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RESUMO 

O Quilombo da Fazenda: atravessamentos do dispositivo de inclusãoanalisa sob 

a perspectiva genealógica do poder uma comunidade negra localizada no litoral norte de 

Ubatuba-SP. Os atravessamentos do dispositivo citado se iniciam na inserção dos 

negros na sociedade brasileira por meio da luta contra a escravização de africanos e 

posterior exploração de seu trabalho no Brasil. O exercício de poder soberano na 

colônia reverbera efeitos na sociedade até os dias atuais. 

As formas de gestão da vida da população sofrem deslocamentos no decorrer de 

sua história política. No caso de negros no Brasil, desde a vinda desses escravizados ao 

país, as normativas que regulavam suas vidas tinham por objetivos potencializar essas 

mercadorias. O dispositivo de inclusão, próprio da sociedade de controle é analisado na 

contextualização do Quilombo da Fazenda como modulações das tecnologias de poder. 

Os assujeitamentos são compreendidos enquanto produção de saberes sobre a questão 

do negro e suas sujeições nos percursos do tempo, situados no âmbito do amor à 

obediência; são abordadas as resistências locais e modos de viver os impactos do 

ambientalismo sustentável.  

O dispositivo de inclusão proposto, enquanto delineações primeiras, configura-

se no embate com os direitos sociais e repercussões nas relações individuais e 

coletivasda comunidade da Fazenda. Os diversos mecanismos que produzem o 

funcionamento do dispositivo de inclusão se apresentam nas lutas políticas por 

convocações à participação e aos interesses da população local. 

 

Palavras-chave: Poder, negros, quilombo, dispositivo de inclusão, Estado. 
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ABSTRACT 

 

 

The Quilombo Farm: crossings of inclusion under the genealogical perspective 

of power a black community located on the north coast of Ubatuba - SP device. The 

crossings of the device quoted begin in the integration of blacks in Brazilian society 

through the struggle against the enslavement of Africans and subsequent exploration of 

their labor in Brazil . The exercise of sovereign power in the colony effects on society 

reverberates to this day. 

Forms of life management of the population suffer dislocations in the course of 

its political history. In the case of black people in Brazil , since the coming of those 

enslaved to the country , the regulations that governed their lives had goals by 

enhancing the goods. The device of inclusion, control of own company is analyzed in 

the context of the Quilombo Farm as modulations of power technologies. The 

subjectivities are understood as the production of knowledge on the issue of black and 

their subjection in the paths of time , located within the love of obedience, are addressed 

local resistance and ways of experiencing the impacts of sustainable environmentalism . 

The device proposed inclusion as the primary delineations, set up the clash with 

the social rights and repercussions on individual relationships and community identity 

of Farm‘s residents. The various mechanisms that produce the functioning of the device 

are presented for inclusion in the political struggles for calls to the participation and 

interests of the local population . 

 

Keywords : Power , Black people, Quilombos , inclusion device, State. 
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A centralização das teorias para Foucault é como um refreamento das 

possibilidades de análise do poder. Os estudos de poder, assim, são melhores analisados 

de forma descentralizada, sem concordâncias de um sistema comum. A genealogia 

rompe com os discursos englobantes, hierarquizados. Busca os saberes antes 

esquecidos, como, por exemplo, a memória e as lembranças dos mais antigos. 

O estudo genealógico não percorre o caminho da origem, por compreender que 

essa é uma procura exatamente adequada do objeto em si, como se existisse uma 

essência que o explica. O percurso genealógico procura pelos acontecimentos, astúcias, 

disfarces, não busca construir uma identidade primeira, e sim desvaler os segredos, e 

esses não tem essência.  

―O que se encontra no começo histórico das coisas não é a identidade ainda 

preservada da origem – é a discórdia entre as coisas, é o disparate‖ (idem, 1998, p. 18).  

A contra-história para o filósofo é a história dos corpos, história esta marcada 

nos corpos e não na história das mentalidades. Essa é marcada pela correlação de forças 

permanente nas relações sociais. O poder é algo que se exerce, é imanente às relações, 

não é transcendente. O poder vem de baixo, suas características são ascendentes. 

As relações de poder são sempre intencionais. E todo poder produz resistências. 

Se resistência está no poder, esta é seu duplo e não sua negação. 

Foucault estuda a partir dos limites regras do direito e efeitos de verdade que o 

poder produz; o funcionamento do discurso. Para ele, somos submetidos pelo poder à 

produção da verdade e só podemos exercer o poder através da produção da verdade. 

Esta questão referencial é para ele triangular poder, direito e verdade. 

Dominação para Foucault não está ligada somente ao exercício do poder do 

soberano sobre os súditos, mas em suas múltiplas formas de exercício, ou seja, também 

dos súditos com os súditos no interior do corpo social. O direito, então, é visto como 

procedimento de sujeição e não como legitimidade a ser estabelecida. 

[...] O poder deve ser analisado como algo que circula, ou melhor, como algo 

que só funciona em cadeia. Nunca estálocalizado aqui ou ali, nunca esta nas 

mãos de alguns, nunca é apropriado como uma riqueza ou um bem. O poder 

funciona e se exerce em rede. Nas suas malhas os indivíduos não só circulam 

mas estão sempre em posição de exercer este poder e de sofrer sua ação; 
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nunca são o alvo inerte ou consentido do poder, são sempre centros de 

transmissão. Em outros termos, o poder não se aplica aos indivíduos, passa 

por eles. Não se trata de conceber o indivíduo como uma espécie de núcleo 

elementar, átomo primitivo, matéria múltipla e inerte que o poder golpearia e 

sobre o qual se aplicaria, submetendo os indivíduos ou estraçalhando-os. 

