 

foram melhorias, nas palavras dele: “sim, dá pra perceber, melhoria, além das 

aguas e da mata mesmo”. 

 A sétima pergunta diz respeito a questão financeira da comunidade, mas 

sem perguntar valores em reais, e sim e um modo geral, “e economicamente 

de 2002 até 2015 houve melhorias para a comunidade como um todo? E para 

sua família? ” Todos os moradores pontuaram que houve melhora 

economicamente para comunidade de modo geral e para suas famílias 

especificamente.  

 

 E economicamente de 2002 até 2015 houve melhorias para a 

comunidade como um todo? E para sua família? 
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Seu Chico Mandira declara que houve melhoria para sua família e 

comunidade, tanto no sentido econômico, como no social. Pois além de 

ganharam um pouco mais que no passado, agora eles são valorizados, os 

próprios moradores e também seus trabalhos, bem como sua organização: 

 
Sim, houve melhoria pra comunidade e também pra minha 
família, tanto econômico, quanto social né. Porque hoje, além 
da gente ganhar um pouco mais que da época que a gente não 
ganhava quase nada, a gente é muito valorizado assim, pelo 
nosso trabalho, pela nossa maneira de se organizar, pela 
nossa maneira de trabalhar, a gente é até usado 
politicamente como exemplo para outros lugares, 
entendeu?!  
Isso pra nós é importante né, é importante! A gente ser 
usado para tentar melhorar a vida dos outros, ser um 
exemplo bom. (MANDIRA, Francisco [Chico]. Em entrevista 
concedida para a autora, em 2015. Grifo nosso) 
 

Dona Irene Mandira também acredita que houve melhoras, tanto para 

sua família, conseguindo casa própria para ela e seu Chico, além dos filhos 

também teres suas casas. Irene também fala sobre a compra de um 

automóvel, que auxilia e muito a vida deles, diminuindo a distância da 

comunidade com o exterior. Tudo conquistado com muita luta e trabalho dos 

moradores e da comunidade Mandira: 

 
Sim, eu acho que sim, pra minha família também graças a 
deus, a gente conseguiu a nossa casinha, não tá bem 
acabada, mas da bem pra gente, os meus filhos tudo, cada um 
tem sua casinha, e conseguimos, a gente comprou o carrinho 
da gente, tem um carrinho né, hoje estamos aqui, e isso aqui 
foi construído com nosso trabalho, então eu acho que 
mudou bem, não só pra mim, mas eu acho que pra todo o 
pessoal daqui da comunidade. (MANDIRA, Irene. Em 
entrevista concedida para a autora, em 2015. Grifo nosso) 
 

Segundo Ney Mandira as melhorias econômicas na vida dos Mandiranos 

são perceptíveis, através da organização da Cooperostra conseguiram eliminar 

a figura do atravessador, que explorava a comunidade. E também diversificar 

as atividades geradoras de renda, além da extração das ostras, agora há as 

atividades do artesanato e o turismo de base comunitária, 

 
Economicamente tivemos melhorias claras na vida dos 
Mandiranos... Conseguimos através da Cooperostra 
eliminar o atravessador e ganhar mais com a venda do 
nosso produto, passamos também a diversificar as 
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atividades geradoras de renda, e com isso todos os 
moradores conseguem ter sua renda melhorada. Eu e 
minha família sempre buscamos juntos as melhorias, graças a 
deus estamos conseguindo alcançar. (MANDIRA, Sidney [Ney]. 
Em entrevista para a autora em 2015. Grifo nosso). 
 

Já Agnaldo Mandira fala do ponto de vista dos trabalhadores da 

Cooperostra, que houve uma grande mudança para os moradores, que hoje 

todos têm casa, móveis e que não falta comida, alguns tem até o próprio carro, 

então Agnaldo conclui que houve melhoria sim, 

 
Assim, eu vou falar do ponto de quem trabalha para a 
Cooperostra, quem trabalha com a cooperativa teve uma 
grande mudança, bastante. Pessoas andavam a pé ou só de 
ônibus ou de bicicleta, hoje todo mundo tem sua boa casa, 
terminada, tem algumas que não tão bem terminadas, mas tem 
sua casa, tem seus moveis dentro, não falta comida, tem seu 
próprio carrinho, pra você sair, passear, ir no medico, essas 
coisas né?! Então houve uma grande mudança pra todo 
mundo e pra minha família também. (MANDIRA, Agnaldo. 
Em entrevista para a autora em 2015. Grifo nosso). 
 

Saturnina Mandira também concorda que houve melhorias, conta que 

agora eles podem comprar carne para comer, pois antes não compravam para 

comer, porque não tinham dinheiro, no passado as carnes eram de caça: 

 
É, quer dizer que houve melhoria, porque sempre tá 
ganhando o seu dinheirinho [risos], porque daí compra 
aquela carninha para comer, né? Porque primeiro nem isso a 
gente podia comprar para comer, porque não ganhava nada 
que prestasse. E agora melhorou em todas essas coisas! 
(MANDIRA, Saturnina. Em entrevista concedida para a autora 
em 2017. Grifo nosso). 
 
Creuza Coutinho afirma que houve melhorias econômicas no 
Mandira, e que hoje os moradores têm mais poder de compra, 
principalmente na questão da alimentação, pois como dito, no 
passado as carnes eram de caça do mato:  
Melhorou sim, graças a deus, todo mundo compra, 
primeiro a gente comprava só o básico, o arroz, o feijão, 
um quilo de carne, a gente comia mais peixe né, aves e 
ovos do terreiro que a gente criava. Agora, nós criamos 
“unszinhos” e assim, mais era peixe, caça do mato. Caça do 
mato a gente comia muito, meu pai mesmo matava muita 
caça, ele era novo né, caçava e pescava, era o que a gente 
comia. Agora não, a gente quer comer uma carne, ai a gente 
vai lá no mercado, compra um frango ou outra coisa né, que dá 
comer. Então nesse ponto melhorou. (COUTINHO, Creusa. Em 
entrevista para a autora em 2017. Grifo nosso). 
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Maria Rosa Mandira também acredita que houve melhorias financeiras, 

tanto para a sua família, quanto para a comunidade. Afirma que suas filhas não 

passaram as dificuldades que ela passou em sua juventude: 

 
Sim, eu acho que sim. Pra mim pelo menos, não tenho muito 
que reclamar não [risos]! 
E pra família também, graças a Deus, meu pai ficou acamado 
mas não teve dificuldade com nada assim né, você vê por ai né 
o pessoal que falta sempre fralda essas coisas né, a gente não. 
Um dia faltou mas a gente já ligou lá pra pessoa que já fez um 
fraldão lá e pedimos né [risos], minha sogra fez a lista e trouxe, 
e aí meu irmão ia trazer de Cananéia ainda, mas a gente não 
teve né graças a Deus assim. 
Então acho que melhorou, e pra gente mesmo né. Eu lembro 
de quando eu era pequena pra agora melhorou bastante 
[risos]. Que hoje as minhas filhas já não passam a dificuldade 
que eu passei quando era pequena né. 
Eu sempre falo pra eles, tem uma que é meio enjoadinha pra 
comer né, quer escolher o que quer comer, e eu falo minha 
filha antigamente no tempo de mamãe não era assim não, o 
que tinha você tinha que comer, porque papai trabalhava 
com ostra, mas não era assim!  
Que nem hoje com a venda né, então era mais difícil né, então 
sempre falo pra eles, a minha filha você tem que agradecer a 
Deus que você tem uma mistura todo o dia pra comer, uma 
mistura de arroz, uma mistura de café né, mas eles também se 
viram bem né, ela assim, não gosta de muita coisa cozida, 
gosta de coisa frita assim sabe [risos]. Puxou o avô também 
que adorava coisa frita [risos], mas economicamente eu acho 
que melhorou bastante. (MANDIRA, Maria Rosa. Em entrevista 
para a autora em 2017. Grifo nosso). 
 

Para Geni Teixeira houve melhoria financeira, principalmente para quem 

trabalha com ostras, caranguejo, enfim, no mangue. Geni e Leonardo sempre 

viveram da agricultura de subsistência, plantavam o que comiam, faziam horta, 

e que houve melhoras, 

 
Houve né, quem trabalha com turismo principalmente, 
quem tira ostra, quem trabalha com caranguejo, então 
melhorou pra quem faz esses serviços né. 
Minha família praticamente não morou aqui, só eu e o 
Leonardo, nós vivemos aqui, vivemos de tudo que nós 
trabalhamos aqui no sitio né. Mas minha família não mora aqui, 
só quando era criança né.  
Meus irmãos moram aqui, mas meus filhos que foram, mas 
meus irmãos moram tudo aqui. Então melhorou bastante né, 
com as coisas de ostra, o que eles tiram, e agora não pode 
ninguém mexer, só eles, se tem outro estranho não pode. 
(TEIXEIRA, Geni. Em entrevista para a autora em 2015. Grifo 
nosso). 
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Já seu Leonardo Teixeira apontou que depois da criação da Associação 

de Moradores do Mandira as coisas melhoraram bastante, pois agora 

trabalham com o turismo e que essa atividade também ajudou a melhoras as 

condições da comunidade, mesmo que não tenham turistas todos os dias:  

 
Depois da associação, de montar a associação melhorou 
bastante, melhorou 90%, porque ó, ai nós recebe o turismo, 
nós trabalha tranquilo sem medo, nós conversa sem medo, 
como eu te falei agora, então o pouquinho que o turismo 
traz em casa, eu acompanho sempre isso, porque sempre 
acompanho o turismo, eu vou lá ganho meu dia, meus dois 
dias, na outra semana, não dependo só do turismo também, 
porque não é toda vez, então melhorou 90%, pra minha família 
também melhorou, porque eu ganhando minha família ganha 
também. (TEIXEIRA, Leonardo. Em entrevista para a autora 
em 2015. Grifo nosso). 
 

 A oitava questão da entrevista é em relação ao trabalho dos 

quilombolas, qual era a função que exercia antes de 2002 e atualmente, se 

houve mudanças que envolveram os trabalhadores da comunidade, “onde você 

trabalhava até 2002? E agora? Houve mudanças? ” .  

 A maioria dos entrevistados trabalha com a extração das ostras no 

passado, pois era a única opção de trabalho na comunidade, com exceção de 

dona Geni e seu Leonardo, que arrendaram o sitio onde moram e viviam de 

pequenas hortas de subsistência. Alguns dos quilombolas que já trabalhavam 

com as ostras, continuam até hoje com nessa função, outros se aposentaram e 

as mulheres, além de cuidarem de suas casas e os afazeres domésticos, 

trabalham também no Grupo de Mulheres Artesãs do Quilombo Mandira. E a 

maioria dos moradores e moradoras hoje trabalha com o turismo de base 

comunitária.  

 

 Onde você trabalhava até 2002? E agora? Houve mudanças? 

 

Seu Chico Mandira trabalha com a extração de ostras desde 1978, vivendo 

e sobrevivendo do trabalho no mangue. Segundo seu Chico, a comunidade 

passou a melhorar em relação as ostras de 1993 em diante, com a assistência 

do professor Antônio Carlos Diegues, a comunidade Mandira conseguiu se 

organizar, com a ajuda da Fundação Florestal. Desde então a comunidade 
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Mandira conseguiu criar a Cooperostra, a Associação de Moradores do 

Mandira, aprovar o projeto para a reserva extrativista no manguezal, ser 

reconhecido como remanescente de quilombo, criou o Grupo de Mulheres 

Artesãs do quilombo, além de gerar novas alternativas geradoras de renda, 

como o turismo de base comunitária e os serviços ligados a alimentação, como 

restaurantes e bares, que fortalecem o turismo. Seu Chico aponta a questão da 

valorização e do reconhecimento, que transformou a comunidade e os 

mandiranos: 

 
Eu trabalho com ostra desde 1978, vivo da ostra desde 78.  
Na verdade, vivo da ostra desde 78, mas passamos a 
melhorar em relação da ostra em 93 pra cá. Depois que o 
professor da USP [Diegues] veio aqui, começou a fazer um 
trabalho de organização, junto com o pessoal da fundação 
florestal. Ai de lá pra cá, já começou a melhorar e a partir de 
que nós criamos a Cooperativa do produtor de Ostra em 
Cananeia em 97, ai melhorou tudo, assim, tudo que nós 
fomos montar, fazer, fomos vistos, reconhecidos, 
valorizados! (MANDIRA, Francisco [Chico]. Em entrevista para 
a autora em 2015. Grifo nosso). 
 

Segundo dona Irene Mandira antes de 2002 ela trabalhava mais na 

pescaria e nas atividades da ostra, como extração, limpeza e desmariscar as 

ostras. E que ocorreram mudanças, hoje há mais alternativas de trabalho na 

comunidade, ela mesma, trabalha com artesanato no grupo de mulheres e no 

Restaubar Ostra e Cataia. Irene afirma que depois da criação da Cooperostra 

as coisas mudaram, 

 
Antes trabalhava mais na pescaria, extraindo ostras, 
limpando ostras, e agora é principalmente no artesanato e 
aqui no restaurante, hoje é mais aqui no restaurante e no 
artesanato, a ostra agora, apesar que eu to problema, com 
pedra na vesícula e vou ter que operar, então eu não to indo 
mesmo pra maré, então eu to parada, mas ai né, ia pouco, 
porque agora eu tenho outro tipo de trabalho pra mim 
fazer, e antes não, antes não tinha, era obrigado a ir coletar 
ostra, de qualquer forma, não dava pra ficar em casa, ia lá 
coletava aquela ostra, ainda quebrava e vendia a 50 centavos 
o pacotinho de ostras, vinha um pacote de ostras daquela que 
a gente fazia tinha 10 duzias de ostras, então com a 
cooperostra a gente já não fazia, ninguém mais fazia isso. 
Depois da cooperostra, tem que extrair, limpar e servir, então 
mudou muito! (MANDIRA, Irene. Em entrevista para a autora 
em 2015. Grifo nosso). 
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Ney Mandira começou a trabalhar no mangue com 10 anos, já ia para a 

maré com o pai Chico. Ney pontua que a exploração do trabalho com as ostras 

era dobrada devido aos atravessadores e que muitas vezes foi surpreendido 

pela polícia ambiental, tendo que jogar todas as ostras coletadas e 

desmariscadas fora no mato, voltando para casa de mãos vazias. Mas que na 

época os mandiranos não tinham outras opções de trabalho. Atualmente, Ney 

trabalha no Instituto de Pesca desde 2008, em Cananéia, além do trabalho na 

comunidade, com o turismo e o Restaubar,  

 
Em 2002 eu já trabalhava, comecei a trabalhar com 10 anos já 
ia pro mangue com meu pai. Até 2002 ou um pouco antes, eu 
já cheguei a ir lá no porto, por nós trabalhar com 
atravessadores e vender ostras desmariscadas, ou seja, 
tirar do manguezal o trabalho era dobrado, porque você 
tinha que ir pro mangue tirar as ostras, chegar no portinho 
lá e lavar, trazer ela pra casa, carregar nas costas muitas 
vezes, com um saco ali, chegar aqui bater com martelinho 
em uma por uma, coloca na água.  
No outro dia, acordar 4 ou 5 horas da manhã e ir limpar com a 
faquinha uma por uma, e muitas vezes eu fazia isso, e no meio 
de fazer isso, eu chegava no portinho ali e a polícia ambiental 
tava lá esperando, principalmente na época do defeso, a ostra 
tem a época dela de defeso entre 18 dezembro e 18 de 
fevereiro. E não pode extrair ostra de nenhum tamanho, nem 
entre 5 e 10 cm, nem maior e nem menor. É proibido geral e 
nós tinha que sobreviver, nós tinha que tirar, porque ia fazer o 
que?! Não podia tirar palmito, não podia caçar, não podia 
plantar e nem desmatar pra plantar, então nós tinha que ir pro 
mangue né. Muitas vezes a gente chegava no porto e eles 
tavam esperando ali fardados, ai nós jogava as ostras e 
pegava o mato. Então eu desde já cedo trabalhava na ostra 
mesmo.  
Então eu comecei a trabalhar assim fora, a partir mais ou 
menos em 2005, que eu comecei a trabalhar, que eu trabalhei 
3 anos com a cooperativa, na parte de gestão, que nós fizemos 
tudo um curso lá, porque sofremos alguns problemas lá, então 
a gente conseguiu recurso pra manter o jovem na 
comunidade, aprendendo e foi aí que a gente passou a ter 
autonomia do negocio né.  
Então ai em 2008 já entrei e trabalhei 4 meses como agente 
comunitário de saúde e ai pedi a conta e entrei no Instituto de 
Pesca, onde eu to até hoje. (MANDIRA, Sidney [Ney]. Em 
entrevista para a autora em 2015. Grifo nosso). 
 