Efetivamente, aquilo que faz com que um corpo, gestos, discursos e desejos 

sejam identificados e constituídos enquanto indivíduos é um dos primeiros 

efeitos de poder. Ou seja, o indivíduo não é o outro poder: é um de seus 

primeiros efeitos. O indivíduo é um efeito do poder e simultaneamente, ou 

pelo próprio fato de ser um efeito, é seu centro de transmissão. O poder passa 

através do indivíduo que ele constitui (idem, 1998, p. 183). 

Por isso, Foucaultopta em fazer uma análise ascendente do poder, ou seja, 

compreender como os mecanismos de poder, em suas técnicas e táticas que atravessam 

as relações e como são investidos e compartilhados. Como por exemplo, sujeitos que 

moram em determinado território que passa a ser espaço de disputa política, se tornam 

quilombolas como forma de enfrentamento direto para não serem retirados do local? 

O sistema jurídico proposto pela teoria da soberania não se extingue no poder 

disciplinar, apenas ganha novas dimensões, novas formas de funcionamento. Os 

sistemas jurídicos democratizaram a soberania através da constituição de um direito 

público.  

Os códigos jurídicos, portanto, tinham o papel de camuflar enquanto exercício 

efetivo de poder, as coações disciplinares. A coesão do corpo social se dava através da 

fusão entre os códigos jurídicos que organizavam o direito público e delegavam poder e 

as coerções das disciplinas. 

―Nas sociedades modernas, os poderes se exercem através e a partir do próprio 

jogo de heterogeneidade entre um direito público da soberania e o mecanismo polimorfo 

das disciplinas‖ (idem, 1998, p. 189). Isso não quer dizer que os discursos se 

confundam, as disciplinas tem suas próprias produções de verdades. 

Nas disciplinas é preciso exigir que cada indivíduo seja útil e dócil. É preciso 

garantir que as instituições sejam máquinas que operam sobre os indivíduos, e que as 

energias econômicas e políticas funcionem para uma boa administração dos corpos. 

Estão ligadas aos processos de normalização dos sujeitos, das condutas produtivas. 
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O choque entre asnormalizações disciplinares e os sistemas jurídicos exige a 

presença de um discurso mediador, de um tipo de poder e saber que neutralize os dois 

campos. Esse mecanismo de mediação entre os poderes jurídico e disciplinar, ou seja, 

tem referência no campo da soberania e da disciplina. No campo do direito está ligado à 

questão de segurança e no campo da disciplina refere-se aos discursos e práticas 

psicológicas de normalização. Enquanto disciplina isola, determina, concentra e 

normaliza um segmento, a segurança trata do risco, da crise. 

As disciplinas precisam normalizar e produzir modelos, adequações. Definem o 

que é proibido e o que é permitido. Apresentam como se adequar às regras, as normas. 

A segurança só existe diante do perigo. A grande questão da segurança segundo 

Foucault é como conseguir regular, pessoas e coisas, está diretamente relacionada a uma 

normalidade diferenciada. 

Normalidade agora compreendida nos jogos de poder. O governo agora passa a 

ser relacionado com a produção de subjetividades. Liberdade e segurança passam a ser o 

centro da razão. Liberdade compreendida enquanto liberdade liberal, que supõe cálculos 

e segurança. 

A racionalidade governamental é a regulação. Todos os objetivos do governo 

são possíveis de cálculos. O governo precisa sempre demarcar o que deve fazer o que 

não deve fazer (agenda e não agenda de governo). Não existe liberalismo sem opinião. 

O cálculo de governo define as técnicas de inserção da população nas práticas de 

governo.O que está em jogo nesse momento, é como governar as consciências de uma 

outra maneira. 

À concepção liberal de mercado, está ligada a liberdade e autonomia com menor 

intervenção do Estado. É mais interessante que ao invés do Estado exercer poder de 

polícia, a própria população exerça esse controle (governo de si e dos outros). É preciso 

produzir corpos sãos para o Estado. 

Transformam-se as técnicas de segurança e controle, que mesmo atreladas ao 

sistema jurídico e aos dispositivos disciplinares, acoplam a concepção de sociedade 

civil como proeminência do governo sobre disciplina e soberania. Se o objetivo do 

governo é melhorar a vida da população, isso não ocorrerá sem o consentimento desta. 
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São nas práticas diárias que as capturas se configuram. Elas se fortalecem nas 

tramas de desejos, é por meio do assujeitamento (amor à obediência) que os sujeitos se 

tornam população e essa população, acompanhada por técnicos e especialistas, passa a 

corresponder aos cálculos e programações de governo. 

Essas gestões da vida da população correspondem às metas traçadas por diferentes 

aspectos políticos que findam os mesmos objetivos. A população não pode ser um risco 

ao funcionamento do sistema, essa deve se adaptar por meio de práticas de inserção de 

suas vontades em tramas de poder. 

Práticas de liberação acontecem, são resistências, mesmo que temporárias; essas 

práticas de liberação produzem novos efeitos éticos e conduzem novas críticas políticas. 

Não são possíveis de serem analisados a partir de parâmetros predefinidos, ocorrem nas 

formalizações das relações.―Foucault reparava, nos anos 1970 e 1980, como as práticas 

de liberação gradativamente se domesticavam sob o regime de direitos com mais 

direitos, abandonando o que tinham de experimentação inovadora‖ (PASSETTI, 2007, 

p. 7). 

Na sociedade de controle e comunicação permanentes, sob o regime 

neoliberal, as liberações entraram em contração, simultaneamente à expansão 

dos fluxos de inclusão. Este é o seu momento conservador, no qual se 

convoca trabalhadores e cidadãos a participar em programas 

(computacionais, sociais, partidários, universitários, televisivos, 

recreativos...), esperando que eles acatem e ampliem protocolos, 

configurando uma conduta diplomática. Trata-se de um momento em que a 

participação democrática fica assentada em pletora de direitos, dentre os 

quais sobressaem os multiculturalistas, e que propicia a organização da 

inclusão por meio de elites minoritárias (mulheres, gays, pretos, jovens ...) 

conformadas às periferias das metrópoles. (...) Estamos numa época em que 

se espera obter a satisfação pelo emprego, em oposição à anterior, expressa 

pelo acontecimento maio de 1968, quando se viveu o sonho de mudar o 

mundo (PASSETTI, 2007, p. 26). 

 

Todos esses apontamentos sobre a genealogia do poder direcionam a análise 

dessa pesquisa. O primeiro capítulo, denominado Quilombos, terá como foco analisar a 

construção das subjetividades negras na sociedade brasileira desde o início da chegada 
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de negros africanos escravizados. Serão analisados jogos de poder e de verdade 

envolvidos nessa construção. 

Com o objetivo estudar o Quilombo da Fazenda, comunidade de remanescentes 

de escravizados em suas relações de forças, o primeiro capítulo parte da formulação dos 

conceitos de quilombo produzidos socialmente. Apontando as trajetórias de 

reconhecimento de luta pela liberdade de um povo socialmente submetido a um 

exercício de poder específico;o capítulo delineará a trajetória dos negros e seus 

processos de inserção nas instituições brasileiras. 

Em relação ao termo quilombo, o que se analisa é o processo de inserção dessa 

terminologia no Brasil,compreendido como nexo jurídico com função política de 

identificar o sujeito negro perigoso (aquele que não andava sobre o cabresto de seu 

―dono‖). 

Nos deslocamentos da sociedade brasileira, o termo quilombo é refletido em 

seus processos de transformação enquanto instrumento político de disputas em jogo. 

Disputas então configuradas nas tramas de poder que tornam os quilombos no Brasil 

territórios de interesses diversos, dentre esses, Estado, latifundiários e ambientalistas.  

Durante as décadas de 1970 e 1980, negros se uniram a diversos movimentos 

políticos que disputavam espaços de poder para combater efetivamente a Ditadura 

Civil-Militar no Brasil. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, os 

movimentos sociais, principalmente movimentos negros colocaram em pauta a questão 

dos negros e as desigualdades sociais no Brasil. 

Esses movimentos sociais emergentes da década de 1960 são compreendidos no 

Brasil em suas ressonâncias aos deslocamentos de poder. Assim, são pautados a partir 

das proposições analíticas de Catherine Wilson que propõe a crítica a 

institucionalização dos movimentos sociais proposta de sujeição neoliberal. 

A importância dos Novos Movimentos Sociais é o aprimoramento da 

identidade do auto-cuidado, e a importância na produção de movimentos 

culturais requerendo a auto-objetivação dos detalhes da vida íntima os 

politizando e a distinção entre o individual e o coletivo é disfarçada. Nos 

movimentos pelos direitos dos animais, por exemplo, é necessário auto-

disciplina na vida diária e o auto-trabalho tanto para regular hábitos 

alimentares, na inserção do vegetarianismo e veganismo, ou para fazer 
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escolhas consumistas para higiene pessoal e roupas que são ―amigas dos 

animais‖, e também servem para distinguir o ativismo cultural. Ativistas 

desenvolvem identidades coletivas, como os ativistas de direitos dos animais, 

com uma ordem de variações desde as quais para diferencia-las umas das 

outras. (...) Quando demonstrações e outras formas de ação coletiva direta 

são táticas iguais às ações individualizadas sobre escolhas de comidas, a 

distinção entre a subjetividade de um ativista erode à coletivizaçãodos 

movimentos (WILSON, 2010, p. 39-40). 

 

Nessa perspectiva crítica de compreensão dos paradigmas dos novos 

movimentos sociais, que se pensa a inserção dos sujeitos negros na coletivização de 

seus interesses. Um aspecto de captura da identidade negra de forma coletivizada se 

apresenta na reflexão do termo quilombo enquanto dispositivo de monitoramento e 

controle da população (PASSETTI, 2007); énesse processo de luta e relações de forças 

que se analisa os sujeitos quilombolas e seus assujeitamentos, tanto pela imposição de 

identidades quanto pelas possibilidades de permanecer morando nos territórios que 

ocupam há décadas. 

O segundo capítulo De Fazenda da Caixa à Quilombo da Fazendaanalisa a 

comunidade da Fazenda e seus sujeitos naperspectiva histórico-política e organizativa. 