Em 2002 Agnaldo Mandira já era pescador e trabalhava na Cooperostra, 

desde 2001 como funcionário. Agnaldo acredita que projetos podem ajudar a 

comunidade, projetos para compra de bens materiais, como barco, motor, 
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carro, estande de depuração, bomba, filtro, ultravioleta, entre outros, mas que 

não seja verba específica para um morador, tem que ser projetos que ajudem a 

todo o coletivo e não um só indivíduo, para ninguém ficar acomodado. Agnaldo 

explica as fases que a Cooperostra passou, e reconhece a importância da 

autonomia da comunidade, sem depender de pessoas de fora para realizar as 

atividades, como diz Agnaldo “andar com as próprias pernas”,  

 
Já era pescador, em 2002 já trabalhava na COOPEROSTRA. 
Trabalhei 2001, 2002 e 2003 na COOPEROSTRA como 
funcionário.  
Sobre o trabalho, os projetos são bons, pra você fazer 
melhorias. Que nem, precisa de projetos pra você fazer 
melhoras, pra poder trabalhar com turismo, porque essas 
coisas a comunidade não tem condições de tá comprando né, 
barco, motor, equipamento, essas coisas. Mas desde que não 
traga renda específica pra nenhum morador, assim, que 
daquele projeto vai sair tanto pra aquela pessoa. Porque?! 
Porque a pessoa se acomoda, nós tivemos muito isso na 
Cooperostra. A Cooperostra tinha vários projetos e não 
caminha com as suas próprias pernas, dependia de projeto pra 
tudo. Até o último projeto que foi em 2000 e alguma coisa, a 
Cooperostra dependeu de muitos projetos, que foi colocado 
através do administrador, projeto e tal, vai vai. E aí acabou o 
projeto, o pessoal saiu, ai entrou na justiça contra a 
Cooperostra, ai ela é obrigada a pagar, ai foi pago. E ai 
porquê?! Projetos! Se não tivesse o projeto, se tivesse só 
projeto pra melhorias, tipo tem um projeto pra comprar um 
carro pra Cooperostra, é um benefício que vai ajudar a 
Cooperostra, não uma pessoa só. Tem projeto pra arrumar 
aquela estante de depuração, pra comprar aquela bomba, 
aquele filtro e comprar o ultravioleta pra cooperativa, ai é um 
projeto bom. Agora tem projeto que tem que pagar um 
administrador, já não é bom.  
E hoje não, a COOPEROSTRA caminha com a própria perna, 
aprendeu a trabalhar e caminhar com as próprias pernas. Hoje 
nós temos carro financiado e a Cooperostra que paga, 
pagamos seguro, pagamos um funcionário e paga os 
cooperados. Então quer dizer que tá aprendendo a trabalhar 
com as próprias pernas.  
Precisa lógico, precisa de projetos, mas precisa pra bens 
materiais, pra algumas melhorias. Precisa de um carro pra 
refrigerar as ostras?! É bom se tivesse um projeto pra isso! Mas 
não pra pagar um funcionário ou administrador, isso ai pra nós 
nem seria bom. A gente tem que aprender a fazer, que nem no 
meu caso hoje eu sou coordenador da Cooperostra, ai a gente 
foi aprendendo, sou coordenador, sou vendedor, sou motorista, 
quase tudo [risos]. (MANDIRA, Agnaldo. Em entrevista para a 
autora em 2015. Grifo nosso). 
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Saturnina Mandira no passado trabalhava na roça, fazendo roçados de 

subsistência com a família. Com a criação do Parque do Jacupiranga os 

roçados e plantações, mesmo que de subsistência, foram proibidos. Desta 

forma, a família de dona Saturnina passou a trabalhar com alguns animais de 

criação, alguns e não milhares como os pecuaristas. As criações eram de gado 

leiteiro, os filhos de Saturnina que vendiam os leites, depois sua família 

começou a extrair caixeta, madeira encontrada na Mata Atlântica, muito 

utilizada para o artesanato,  

 
Antes trabalhava na roça, com roçados da família pra 
sobreviver. Depois que não podia mais fazer os roçados. É, aí 
nós compremos as criação, né? E nós cuidava de gado, 
primeiro tinha bastante leite e meus filhos vendiam o leite, e 
depois saiu a caxeta para nós, tiremos a ordem, depois foi 
cortado caxeta, acabou, agora eles novamente tornaram a 
renovar a guia, agora estamos tirando caxeta outra vez pra 
eles. É, então, com isso aí nós estamos se mantendo. 
(MANDIRA, Saturnina. Em entrevista para a autora em 2017. 
Grifo nosso). 
 

Em 2002 Creusa Coutinho já trabalhava na maré, indo ao mangue todos 

os dias para extrair ostras, não importava se fazia chuva ou sol, estava no 

mangue. Atualmente, Creusa parou de trabalhar no mangue, pois ficou doente 

e deixar de trabalhar no mangue, a deixou ainda mais doente. Seu marido 

também se aposentou do trabalho no mangue. Hoje Creusa Mandira trabalha 

com artesanato no Grupo de Mulheres Artesãs do Quilombo Mandira, 

 
Eu trabalhava na maré, ia pro mangue todo dia pra tirar ostras 
pra vender, todo dia! Se tivesse chovendo, se tivesse de sol, a 
gente tinha que ir. 
E agora, meu marido se aposentou e eu fiquei doente também, 
não pude mais trabalhar mais no mangue, ia eu não vou né, 
porque também sou aposentada agora. Ai a gente não vai 
mais, graças a deus não precisa de ir mais! Mas era muito 
bom, nossa eu adorava!  
Quando eu parei de tirar ostras eu fiquei até mais doente, 
porque eu adorava tirar ostras. Mas eu tenho saudades, as 
vezes eu vou assim perto da maré e penso: nossa que gostoso 
ficar no mangue [risos], tirar ostras [risos], mas eu gostava de 
ir, eu era muito assim, deixava minhas crianças com vôs as 
vezes deixava sozinha em casa e ia pra trabalhar né. Porque 
tinha que ajudar, porque se ele ia sozinho tirava pouco, não 
dava muito, ai eu pra ajudar. Eu ia porque gostava, além de 
ajudar eu gostava mesmo de trabalhar assim. 
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Hoje trabalho com artesanato. (COUTINHO, Creusa. Em 
entrevista para a autora em 2017. Grifo nosso). 

 

Maria Rosa Mandira que quando solteira, seu pai Frederico Mandira 

nunca a levou para o mangue, e que só começou a trabalhar na maré quando 

se casou, seu companheiro já extraía caranguejo. Quatro meses depois passar 

por uma cirurgia cesariana para ter sua segunda filha,  Maria Rosa começou a 

trabalhar no mangue para ajudar a aumentar a renda familiar, pagava para sua 

cunhada cuidar das crianças para ela ir para o mangue trabalhar. Hoje Maria 

Rosa trabalha com dona Irene na cozinha do Restaubar, em períodos de 

turismo, além de também fazer parte do Grupo de Mulheres Artesãs do 

Mandira, 

Ficava em casa ou eu ia pra maré com ele [aponta para o 
companheiro]. Comecei indo pra maré mesmo, depois que eu 
tive minha segunda menina, que hoje tá com 13 anos, com 4 
meses dela eu comecei a ir pra maré, fiz cesária [risos] 
Minha mãe fala, hoje você sofre com problema de saúde e não 
sabe porque né [risos] porque é loucura, eu comecei a ir pro 
mar com ele né e então eu sempre trabalhei. Quando eu era 
solteira eu nunca fui, papai nunca me levou [risos]! Ele nunca 
me levou pro mangue, nem pra pescar, nunca, nunca levou 
nem pra pescar! Então eu comecei depois que eu fiquei com 
ele, pagava minha cunhada pra ficar com as minhas meninas, 
e ai eu fui pra ajudar mais mesmo né porque ele consegue 10 
duzias e comigo conseguia 15, então adianta mais coisa. 
Sim houve mudança, trabalhando com artesanato, na cozinha 
né [risos]. Começou a trabalhar mais, teve outras opções. Ai eu 
comecei a fazer já uns doces pra vender [risos] e quando vem 
turismo também já me ajuda, Irene já me avisa ai eu faço uns 
doces pra trazer pra vender que já é um dindim a mais.[risos]. 
(MANDIRA, Maria Rosa. Em entrevista para a autora em 2017. 
Grifo nosso). 
 

Dona Geni Teixeira no passado trabalhava fazendo roçados de 

subsistência e ajudava em tudo que precisava no sítio, junto com Leonardo. 

Mas sofreu um acidente e agora não pode mais fazer trabalho pesado. Geni 

participa da Associação de moradores e também participa do Grupo de 

mulheres Artesãs, 

 
Antes fazia umas roças, ajudava em tudo no sitio com o 
Leonardo, mas ai agora fico mais em casa, depois do acidente, 
não consigo fazer grandes coisas né. Mas participo da 
associação, das atividades da associação, de fazer 
artesanato né, que eu faço também, no grupo de mulheres. 
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(TEIXEIRA, Geni. Em entrevista para a autora em 2015. Grifo 
nosso). 

 

Leonardo Teixeira também trabalhava na roça, cortava caixeta e palmito. 

Para Leonardo o trabalho com turismo é pouco, não é sempre que tem, as 

vezes ficando até 8 meses sem turistas, mas que no último ano melhorou,  

 
Antes eu trabalhava na roça, cortava caixeta, palmito. O 
turismo é bem pouco, no caso é bem pouco, não é toda época 
que tem, as vezes fica sem, mas no verão volta, mas tem vez 
que fica 8 meses sem turismo, ano passado deu uma 
melhorada! [TEIXEIRA, Leonardo. Em entrevista concedida 
para autora em 2015]. 
 

 A nona e última pergunta do questionário diz respeito a valorização da 

identidade cultural, internamente e externamente, a questão é: “nesse processo 

de transformação a comunidade mantém atividades para a valorização da 

identidade cultural? ”.  

 A maioria dos entrevistados respondeu que sim, a comunidade mantém 

atividade para a valorização da identidade cultural do Mandira, entre essas 

atividades estão as contações de histórias, o terço cantado, a comunidade até 

gravou um dvd do terço cantado do Mandira, a festa de Santo Antônio, a festa 

da ostra, tem alguns livros sobre as lendas e histórias da comunidade, as 

próprias rodas de conversa do grupo de mulheres artesãs, fortalecendo a 

identidade das mulheres do quilombo. Alguns moradores também apontaram 

que muitas coisas se perderam ao longo da história da comunidade, 

principalmente porque tudo era baseado na oralidade, não haviam escritos, 

hoje que os moradores fazem questão de ter sua história escrita e contada 

para todos. 

 

 Nesse processo de transformação a comunidade mantém 

atividades para a valorização da identidade cultural? 

 

Segundo Chico Mandira muitas coisas se perderam ao longo do tempo, 

pois os mais velhos acabaram falecendo e todo conhecimento e história da 

comunidade era baseada na oralidade, passada de geração a geração. Seu 

Chico lembra de seu avó contando as histórias ao redor da fogueira, mas que 

hoje não tem mais isso,  
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Muitas coisas se perderam no decorrer do tempo. Os mais 
velhos acabavam falecendo, e tudo era oral, não tinha nada 
escrito, tudo era oral. Então hoje a gente conta, algumas 
coisas a gente se lembra, mas não era aquela história que 
contavam pra gente né, que nem eu lembro e sempre falo pros 
meus filhos, eu lembro que meu avó, quando a gente era 
criança, aquele tempo não tinha televisão né [risos] Então ele 
sentava, nos sentávamos perto do fogo, que fazia fogo no 
chão, fogo a lenha no chão, sentava ali e ele ficava 
contando história, muita história!  
E infelizmente hoje a gente não faz mais isso com nossos filhos 
né, então a gente lembra alguma história assim, mas não é 
como era antigamente, que nem eles contavam pra gente, 
por isso que a gente fala, que muitas coisas se perderam 
ne, mas a gente tenta! Hoje a gente conseguiu gravar o 
livrinho com alguns contos, não são todos ne, mas tem 
alguns contos legais. Conseguimos gravar o terço cantado, 
que faz parte da história do nosso povo, é tradição, 
tradicional que vem de pai pra filho. Então são algumas 
coisas que vão ficar, vai ficar, não sei por quanto muito mais 
tempo, mas são histórias que se a gente não gravasse e 
não escrevesse, daqui mais uns 20 anos não ia ter mais 
nada disso. (MANDIRA, Francisco [Chico]. Em entrevista para 
a autora em 2015. Grifo nosso). 
 

Para Irene Mandira muito do que eles fazem na comunidade, é para a 

valorização da identidade cultural do Quilombo Mandira. Como a festa do 

padroeiro, Santo Antônio, realizada todo ano em 12 de junho. Dona Irene 

comenta que, se antes os Mandira não eram reconhecidos, hoje as pessoas 

sabem que é um Quilombo e se reconhecem como tal,  

Assim, o que a gente faz aqui, é muito do que a gente faz, a 

gente tem a festa de tradição que isso a gente não larga 

nunca, isso é uma coisa que chama muito atenção do povo 

também, porque a gente tem nossa festa, que todo ano faz, em 

12 de junho, então isso é uma coisa que a gente não larga, 

todo ano a gente faz, e é o reconhecimento né, se antes a 

gente não era reconhecido, hoje a gente sabe que é 

quilombo e se reconhece como. (MANDIRA, Irene. Em 

entrevista para a autora em 2015. Grifo nosso). 

 

Ney Mandira aponta que a atividade para a valorização da identidade 

cultural que Mandira mantém é terço cantado, ligada à religião da comunidade, 
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católica, e que gravaram até um dvd. Ney também afirma que muitas coisas se 

perderam, mas que eles guardam o mais importante, sua história!  

Assim, eu acho que da identidade cultural hoje o mais forte que 
tem é o terço cantado, que é da parte de religião da 
comunidade, é uma oração que a gente canta, das 
comunidades do município é a única que ainda faz sempre, 
tem até um dvd gravado.  
Então é uma das coisas que a gente tem mais forte aqui. Aqui 
no Mandira, talvez por muitas pessoas terem ido embora, 
não prevaleceu uma questão assim, e também da 
característica do lugar. Quando você pega um quilombo em 
Eldorado, lá do fundão lá, no cafundó ou em outro lugar, 
pessoal é mais um quilombo de resistência mesmo, então eles 
tão bem retirados, com dificuldades, então eles acabaram 
tendo um contato mínimo com a civilização da cidade, nós 
assim no caso, estamos muito próximos.  
Nosso quilombo é porque aqui era uma ruina, então tem 
todo o histórico que o fazendeiro faleceu e a filha dele 
resolveu ir embora, doou pro meio irmão, então nós 
permanecemos aqui.  
Nós estamos na beira do mar, o meio de transporte do pessoal 
antigamente era via marítimo, então por isso que muitas 
coisas, talvez do branco ou sistema acabou inserindo 
muito rápido aqui e a gente não conseguiu guardar 
algumas coisas, mas a gente ainda guarda o terço cantado, 
guarda a nossa história, que pra nós tem um valor muito, 
muito grande.  
Tem o fandango, tem umas pessoas que toca fandango ainda, 
também já tem essa ligação quilombola e caiçara. 
Mas assim, a gente não tem uma dança típica mesmo, da 
época do quilombo e tal, embora tá buscando assim a 
ideia, tomara que a gente consiga trazer algumas coisas de 
volta, algumas coisas do quilombo, mas tem que ser 
naturalmente, não dá pra você forçar e falar: ai vamos 
dançar hoje um candomblé ai, não funciona assim.  
Uma das coisas que a gente aprendeu, assim, é que tem que 
atuar aqui de acordo com a realidade, não dá pra querer que 
porque é um quilombo, as pessoas vão ter que tudo ter casa de 
pau a pique, palha ou no sapê, porque vai fugir. Então a ideia 
é guardar nossa história, nosso trabalho e com isso vai 
levando. Tem que ter base, porque se começar de cima pra 
baixo, ele cai! (MANDIRA, Sidney [Ney]. Em entrevista para a 
autora em 2015. Grifo nosso). 
 

Agnaldo Mandira também aponta o terço cantado como uma atividade 

que se mantém. Além da festa de Santo Antônio e outras atividades, 

 
Sim, o terço cantado, a festa de Santo Antônio, tudo é 
importante. E desde a época do.... Então até hoje a gente faz, 
o terço cantado também faz, todo dia de Santo Antônio ou 
quaresma ou quando falece uma pessoa, no sétimo dia faz o 
terço cantado. E ai se tem uma família que quer rezar o terço, 
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pede e a gente vai e reza, vai na igreja e faz, mas quando a 
pessoa quer que vai em casa a gente vai também. As vezes 
alguma pessoa ta na promessa e pede pra fazer o terço em 
casa, ai quando ele recebe a promessa, pede e a gente vai na 
casa dele. (MANDIRA, Agnaldo. Em entrevista para a autora 
em 2015. Grifo nosso). 
 

Já dona Saturnina Mandira, por ter mais idade e morar um pouco 

afastada da sede do quilombo, acredita que as atividades continuem as 

mesmas, mas que também houve mudanças. E que o terço continua o mesmo, 

segundo seu Chico, dona Saturnina é uma das mestras cantadoras do terço, 

mas que depende do filho para leva-la aos lugares,  

 
Eu quase não vejo, e como vou falar do baile da turma? Mas 
eu acho que tem, é a mesma coisa que era, né? É que agora já 
modificou, né? A moda, né? De primeiro é a cantigas de sítio, 
né? 
Ah, o terço continua a mesma coisa. 
Quem reza o terço e canta o terço somos nós. Vou até lá 
rezar o terço. Participo do terço, da missa. Agora, se meu 
filho não me levar, já não dá para mim ir, porque já não andam 
muito... (MANDIRA, Saturnina. Em entrevista para a autora em 
2017. Grifo nosso). 
 