Apresenta o resgate da história do quilombo da Fazenda através do reconhecimento das 

relações de força presentes nesse contexto em específico e suas concepções 

apresentadas por meio das reconstruções e reproduções de poder.  

Quais são os efeitos dessas relações e reproduções nos espaços de participação e 

na participação dessa comunidade?Reconhece-se, portanto, essa população sob o prisma 

de seus acontecimentos e suas singularidades. A partir da análise genealógica, 

compreende-se, como dissemos anteriormente: ―O que se encontra no começo histórico 

das coisas não é a identidade ainda preservada da origem – é a discórdia entre as coisas, 

é o disparate‖.  

Assim, na busca por documentos históricos e levantamento de novos dados junto 

a população, essa pesquisa se caracteriza pela análise não da origem, mas sim dos 

efeitos das diversas relações de poder existentes nesse espaço e de suas faces frente à 

organização e participação dos sujeitos em seus processos inclusivos.  
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Também busca delinear os efeitos do poder na vida dos moradores, em suas 

buscas tanto de autonomia/liberdade como outras configurações que se apresentem. 

Essa questão é abordada a partir da construção da rodovia Rio-Santos na região e a 

implantação da sede de um núcleo do Parque Estadual da Serra do Mar em 1977. 

Está em jogo nessas relações o território, espaço que deve ser protegido pelas 

leis ambientais. Nesse território existem sujeitos que habitam casas construídas com o 

trabalho braçal da população local. Os interesses perpassam portanto, a questão da terra 

enquanto possibilidades econômicas. 

Para a inserção dos sujeitos da Fazenda no mercado de trabalho bastou 

normatizar suas relações com seu meio de subsistência, a natureza. Muitas 

transformações ocorreram na vida dos moradores da Fazenda depois da vinda do Parque 

Estadual da Serra do Mar para a região. As relações de força existentes na comunidade 

se reconfiguram profundamente após o tombamento da região enquanto área de 

proteção ambiental. 

A disputa da terra entre os moradores da Fazenda e o Estado fundam associações 

de moradores na região como forma de garantir a permanência das famílias no território. 

Em mais de uma Associação organizativa participaram os moradores da Fazenda. 

O reconhecimento desses sujeitos enquanto coletivização quilombola é analisada 

como operação de relações de interesses em jogo. Essa inserção abre à população um 

leque de possibilidades de acesso aos direitos. Direitos nesse capítulo analisados na 

questão da terra e das produções de verdades sobre a ocupação desta, na questão do 

negro e da luta destes pela institucionalização de reparações aos danos históricos 

causados à população africana escravizada no país e os diversos trâmites políticos que 

insurgem dessas verdades produzidas. 

Desses agenciamentos de poder, pode-se citar que a terra e as formas como 

interagir com ela são imposições de legislações ambientais, e essas determinam desde a 

extração de matérias primas, até agricultura, caça e pesca. Essas questões trazem à 

comunidade outros agentes externos, que passam a colaborar com esses novos 

processos de uso da natureza local. 

O terceiro capítulo se propõe analisar como as relações de força se reelaboram 

na história da população da Fazenda.  A questão de dispositivo em Foucault emerge 
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nesse capítulo como forma de compreensão desse sujeito negro perigoso, que 

organizado no meio de matas, pode se tornar de risco social a potencial empreeendedor.  

Percebe-se nessa contextualização o processo de inserção desses sujeitos da 

Fazenda no controle do Estado. São refletidos, portanto, a questão das inclusões nos 

processos de formação para a cidadania dos indivíduos e da comunidadecom seus 

interesses. Nessa realidade específica, os direitos, pensados enquanto normativas 

jurídicas politicamente funcionam como condutores de condutas. 

Convocados a participar, os sujeitos da Fazenda, capturados pelo que 

denominodispositivo de inclusão, se inserem nas tramas de poderes a partir de seu 

interesses em jogo. Nas conduções de condutas passam a se governar em consonância as 

diversas relações de poder em potência. 
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Como transformar um sujeito perigoso em um sujeito domesticado e incluído? 

Os primeiros apontamentos mostrarão o recorte sobre a escravizaçãoafricanano 

Brasil. Serão abordados aspectos normativos que faziam do escravismo um negócio e 

dos indivíduos africanos mercadorias.  

Dois aspectos serão analisados: Quilombos pela perspectiva africana e Quilombo 

pela perspectiva portuguesa. Essas conceituações de quilombos têm por objetivo 

direcionar a análise sobre quilombos enquanto processos de luta de forças internas e 

externas. 

No delinear da questão, o termo quilombo será deslocado no contexto histórico-

político do país. Serão refletidos os processos de inclusão de negros na terminologia 

quilombola, enquanto possibilidade de acesso a políticas públicas e inserção dos 

sujeitos no controle do Estado. 

Para a análise desse capítulo, a prática das disciplinas será trabalhada em 

referência ao exercício de poder sobre a cultura, vida política e inserção social dos 

sujeitos negros livres na sociedade brasileira, que passarão das condições impostas pelo 

suplício ao regime das disciplinas e da biopolítica. 

Portanto, a produção da verdade sobre quilombos envolve os espaços que 

habitam, as formulações e reformulações culturais vividas na prática diária de cada 

membro morador de determinada comunidade nomeada enquanto quilombola, e que se 

percebem efeitos e resistências aos poderes. 