Creuza Coutinho indica que as atividades para valorização da identidade 

da comunidade acontecem nas reuniões dos moradores, que os próprios 

moradores se organizam para realizar as atividades,  

 
Sim, eu acho que sim, as reuniões né?! Agora que entrou o 
rapaz lá de presidente, ele faz reunião uma vez por mês. Acho 
que é a primeira terça-feira do mês ele faz reunião com a 
comunidade quilombola, pra ver o que ta acontecendo, o que 
vai acontecer, se precisa fazer alguma coisa. Inclusive hoje tem 
reunião, que vão fazer pra organizar um bingo, da associação, 
ai hoje tem uma reunião pro pessoal ver que que vai fazer, 
então é assim.  
Se a gente quiser, que nem nós mulherada somos um grupo, 
só de mulherada do artesanato! Então se a gente quiser fazer 
alguma coisa, a gente se reuni e avisa as mulherada, e ai as 
mulherada vão decidir o que vão fazer. A gente se organiza pra 
fazer! 
Só as mulheres, porque tem coisa que é muito difícil, a gente 
precisa resolver ali, ai a gente se reúne nós mesmas e vamos 
decidir o que nós vamos fazer.  
As vezes se tem uma feira a gente se reúne pra ver quem vai 
mandar, porque cada uma faz suas peças né, eu faço a minha, 
Irene faz a dela, cada uma faz a dela e a gente junta tudo ali! 
[galpão das mulheres artesãs] Agora que eu tenho aquele ali, 
mas aquele ali é só meu [aponta para uma nova barraca de 
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artesanato, ao lado do Restaubar] , a barraquinha ali, que eu to 
colocando alguma coisinha ali, mas eu tenho no galpão 
também!  
A gente vai fazendo e vai levando lá, ai quando a gente tem 
uma feira, fala assim: tem uma feira em tal lugar, vamos se 
reunir pra ver quem vai e quem vai mandar as peças. Ai a 
gente se reúne pra ver quem vai, quem não vai, quem quer 
mandar, quem não quer, ai faz tudo, coloca tudo o preço, 
coloca tudo direitinho! Ai a pessoa que quer ir, vai e leva de 
todo mundo que quer mandar. Ai se vender traz o dinheiro, ai a 
gente se reúne e reparte tudo, quem vendeu, quem não 
vendeu. Aquele que vender mais, ganha mais! [risos] Aquele 
que tiver a sorte de vender mais, ganha mais! (COUTINHO, 
Creusa. Em entrevista para a autora em 2017. Grifo nosso). 

 

Maria Rosa Mandira também aponta o terço cantado como uma 

atividade que se mantém, fazendo parte da identidade dos Mandira, além do 

Fandango, que só é tocado e dançado quando tem festas na comunidade. 

Maria Rosa comenta sobre a missa afro, que acontece no dia da Consciência 

Negra, 20 de novembro, para fortalecer a identidade quilombola,  

 
Sim! O terço tem, que nem assim quinta-feira a gente vai 
fazer o terço de 1 ano de finado, que faze de 7 dias, 6 
meses e 1 ano e ai depois faz na quaresma né e em Santo 
Antônio também faz, e se alguém pedir na casa também vai e 
faz, chama o padre também vai e faz né. 
E Fandango só quando tem festa mesmo o pessoal dança 
[risos] em dia de festa se bate bem! 
E sempre tem lá, faz a missa afro também né, sempre faz dia 
20 de novembro, na consciência negra, nós fizemos ano 
passado. (MANDIRA, Maria Rosa. Em entrevista para a autora 
em 2017. Grifo nosso). 
 

Segundo dona Geni Teixeira sim existem atividades para a valorização 

da identidade cultural do Mandira, como as atividades do Grupo de Mulheres 

Artesãs e as contações de histórias.  

Leonardo Teixeira também concorda que existam essas atividades, 

conta com orgulho sobre os livros com as histórias da comunidade e que 

inclusive distribui para os amigos que vão visitá-lo,  

 
Sim! Existe porque inclusive, temos nossos livrinhos de 
história, pra contar as histórias da comunidade. Muitos 
amigos meus vem aqui, tem meu livrinho aí, e eu entrego o 
livrinho pra eles, ai quando eles vem aqui, era sempre por ai 
contando aquela história, ai o outro lembra da outra história, e 
vai contando as histórias e lendas. (TEIXEIRA, Leonardo. Em 
entrevista para a autora em 2015. Grifo nosso). 
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 Dessa forma essas entrevistas foram importantes fontes orais para essa 

pesquisa, que preza por contarem essas experiências, suas memórias e 

heranças do passado e suas esperanças para o futuro. 

 

8.1 Novas construções físicas em vista da demanda do turismo de base 

comunitária 

 

A partir da realização dos trabalhos de campo em 2014, 2015 e 2017, 

observou-se novas construções físicas em consequência da demanda do 

turismo de base comunitária, muitos turistas vão à comunidade para conhecer 

os patrimônios que ali existem, tanto o patrimônio ambiental, como a Mata 

Atlântica, manguezal, o rio Mandira e sua cachoeira, como os patrimônios 

históricos como os sambaquis, as ruínas da casa de pedra e claro o patrimônio 

cultural quilombola, o patrimônio imaterial cultural que a comunidade tem. Em 

2015 e 2017, foi possível notar explicitamente a construção do Restaubar Ostra 

Cataia – bar do Ney e do Chico em 2015 (Figura 30 ) e em 2017 (Figura 31), o 

banheiro em 2015 estava em construção ao lado do restaurante (Figura 32), no 

entanto, esses banheiros que se localizavam ao lado do Restaubar foram 

derrubados e construídos em outro local em 2017 ( Figura 33), antigo local da 

construção do banheiro, pode ser vista na figura 34. 

 

Figura 30 - Restaubar Ostra e Cataia, construído em 2015 
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Foto da autora, 2015. 

Figura 31 - Restaubar Ostra Cataia em 2017 

 

Foto da autora, 2017. 

 

Figura 32 - Banheiro em construção ao lado do Restaubar, em 2015, mas que 

foi retirado 
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Foto da autora, 2015. 

 

Figura 33 - Banheiros novos construídos entre 2016 e 2017. 

 

Foto da autora, 2017. 

Figura 34 - Local da construção dos primeiros banheiros, como ficou após a 

retirada dos mesmos 
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Foto da autora, 2017. 
 

Em 2017 também foi concluída construção de uma piscina (figuras 35 e 

36) ao lado do Restaubar, que é a nova sensação do quilombo Mandira, muitos 

moradores próximos e turistas veem para o Restaubar passar o dia e 

aproveitar a piscina refrescante durante o calor intenso do verão, época que o 

turismo enche a comunidade. 

 

Figura 35 - Piscina construída no Quilombo Mandira, 2017 
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Foto da autora, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 - Piscina construída no Mandira, 2017 
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Foto da autora, 2017. 

 

 A piscina foi construída no local onde existia antigamente, uma fonte 

d’água, que alguns moradores utilizavam para refrescarem-se, como pode ser 

vista na figura 37 a seguir: 

Figura 37 - Antiga fonte d’água do Mandira no 2015 
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Foto da autora, 2015. 

  

Os moradores também falaram sobre a transformação das próprias 

casas na comunidade, no passado era de pau a pique, depois tabuas e 

somente recentemente que mudaram para casa de alvenarias, que podem ser 

vistas nas figuras 38, 39, 40, 41 e 42 a seguir: 
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Figura 38 - Casa de seu Chico e dona Irene em 2015 

 

Foto da autora, 2015. 

 

Figura 39 - Casa de Ney Mandira e família 

 

Foto da autora, 2015. 
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Figura 40 - Casas de alvenaria na comunidade, 2017 

 

Foto da autora, 2017. 

 

Figura 41 - Casa de tábua, uma das poucas que sobraram no Quilombo 

 

Foto da autora, 2017. 
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Figura 42 - "Barraca" de artesanato de dona Geni 

 

Foto da autora, 2017. 
 

Notadamente, foram construções de acordo com a demanda da 

comunidade, que para valorizar a culinária local da ostra, extraída no 

manguezal que faz parte da comunidade pelos próprios moradores, realizaram 

uma diversidade de pratos inovadores, utilizando as ostras, como: ostra 

gratinada com queijo, ostra in natura, farofa de ostras, peixes, e até a cachaça 

envelhecida com cataia, folha retirada de árvores da Mata Atlântica 

encontradas no quilombo. São claramente pratos típicos da comunidade, que 

pode ser degustado por visitantes e turistas, resultados do investimento da 

comunidade Mandira no turismo de base comunitária, entre elas, escolas que 

realizam trabalhos de campo e também universidades, turistas internacionais e 

regionais, que são amigos de Ney e Chico e vão ao Restaubar para lazer, 

apreciando as comidas típicas, bebidas e agora a nova piscina, que tem atraído 

moradores do bairro e outros ao redor. 

Também foi possível observar a construção de uma extensão e reforma 

do galpão do centro comunitário (figuras 43 e 44), em julho de 2015 as 

estruturas da extensão do galpão estavam sendo levantado pelos moradores 

em mutirões, onde os moradores que tem condições auxiliam da maneira que 
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podem para a construção. O galpão reformado será utilizado para receber os 

visitantes de forma adequada, para realização de palestras, debates entre 

outros, já a parte da extensão do galpão é muito utilizada para as festas e 

eventos que ocorrem na comunidade (figura 45), além de uma cozinha, o 

balcão de atendimento e vendas nas festas e eventos (figura 46) e o galpão da 

Mulheres Costureiras e Artesãs do quilombo (figura 47) 

 

Figura 43 - Construção de uma extensão do galpão do centro comunitário, julho 

de 2015 

 

Foto da autora, 2015. 

 

Figura 44 - Antes da reforma e construção da extensão do centro comunitário 

em 2015 
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Foto da autora, 2015. 

 

Figura 45 - Extensão do galpão do centro comunitário, 2017 

 

Foto da autora, 2017. 

 

Figura 46 - Balcão e cozinha utilizada em festas e eventos da comunidade 
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Foto da autora, 2017. 

 

Figura 47 - Galpão das Mulheres Costureiras Artesãs 

 

Foto da autora, 2015. 
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Revitalizações e pinturas das construções de Mandira também puderam 

ser observadas, em 2015 ocorreu um projeto na comunidade, para 

revitalização e pintura da comunidade, através do graffiti, realizado pelo 

coletivo Grafittitrilhas, que utiliza o graffiti para criar diferentes diálogos com 

diversas comunidades, revelando as múltiplas relações existentes em cada 

comunidade. Como pode-se observar nas figuras 48, 49, 50 e 51 a seguir: 

Figura 48 - Graffiti no Restaubar Ostra e Cataia, 2017 

 

Foto da autora, 2015. 
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Figura 49 - Graffiti realizado no Restaubar em 2015 

 

Foto da autora, 2015. 

 

Figura 50 - Casa de tábua com graffiti de um quilombola no mangue, 2015 

 

 

Foto da autora, 2015. 
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Figura 51 - Centro comunitário com grafitado em 2015 

 

Foto da autora, 2015. 

 

8.2 Discussão dos resultados 

 

 Após a realização das entrevistas e as transcrições das mesmas, foi 

possível confirmar a importância do território da comunidade Mandira para os 

moradores. Foi a partir dela que a comunidade se desenvolveu, estabelecendo 

profundas ligações com o território, criando sua própria territorialidade a partir 

desse território específico. 

 A territorialidade dos Mandira, é ancorada na territorialidade negra, que 

segundo Ferreira (2009) é carregada de sentido de pertencimento e identidade, 

voltada para a reprodução da existência material, simbólica e afetiva da 

comunidade, e que essa territorialidade é sustentada pela memória viva da 

ancestralidade do seu povo,  

 
A territorialidade das comunidades negras rurais é carregada 
do sentido de pertencimento e identidade, voltada à reprodução 
da existência material, simbólica e afetiva. É uma 
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territorialidade sustentada pela memória viva da 
ancestralidade. (FERREIRA, 2009, p. 16/17) 
 

 Desta forma, a dimensão simbólica do território, ganha cada vez mais 

importância, a partir do sentido de pertencimento, ancestralidade e identidade, 

ainda mais se forem territórios negros ou quilombolas. Assim, acredita-se que 

as vivencias e experiências dos moradores do Quilombo Mandira estão 

diretamente atreladas a territorialidade da comunidade e a identidade territorial 

e cultural que foi desenvolvida pela comunidade. 

Considera-se que a percepção das experiências e vivências dos 

moradores e quilombolas são de suma importância, pois foram eles que de fato 

vivenciariam e experienciaram as mudanças na comunidade. Concorda-se com 

Yi-Fu Tuan (2013)14 sobre a perspectiva experimental: 

 
Experiência é um termo que abrange as diferentes maneiras 
por intermédio das quais uma pessoa conhece e constrói a 
realidade. Essas maneiras variam desde os sentidos mais 
diretos e passivos como o olfato, paladar e tato, até a 
percepção visual ativa e a maneira indireta de simbolização. 
(TUAN, 2013, p. 17) 
 

 Também se concorda com Tuan (2013) que a experiência é constituída 

de sentimentos e pensamentos, onde o sentimento humano não é apenas uma 

sucessão de variadas sensações, e sim um emaranhado de memórias afetivas, 

que podem impactar e afetar nas outras experiências.  

Assim, é importante compreender que cada pessoa tem uma percepção 

ambiental de um determinado lugar, as percepções não são exatamente iguais, 

mas muito semelhantes, pois vivem a mesma realidade na mesma 

comunidade. Cada pessoa pode ter uma vivência diferente, dependendo de 

suas experiências dentro da comunidade, que no caso é o Quilombo Mandira. 

Segundo Tuan (198015): 

 

                                            

14 O texto original de Espaço e Lugar: a perspectiva da experiência foi escrito por Yi-Fu Tuan 

em 1930, mas a tradução brasileira por Lívia de Oliveira teve sua primeira edição em 1983, e 

uma nova edição em 2013. 

15 O texto original de Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente 

foi publicado em 1974, mas foi traduzido por Lívia de Oliveira no Brasil em 1980. 
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A superfície da terra é extremamente variada. Mesmo um 
conhecimento casual com sua geografia física e a abundância 
de formas de vida, muito nos dizem. Mas são mais variadas as 
maneiras como as pessoas percebem e avaliam essa 
superfície. Duas pessoas não vêem a mesma realidade. Nem 
dois grupos sociais fazem exatamente a mesma avaliação do 
meio ambiente. (TUAN, 1980, p. 6)  
 

Dessa forma, analisou-se as transformações na comunidade Mandira, a 

partir da percepção ambiental dos moradores. Concorda-se com Lívia de 

Oliveira (2012) sobre a percepção ambiental: 

 
As noções básicas sobre percepção/cognição implicam as de 
sensação, atividade perceptiva, imagem mental e a própria 
conduta humana relacionada com a afetividade e a 
reapresentação. Além disso, a percepção ambiental diz 
respeito ao urbano, ao rural e as regiões selvagens. As 
perspectivas para uma percepção ambiental não se devem 
restringir, apenas pelas belezas exóticas e únicas, mas sim, 
envolver uma tomada de consciência, priorizando atitudes 
éticas e afetivas em relação ao meio ambiente. (OLIVEIRA, 
2012, p. 56) 
 

 Entende-se que houve uma tomada de consciência dos moradores, 

tanto na questão quilombola, ligada a identidade, quanto na questão ambiental, 

voltada para conservação do manguezal, que faz parte da RESEX e da Terra 

de Quilombo. 

 No caso dos Mandira, os moradores sentiam “vergonha” de serem 

chamados de mandiranos, devido ao preconceito e racismo de que sofriam 

foram da comunidade. Após a descoberta dos seus direitos enquanto 

quilombolas, criou-se uma nova identidade, mudando a forma de como a 

própria comunidade se via, alterando toda a vivência dos moradores, que 

sempre sofreram muito racismo e preconceitos por serem negros de uma 

comunidade rural. Com todas as transformações sociais advindas da criação 

da reserva extrativista e do reconhecimento do território quilombola, a 

comunidade ressignificou o termo “mandirano” para algo positivo, que eles se 

orgulham: de serem negros do Mandira, quilombolas e extratores de ostras do 

mangue.  