E nessa questão proposta por Foucault (1997, 1998, 2004, 2009) sobre os 

atravessamentos de poder na sociedade que são direcionados os olhares aos quilombos 

enquanto possibilidades críticas de análise. Compreender a questão quilombola é 

constatar os espaços de inserção dos negros na sociedade a partir dos sujeitos negros 

enquanto resistências e efeitos da escravização. 
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2.1.  A ESCRAVIZAÇÃO: AS TRAJETÓRIAS POLÍTICAS DA 

ÁFRICA AO BRASIL 

Já existia dentro do território africano quando os Ibéricos chegaram ao 

continente. A escravidão na África, assim como acontecia na Antiguidade em outros 

povos europeus ocorria por meio de guerras entre tribos. Quando uma tribo vencia outra 

em guerras, os sobreviventes da tribo que perdeu a guerra eram escravizados pela outra 

tribo (MARQUESE, 2004). 

A escravidão na África aumenta significativamente, quando os portugueses a 

utilizam como comércio.Passam a vender escravizados para outras localidades da 

África, mas a escravidão em maior escala se dá com o transporte de negros para terras 

distantes, levados para diversos países, entre eles, o Brasil.  

A escravidão, portanto, atinge diversos continentes do mundo. No caso do Brasil 

a colonização portuguesa instalou no país, além dos negros advindos da África, 

portugueses a serviço da Coroa. 

As características do escravismo no Brasil são bem peculiares, primeiro pela 

quantidade de negros trazidos ao país (os índios que aqui habitavam a terra não 

aceitaram o comando dos portugueses e estrategicamente foram sendo assassinados ao 

longo do tempo). Segundo, pelo período de extensão desse regime: mais de 300 anos.  

O Brasil foi uma das primeiras nações do ―Novo Mundo‖ a organizar o 

escravismo e a última a concluí-lo. Também foi aqui que desembarcaram o maior 

número de africanos escravizados. Os negros foram dissipados por todo território 

nacional, tanto em zonas rurais quanto em centros urbanos e realizavam todo tipo de 

trabalho braçal. A vida dos africanos tinha valor comercial e eram submetidos a duras 

jornadas de trabalho excessivo. 

Toda a exploração da vida do escravo no exercício de poder dos senhores no 

Brasil ocorreu também pela aprovação de diferentes normativas. Essas tinham por 

objetivo direcionar as ações tanto de tortura e castigos físicos empregados aos escravos 

quanto garantir que essas mercadorias vivas fossem melhores utilizados durante seu 

curto ―prazo de validade‖.  
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As mercadorias humanas, os africanos escravizados, vinham a morrer em grande 

quantidade e em uma velocidade cada vez mais rápida, as necessidades de aumento nas 

produções (principalmente agrícolas) exigiam dos corpos dos escravos o máximo de 

empenho, o que muitas vezes os levava ao esgotamento total e sucumbiam. 

Era preciso que os senhores garantissem que a substituição do escravo morto não 

prejudicasse a função produtiva em suas atribuições braçais. Para isso, no Brasil, foram 

criadas normativas ―através de mecanismos reguladores que permitiam substituir o 

escravo morto ou inutilizado por outro importado, sem que isso desequilibrasse o custo 

de produção de mercadorias por aquele produzidas(MOURA, 1987). 

Sendo o Brasil um país escravista por quase quatro séculos, o tempo e a história 

política tenderiam a deslocar as formas do exercício de poder dos senhores sobre a vida 

dos escravos. As diferentes questões apresentadas nos cotidianos de convivências de 

cada senzala direcionavam as necessidades de regulações e normas de cada espaço.  

As diferentes atividades desenvolvidas pelos negros espalhados no Brasil 

acompanhavam a diversidade de clima, terra e cultura local dos territórios onde 

habitavam. As formas de gestão desses espaços se transformaram na história conforme 

os interesses de poder.  

As sesmarias podem ser equiparadas aos grandes latifúndios da atualidade. Eram 

grandes territórios, vastos em vegetação, fauna e flora, que eram cedidos pelo rei de 

Portugal a homens de confiança da coroa. Os ―governadores‖, ou seja, os responsáveis 

por essas grandes extensões de terra, tinham poder sobre aqueles espaços e sobre a vida 

das pessoas que habitavam o local, principalmente donos das vidas dos escravizados. 

As técnicas construídas para que o escravizado existisse como mão de obra, 

dentre outras a braçal, por mais tempo, tornava essa mercadoria mais rentável a serviço 

do soberano, o rei de Portugal. Uma importante teoria de governo de escravos 

desenvolvida no Brasil fora denominada: a teoria cristã do governo dos escravos e tinha 

nos preceitos cristãos a prática desse governo (MARQUESE, 2004). 

Em uma colônia na qual, ―ninguém estava livre da presença da escravidão‖, 

pensamos o projeto dos religiosos coloniais, como a máxima percepção dos 

letrados acerca da escravidão africana (origem e prática). Os jesuítas Antônio 

Vieira, André João Antonil, Jorge Benci e o padre secular Manoel Ribeiro da 

Rocha, legitimaram e normatizaram a escravidão, problematizando-a, criando 
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um discurso cristão sobre esta. Vieira pregou a favor da escravidão africana, 

para que os escravos africanos se conformassem com a sua situação de 

escravos, pois era graças ao cativeiro que eles iriam ao ―Céu‖. Aos senhores 

de escravos Vieira pregava o trato ao cativo, com os sacramentos e o castigo 

moderado (OLIVEIRA, 2011, p. 4).  