Acredita-se que a partir do momento que a comunidade Mandira aceitou 

sua negritude, passou a se identificar como comunidade quilombola, baseado 

em sua ancestralidade, história, modo de vida. Segundo Munanga (1988) 



162 

 

quando os negros se aceitam, ocorre uma afirmação cultural, moral, física e 

psíquica, a partir do momento que ele se aceita e se orgulha ser negro ou 

negra. Assumindo a identidade negra, que sempre foi negada, apagada, 

invisibilizada e fugindo da alienação que foi lhe foi designada, com o intuito de 

dominar a população negra e embranquece-la. Mas nem toda população negra 

foi alienada, pelo contrário, resistiram e resistem para não serem alienados, 

aceitando e se orgulhando se sua negritude: 

Aceitando-se, o negro afirma-se cultural, moral, física e 
psiquicamente. Ele se reivindica com paixão, a mesma que o 
fazia admirar e assimilar o branco. Ele assumirá a cor negada e 
verá nela traços de beleza e de feiura como qualquer ser 
humano “normal”. O negro foi reduzido, humilhado e 
desumanizado, desde o início, em todos os cantos onde houve 
conforto de culturas, numa relação de forças (escravidão x 
colonização), no continente africano e nas Américas, nos 
campos e nas cidades, nas plantações e nas metrópoles no 
continente africano e nas Américas, nos campos e nas cidades, 
nas plantações e nas metrópoles. Essa redução visava a sua 
alienação, a fim de dominá-lo e explorá-lo com maior eficácia. 
No entanto, nem todas as populações negras foram alienadas. 
Uma categoria de africanas teve ao menos no começo, uma 
reação de reserva diante das inovações introduzi das pelo 
colonizador. Trata-se da maioria das populações vivendo ainda 
nos territórios étnicos e das massas espalhadas em todas as 
cidades de origem colonial.  Isto não significa que esses 
anônimos não tivessem contanto bruto com os estrangeiros. 
Tiveram sim, com todos. Mas, felizmente, continuaram a 
praticar uma espécie de resistência passiva, funcionando como 
um bastião, no qual o patrimônio cultural, legado dos 
ancestrais, continuou a ser transmitido de geração a geração. 
O povo guardou sua língua, sua arte, maquis que o protegiam 
das tentações alienantes. (MUNANGA. 1988, p 32) 
 

 A questão do racismo sofrido pela comunidade e seus moradores, foi 

muito pontuada nas entrevistas, e que afetava muito os mandiranos, 

impactando diretamente em suas vidas, a ponto dos próprios moradores se 

sentirem inferiorizados, por serem negros e trabalharem no manguezal, lugar 

associado à sujeira, lixo, devido à grande quantidade de material em 

decomposição. O preconceito sofrido pelos moradores, acabou com a 

autoestima da comunidade, como disse Maria Rosa, na escola os mandiranos 

que estudavam sofriam racismo, na cidade de Cananéia, eram invisibilizados 

por serem negros da área rural.  
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 A aceitação da negritude e passar a se orgulhar de sua história, foi 

fundamental para a reconstrução da autoestima da comunidade, além de 

influenciar diretamente as suas transformações. Pois a partir do momento que 

os moradores souberam o que são quilombos, como é a relação social e 

ambiental dentro de uma comunidade quilombola, e se identificaram com esse 

tipo de organização, se interessaram em ser esse tipo de organização social, 

eles se reconheceram como um quilombo, passo essencial para uma 

comunidade ser reconhecida como remanescente de quilombo, a auto 

identificação.  

Percebeu-se também uma tomada de consciência nas questões 

ambientais, principalmente relacionados ao manguezal, todos os moradores 

em algum momento da entrevista, citaram as mudanças que ocorrem no 

manguezal, de como o trabalho de extração das ostras era realizado, antes da 

Cooperostra, com a presença de atravessadores externos à comunidade, e que 

nessa época trabalhavam com as ostras desmariscadas, que dava muito mais 

trabalho para eles. Além do ponto que, as ostras eram vendidas muito barato, 

quem ficava com os lucros eram os atravessadores, dessa forma os 

quilombolas tinham que extrair enormes quantidades de ostras do mangue, 

para conseguir o mínimo de renda para a sobrevivência, extrapolando os 

limites do mangue. Mas que através da Cooperostra, foi possível regulamentar 

o trabalho de extrator de ostras, além de respeitar as leis existentes e criarem 

novas leis, como o tamanho mínimo das ostras de 5 centímetros, porque 

menores ainda são filhotes, e no máximo 10 centímetros, pois as maiores que 

isso, são grandes matrizes geradoras de ostras. 

 Em decorrência da extração das ostras de forma sustentável, no 

Quilombo Mandira e de alta qualidade, a comunidade foi sendo reconhecida 

por isso. Na década de 1990, com a organização dos moradores da 

comunidade, por meio da Associação de Moradores do Quilombo Mandira e da 

Cooperostra, a comunidade começou a ganhar mais prestígio regional, 

nacional e até internacional, quando ganhou o “Prêmio Iniciativa Equatorial de 

2002, durante a Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, em 

Johannesburgo, na África do Sul” (Risso, 2014, p.7). Seu Chico foi a África do 

Sul para receber o prêmio em nome da comunidade Mandira, que foi 
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reconhecida internacionalmente por sua identidade quilombola e seu trabalho e 

manejo no mangue do Mandira e da Mata Atlântica. 

 Um ponto que Ney Mandira pontuou foi em relação aos jovens, a 

preocupação com os jovens da comunidade, para que os mesmos não sejam 

obrigados a deixarem o Mandira, principalmente por falta de alternativas de 

trabalho, antigamente a única opção de trabalho era o manguezal, mas com as 

transformações da comunidade, hoje há mais alternativas para a juventude do 

quilombo Mandira, que pode trabalhar com o artesanato, com o turismo de 

base comunitária, que abrange além dos passeios para conhecer a 

comunidade e sua história, mas também através dos bares e restaurantes que 

atendem os turistas. Hoje existem alternativas para os jovens se manterem na 

comunidade e não precisarem ir para outros lugares, por falta de trabalho e 

atividades. 

 As transformações que estão ocorrendo na comunidade fazem parte de 

todo um processo, a partir da organização dos moradores, que conheceram os 

seus direitos históricos, enquanto remanescente de quilombo, lutaram e 

continuam lutam para que esses direitos sejam, de fato, efetivados. A 

comunidade Mandira continua em luta pela titulação da terra do quilombo, é o 

que falta para a comunidade estar segura quanto aos seus direitos à terra, que 

habitam desde 1868.  

 Como parte do processo de transformação da comunidade Mandira, não 

se pode esquecer da reterritorialização que ocorreu quando os moradores 

mudaram para a nova sede do quilombo. Antigamente as casas eram em 

outros locais, mas com a venda de parte das terras por alguns familiares, os 

moradores que ficaram foram obrigados a mudar de lugar. Quando dona Irene 

e seu Chico construíram sua casa, onde estão até hoje, local que daria origem 

a nova territorialização dos Mandiras, pois outras famílias vieram construir suas 

casas e vidas nesse novo território, alterando toda a dinâmica local do que viria 

a se tornar hoje, a sede da comunidade Mandira. 

 Em 2017 está ocorrendo um grave ataque às comunidades quilombolas, 

pois o decreto nº 4.887 de 2003, que regulamenta a titulação de terras 

remanescentes de quilombos, está em tramitação no Supremo Tribunal Federal 

(STF) desde 2004, quando o Partido dos Democratas entrou com uma Ação 
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Direta de Inconstitucionalidade (ADI), assim, todas as titulações de terra de 

quilombo estão ameaçadas e as que ainda não foram tituladas, caso de 

Mandira, não ocorreram se o decreto não for mantido. As audiências já 

aconteceram, e o julgamento estava previsto para agosto de 2017, no entanto, 

pela luta dos quilombolas e apoiadores, o julgamento foi adiado para outubro e 

agora adiado novamente, sem data definida.  

 A luta quilombola se faz cada vez mais necessária, não podemos 

retroceder nos direitos humanos, nem aceitar que terras já demarcadas e 

tituladas sejam retiradas das comunidades quilombolas. Devemos ir à luta para 

que o decreto nº4.887 de 2003 seja mantido e as titulações aceleradas, pois 

existem comunidades que lutam pela sua titulação há anos, como os Mandira e 

muitos outros quilombos! 

Os moradores estão organizados via associação, organização horizontal 

da comunidade, e também pela associação da Resex. Percebe-se que a 

comunidade está valorizando sua a história, desde sua formação, até hoje, 

através das trilhas de visitação que remontam sua história, sendo que um dos 

pontos turísticos e históricos são as ruínas do engenho de arroz. Há 

igualmente, valorização da sua cultura, através das atividades culturais, como 

os terços cantados que são realizados na Igreja da comunidade, as festas do 

Padroeiro, Santo Antônio (13/06), festas para a celebração das ostras e da 

própria contação das histórias, como as lendas da comunidade, que pode ser 

visto no trabalho de Carvalho (2015). Essas lendas integram o patrimônio 

cultural brasileiro, tornando a comunidade ainda mais rica culturalmente, 

resultando nessa paisagem única, que pode ser observada e vivenciada na 

comunidade. 

 A história da comunidade Mandira está em construção, em 

transformação, é uma história viva! O passado já aconteceu, mas o futuro está 

sendo escrito pelos mandiranos, e a juventude do quilombola traz força e 

esperança para a comunidade, para a continuidade se sua história, que ainda 

está sendo escrita. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Área dos sambaquis coberta pela vegetação 

 

Foto da autora, 2017. 

 

 

 

 

 

 

“Meus heróis nunca viraram estátua.  

Morreram lutando contra quem virou”  

Filme –Uma história de amor e fúria 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O vislumbre de toda essa pesquisa, de aspecto sócio-cultural-territorial, 

se deu realmente a partir daquele trabalho de campo de 2014, o primeiro 

encontro com o Quilombo Mandira, foi especial e inesquecível. Poder 

conhecer, vivenciar, conversar, entrevistar, ouvir as experiências e a história de 

cada morador da comunidade, trouxe à pesquisadora muito aprendizado, foi 

uma honra poder conhecer os quilombolas do Mandira. Despertou, 

definitivamente, o interesse da pesquisadora na luta quilombola e na cultura 

negra. 

 Em todas as entrevistas, os moradores falaram sobre a transformação 

da comunidade, as mudanças que ocorreram em Mandira que afetou 

diretamente a vida de cada um, a partir do momento que houve uma tomada de 

consciência, tanto na questão ambiental diretamente ligada ao manguezal, 

quanto na questão da identidade quilombola.  

 De início, acreditava-se que a comunidade havia se transformado a 

partir do ano de 2002, quando ocorreram o decreto da reserva extrativista e o 

reconhecimento do Quilombo do Mandira. No entanto, a partir das entrevistas, 

foi possível perceber, que a comunidade passou por todo um processo de 

transformação, que começou no final da década de 1980, durante toda a 

década de 1990, 2000 e atualmente, na década de 2010, a comunidade tem 

passado por várias mudanças estruturais, como reformas e construções, além 

do planejamento de novas construções, como as casas da habitação 

quilombola, que já foi aprovado, mas as construções ainda não se iniciaram. 

 Acredita-se que perceber que as transformações da comunidade não se 

iniciaram em 2002, mas que fazem parte de um processo complexo, foi um dos 

primeiros resultados dessa pesquisa, e que somente foi percebido através das 

entrevistas com os moradores, pois os mesmos veem essas transformações 

dessa forma, como um processo. As mudanças não foram de repente, foram 

graduais e a longo prazo. Pois os moradores, ainda estão colhendo os frutos, 

da tomada de consciência que ocorreu na comunidade na década de 1990. 

 Como principais resultados das transformações da comunidade, 

definitivamente, estão a questão da identidade, aceitação da sua negritude, o 
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reconhecimento como organização quilombola, como a transformação da forma 

como a própria comunidade se via, alterou toda a vivencia dos moradores, que 

sempre sofreram muito racismo e preconceitos por serem negros de uma 

comunidade rural, no passado o termo “mandirano” era utilizado de modo 

pejorativo pelas pessoas externas comunidade. A partir do momento, que a 

comunidade percebeu que seria mais interessante se orgulhar do que eles 

realmente eram, negros de uma comunidade rural, que trabalhavam no 

mangue, e se reconheceram enquanto comunidade quilombola, tudo se 

transformou e melhorou. A comunidade ressignificou o o termo “mandirano”  

para algo positivo de algo que eles se orgulham: de serem negros do Mandira, 

quilombolas e extratores de ostras do manguezal. 

Outro ponto fundamental para a transformação de Mandira é a questão 

ambiental, ligada diretamente ao manejo do manguezal, pois na mata os 

moradores não mexeram, não impactaram tanto, sempre tiveram um cuidado 

na conservação das matas e rios, somente o manguezal do Mandira havia sido 

afetado, e com a tomada de consciência ambiental, os moradores conseguiram 

entender que se utilizassem o mangue sem destruí-lo, poderiam até ser 

reconhecidos pela forma que restauraram e conservaram o manguezal. 

 A retrospectiva histórica de formação dos quilombos brasileiros, 

realizada no item 3 Quilombos no Brasil, foi essencial para a pesquisa e para a 

reflexão que fizemos em todo esse trabalho, principalmente a partir de autores 

que militavam e militam sobre as questões do negro no Brasil, contra o racismo 

sofrido pelo povo negro e o embranquecimento da história brasileira. A luta do 

movimento negro foi fundamental para o reconhecimento das comunidades 

quilombolas. 

 A questão territorial abordada no item 4: Territórios e territorialidades 

quilombolas, foi fundamental para entender como a territorialidade quilombola é 

importante para as comunidades, pois é em seu território que os quilombolas 

podem exercer seu modo de vida, a forma como se organizam e resistem ao 

sistema opressor, que sempre quis apaga-los, destruí-los. E que somente a 

partir de um território, que uma comunidade pode desenvolver sua 

territorialidade, baseada em aspectos físicos e culturais, o que permite 
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diferentes territorialidades das comunidades quilombolas, que carregam traços 

comuns em seu modo de vida, mas que tem histórias e experiências diversas. 

 Portanto, com base nas discussões e o que foi apresentado, obteve-se 

êxito de acordo com o que se esperava dessa pesquisa, que vislumbrou 

conhecer, compreender e interpretar as transformações, perpassando pelos 

objetivos a priori propostos.  

 Dessa forma, a pesquisa sobre a comunidade Mandira não está 

finalizada, pois está inserida em um processo de transformação, da mesma 

forma que a comunidade se modificou, daqui há 10 anos a comunidade 

também terá se transformado, pois estamos lidando com pessoas, com uma 

comunidade que não está engessada, pelo contrário, é muito dinâmica e está 

aberta as transformações, desde que sejam para a melhoria da comunidade e 

de seus moradores, nunca retrocedendo, sempre avançando. 

As discussões sobre populações quilombolas e tradicionais não se 

encerram, inclusive, almeja-se fomentar cada vez mais novos debates sobre as 

populações quilombolas, que foram invisibilizadas ao longo dos séculos no 

brasil e que hoje luta para serem reconhecidos e de fato inseridas na história 

do país, pois a população negra é uma das matrizes sociais brasileira, 

sinônimo de resistência e cultura. 

A pesquisa só ocorreu pela colaboração de uma dessas populações 

quilombolas, os Mandira. A comunidade foi muito receptiva à pesquisa e a 

realização das entrevistas, fundamentais para a construção desta reflexão, a 

partir de aspectos sociais, culturais e territoriais da comunidade Mandira. 

Assim, sem a participação dos quilombolas nesta pesquisa, não seria possível 

a realização da mesma. 

  Assim, acredita-se na importância dessa e outras pesquisas, de cunho 

sócio, cultural e territorial intrínseco aos debates da Geografia. E que a mesma 

possa desdobrar-se pelas reflexões acerca do debate da ciência geográfica. 
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Questionário 
 

Responsável: Yume Kikuda Silveira. 
Pós Graduação em Geografia UNESP Rio Claro 

 

Nome: ___________________________________________________________ 

Você se identifica como: _____________________________________________ 

Profissão: ________________________________________________________ 

Natural de:  _______________Idade: _________________Sexo: ________________  

Escolaridade: (  ) Fundamental incompleto (  ) fundamental completo (  ) ensino médio (  ) 

ensino médio incompleto (  ) superior incompleto (  ) superior completo.  

Pertence a associação de bairro? (  ) Sim  (  ) Não 

Desde quando mora no bairro? 

 
1- Como era o bairro antes e depois da transformação em terra de quilombo e reserva 
extrativista? 
 
Antes : 
 
Depois: 
 
2 – Dentre essas transformações, qual você apontaria como principal? 
 _____________________________________________________________________________ 
 
3 –  Foi bom esse lugar ter se transformado em reserva extrativista? Sim ( ) Não ( ). Em parte ( ) .  
Por que? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________. 
 
4 - Foi bom esse lugar ter se transformado em terra de quilombo? Sim ( ) Não ( ). Em parte ( ) .  
Por que? 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________. 
 
5 – Cite as mudanças estruturais que houveram na comunidade, como a construção de: 
(  ) Casas 
(  ) Restaurante 
(  ) Banheiros 
(  ) 
Outros:________________________________________________________________________ 
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6 – Houve mudanças ambientais? (ex: na mata, no manguezal, nos rios, entre outros) 
(  ) Sim   (  ) Não 
Se sim, quais? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________ 
 
7 – E economicamente de 2002 até 2015 houveram melhorias para a comunidade como um todo? 
E para sua família? 
 

 

 

 
8 – Onde você trabalhava até 2002? E agora? Houve mudanças? 
 

 

 
9 – Nesse processo de transformação a comunidade mantém atividades para a valorização da 
identidade cultural? 
(  ) Sim  (  ) Não 
Se Sim, quais? 
 

 

 
 

Obrigada pela sua participação e contribuição! 
 

Ao final da pesquisa, uma cópia final do trabalho será entregue a comunidade.  
 
 
 
 
. 
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