 

Manoel Ribeiro Rocha, a exemplo, não só defendia a escravidão, como 

propunha intervenções da igreja para domesticar e abrandar os negros para que 

servissem melhor seus senhores (OLIVEIRA, 2011). 

Dentre as principais contribuições dessas―teorias cristã do governo dos 

escravos‖, pode-se citar o incentivo ao casamento entre escravizados, para que a 

formação familiar e o respeito e zelo por essa fosse um mecanismo de contenção e 

aceitação da vida servil. 

Todas essas teorias de governo de escravos tinham por função difundir as 

verdades sobre resignação e fé. As instituições religiosas, principalmente jesuítas se 

tornaram opulentas na colônia, sendo assim, com o decorrer do tempo passam a não ser 

bem vistos pela Coroa Portuguesa, pelos colonos e pelas demais Ordens envolvidas em 

disputas.  

Mesmo reconhecendo as importantes contribuições desses jesuítas e da 

Companhia de Jesus, Portugal, acaba buscando seguir principalmente as convenções 

intelectuais adotadas pela Academia Real das Ciências de Lisboa
1
.  

 Por meio de inventários minuciosos sobre as condições naturais e econômicas 

das regiões visitadas por portugueses, a Academia desenvolveu a teoria Ilustrada da 

administração de escravos, que focava o aumento da produção agrícola da 

colônia(MARQUESE, 2004). Essas teorias também indicaram meios para aumentar a 

eficiência do tráfico transatlântico, analisando técnicas para aumentar a quantidade e a 

qualidade dos africanos trazidos ao Brasil.  

                                                           
1
 A formação da Academia Real das Ciências de Lisboa ocorre no período de difusão do iluminismo em 

Portugal entre as décadas de 1750 e 1770, período em que os jesuítas são expulsos do império e ocorre 

uma reforma no sistema educacional português, que buscava o controle da Educação pelo Estado e a 

laicização completa do ensino. O ápice dessa reforma foi a reestruturação da Universidade de Coimbra, 

em 1772, quando há um abandono do aparato da pedagogia escolástica. Essa abertura do universo cultural 

português aos influxos da Ilustração europeia teve uma importância basilar sobre o governo dos escravos 

na América portuguesa (Marquese, 2004, p. 176). 
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Nas Antilhas inglesas e francesas, a escravização ocorria por meio de pequenos 

números de senhores que adquiriam como bens materiais, portanto se tornavam―donos‖ 

de muitos escravos. Estes eram trazidos em navios negreiros e escravizados em uma 

mesma região, o que possibilitava que se correspondessem entre si, preservando sua 

cultura nativa e se relacionando com as culturas dos locais que habitavam. 

No caso do Brasil, muitos senhores eram donos de pequenas quantidades de 

escravizados. Esses, geralmente vinham em navios negreiros misturados, e em uma 

mesma senzala compartilhavam a vida escravizada africanos de diferentes etnias, dentre 

elas: Bantus ,Yorubás, Nagôs. 

Os engenhos brasileiros, ou seja, as fazendas escravistas se encontravam 

geograficamente distanciadas umas das outras. Além da dificuldade de locomoção para 

outras fazendas, nas próprias senzalas os negros possuíam dificuldades para manter sua 

cultura, para se comunicarem entre si. 

No Brasil também, as informações sobre administração de escravos circulavam 

apenas entre os letrados portugueses. Diferente das Antilhas inglesas ou do Caribe, os 

senhores brasileiros quase não escreveram sobre a administração orgânica dos escravos, 

esses estavam sob as ordens da Coroa por meio de normativas que regulavam a 

escravização (MARQUESE, 2004). 

Um dos poucos intelectuais do período a escrever sobre mecanismos para 

incremento da produção escravista colonial brasileira foi Luís dos Santos Vilhena 

(nascido na Bahia), eseus escritos buscaram aporte nas práticas das ordens religiosas 

proprietárias de cativos no Brasil. Ele defendia que os senhores mantivessem os 

escravos vestidos, e bem tratados como forma de garantir sua melhor produtividade. 

Essa perspectiva propunha um ―governo econômico dos senhores‖ 

(MARQUESES, 2004) para aumentar os rendimentos desses. Para esse aumento, era 

preciso calcular desde o abastecimento dos gêneros que consideravam de necessidades 

básicas: farinha de mandioca, grãos, pescados, carne, sal e azeite, isso no que tange a 

produção dos escravos e ao controle da distribuição desses produtos. 

O principal foco do ―governo econômico dos senhores‖ era em referência ao que 

consideravam enquanto necessidade de ordem política nas Fazendas escravistas, que ao 

invés de investir na continuidade da importação de escravos, focassem ações rígidas no 
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controle social dos escravos nos espaços das cidades (desde cuidados com a saúde até 

controle da população). 

As duras penas as quais eram submetidos os escravos, por muitas vezes acabava 

com a morte desses. Esses tipos de castigo físico feitos contra alguns escravos 

―desobedientes‖ tinham o principal objetivo de servir como exemplo para que outros 

escravos não repetissem os mesmo erros, como por exemplo, fugir, cair de cansaço, 

responder aos feitores, entre outros. 

Normativas foram criadas para regulamentar o castigo enquanto direito dos 

senhores. Como estratégia política para esse funcionamento do castigo, Azeredo 

Coutinho, diplomata na cidade do RJ, elaborou um documento que obrigasse os 

senhores a ―não abusar‖ da condição de seus escravos e ao mesmo tempo os respaldasse 

em caso de incidentes de morte envolvendo escravos. 

Trata-se de um documento redigido em cartório na presença de duas ou três 

autoridades no qual se ―garante‖ a idoneidade e bondade dos proprietários de escravos, 

além de outros atributos como respeito aos escravos, livramento de crime ou culpa. Esse 

documento é uma certidão emitida por ―um fiscal público da justiça‖ junto aos 

testemunhos dessas autoridades, como o pároco do local e o comandante militar ou 

capitão do distrito (MARQUESE, 2004). 

Essa legitimidade tem valor jurídico e político e garantia ao senhor nunca ser 

acusado de qualquer crime ou intento contra a vida de algum de seus escravos. Esse 

documento, portanto, visava evitar que o poder doméstico do senhor do escravo fosse 

questionado.  

Entre 1830 e 1850, os intentos contra a vida dos escravos ainda não haviam 

diminuído, mas as condições do tráfico de negros africanos passam a ser 

regulamentadas internacionalmente. Com as mudanças na economia mundial no século 

XIX, novos agenciamentos são configurados na escravidão afro-brasileira.  

Ainda como repercussão da revolução negra de São Domingos
2
, de 1791, o 

Brasil ganha espaço de importância em exportação de açúcar, café e algodão, 

antesocupado pela colônia francesa. Porém, a realidade do Brasil colônia em 

                                                           
2
  A revolução negra de São Domingos teve inicio em 1791, durou até 1804 e culminou na independência 

do Haiti. 
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decorrência das crises enfrentadas por Portugal o enfraquecem no cenário econômico 

mundial.  

Em 1808, após pressões vindas da Europa, principalmente da Inglaterra, com 

quem Portugal tinha grande dívida externa, ocorreu a abertura dos portos brasileiros. 

Após os fins das revoluções no mundo em 1815, destaca-se a independência do Brasil 

em 1822 e a constituição do Estado Nacional brasileiro como períodode significativa 

expansão da escravidão.  

Em contraponto a essa expansão da escravidão no Brasil esta a crise que assola a 

Europa afeta profundamente Portugal. Crise que exige tempos de depressão da 

economia e recessão de produções. A independência do Brasil, portanto, politicamente é 

uma estratégia de Portugal para manter a colônia sob seu ―reinado‖. 

A Constituição de 1824 tinha por objetivo garantir a manutenção dos plenos 

poderes da ex-colônia e agora Nação Brasil. O imperador manteve amplos poderes em 

suas mãos e poderia exercê-lo segundo suas próprias demandas. Esses deslocamentos de 

poder no Brasil transformam as normativas reguladoras da vida em sociedade. Em um 

período do país que o poder estava centrado nas mãos das classes senhoriais, os 

constantes embates contra a Constituição direcionavam a legislação de normativas mais 

rígidas tencionando ou não os interesses em jogo.  

O primeiro Código Penal brasileiro data de 1830 e 

É neste marco histórico que o Código Criminal brasileiro de 1830 é escrito. 

Não representa ruptura alguma com o sistema penal anterior, apesar de 

refletir as principais ideias iluministas, adaptadas à realidade brasileira. Fruto 

de um período histórico conturbado, o Código Criminal, que substitui as 

Ordenações Filipinas, legaliza no recém-criado Estado Brasileiro a prática de 

tortura e penas e tratamentos cruéis contra os negros, índios e peões livres.De 

acordo com as leis penais brasileiras de 1830, a pena de morte era legítima e 

tinha "escabrosa facilitação processual para réus escravos que compete com a 

invulnerabilidade a ela dos senhores" (BATISTA, Nilo & ZAFFARONI: 

2003, p. 53). 

 

Em seus arts. 14 e 60, impunha que: 

 
Art. 14,§6. É justificável o mal cometido no castigo moderado aplicado pelo 

senhor ao escravo, ou o que dele resultar. 
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Art. 60. Se o réu for escravo, e incorrer em pena que não seja capital ou de 

galés, será condenado número de açoites e, depois de os sofrer, será entregue 

ao seu senhor, que se obrigará a trazê-lo com um ferro pelo tempo e maneira 

que o juiz o designar. 

Em 1833 é criada a Secretaria de Polícia, que abrange a Guarda Nacional e 

Polícia Militar, e o processo estatal de repressão se refina, voltando-se contra 

os escravos, africanos livres, pobres, ciganos, mendigos, vadios e crianças 

(BATISTA, 2003, p. 145)
3
. 

  

Nesse mesmo período, já na Europa, os avanços do capitalismo exigem novas 

medidas que possibilitem maior lucro aos donos de fábricas e outros comércios, e dentre 

as questões postas para a transformação política da sociedade nesse período, está a 

necessidade em transformar a escravidão em mão de obra assalariada, para que esse 

sujeito também se tornasse consumidor em potencial. 

No Brasil, esse debate se estende por mais anos que em outros locais. As classes 

senhoriais e as disputas de poder no país não tinham interesse em terminar com os 

processos escravistas. Um dos principais defensores do Abolicionismo no Brasil foi 

Joaquim Nabuco. 

Joaquim Nabuco nasceu em Recife no ano de 1849, foi diplomata no período de 

Império no Brasil (1822-1889), um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. A 

visão de Joaquim Nabuco sobre o Abolicionismo esta ligada as experiências políticas do 

autor e isso reflete em sua crítica ao escravismo baseada na formação de um partido 

político Abolicionista, em defesa da participação a partir das inserções dos sujeitos em 

partidos políticos. 

O Abolicionismo, obra lançada pela primeira vez no ano de 1883, apresentou 

por meio dos interesses em jogo para o desenvolvimento do Brasil, que a escravidão era 

desagregadora em termos políticos, sociais e econômicos.  

O livro O Abolicionismo, publicado 5 anos antes da oficialidade da Abolição da 

escravatura, está inserido em um contexto político de disputas de espaço de 

participação. Em decorrência do medo que o poder de Estado se transferisse para as 

mãos de ideários abolicionistas, Joaquim Nabuco, em 1879, perdeu a disputa ao cargo 

                                                           
3

Texto na íntegra in: http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/latina/dias/cap3.htmL'altrodiritto:Centro 

didocumentazionesucarcere, devianza e marginalità. A incorporação do ideário iluminista no 

Brasil 

http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/latina/dias/cap3.htm
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de Deputado do 1º Distrito da Corte. 

Das três principais correntes de sangue que se confundiram nas nossas veias 

– o português, o africano e o indígena – a escravidão viciou sobretudo os dois 

primeiros. Temos aí um primeiro efeito sobre a população: o cruzamento dos 

caracteres da raça negra com os da branca, tais como se apresentam na 

escravidão; a mistura da degradação servil de uma com a imperiosidade 

brutal da outra (NABUCO, 2012, p. 128). 

 

No Brasil, as legislações que iniciaram o processo lento de ―extinção‖ da 

escravidão, tiveram como primeiro movimento a intervenção Inglesa nas cobranças 

quanto cumprimento de tratados internacionais. Nesse período de 1831 a 1850, portanto 

esses tratados internacionais pesaram à diplomacia brasileira aos deslocamentos dos 

processos de trabalho em território nacional. 

Foi no ano de 1871, com a lei Eusébio de Queiroz, que o Brasil legisla pela 

primeira vez contra a escravidão. Essa legislação igualou o tráfico de pessoas ao crime 

de pirataria, sendo que os ―infratores‖ seriam julgados por tribunais especiais.  

Pode-se dizer que os interesses de Joaquim Nabuco pela institucionalização da 

luta negra no Brasil, insere a questão dos ex-escravizados em uma trama política de 

jogos de poder. Os negros, criminalizados desde a formação do primeiro quilombo de 

fugitivos são vistos como um problema social.  

Nesse processo de inclusão dos negros africanos na sociedade brasileira, iniciado 

com a abolição da escravidão, diversas estratégias se configuram enquanto exercícios de 

poder. Havia resistências à escravização em muitos locais do país, porém, poucos 

quilombos tiveram significativa representatividade. Os quilombos existiram de formas 

diferenciadas em todo território brasileiro interagiam com a cultura e população local de 

onde se formavam. 

Mesmo pressionado pela Europa mais fortemente pela Inglaterra, no Brasil 

discutia a reforma na gestão dos engenhos e dos escravos a partir de 1831 com a 

proibição do tráfico negreiro, o que durante décadas ocorreu ilegalmente.  

O Manual do Agricultor Brasileiro, documento datado de 1839, apresenta o que 

politicamente representa para a classe senhorial brasileira a permanência da 

escravização de africanos no Brasil: 
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[...] o dono de certo número de escravos rústicos, sendo bom agricultor, 

preenche somente a metade de sua tarefa, devendo juntamente possuir e 

exercer as partes que constituem o bom chefe de um pequeno reinado, no 

qual, por governar despoticamente, e acumular as atribuições de legislador, 

magistrado, comandante, juiz e algumas vezes de verdugo, nem por isso é 

menos responsável do seu bom governo, do qual depende a prosperidade da 

família. Por tanto, trataremos de entrada, e mais largamente do que outro 

qualquer assunto, um objeto de interesse tão transcendente como é a conduta 

e disciplina dos escravos. Carlos Augusto Taunay, Manual do agricultor 

brasileiro, 1839 (BATISTA, Nilo & ZAFFARONI: 2003, p. 53, p. 9). 

O manual do agricultor explanava, entre outras questões, sobre a necessáriae 

assídua vigilância aos cativos pelos feitores. Também apoiava punições ainda mais 

severas aos escravizados que tentassem se insubordinar a esse exercício de poder. E 

prestava juras às teorias cristãs de governo dos escravos e fortalecedoras da Igreja 

católica. 

Legislações, manuais, documentos em cartórios, tudo girava em função de 

acomodar a escravidão de negros, incluindo como burlar leis internas e obrigações 

internacionais, como a colônia ser independente e refém de Portugal, administrar o 

círculo das ordens religiosas, das gestões burocráticas e do comércio internacional. A 

predisposição moderna abolicionista era restrita. Diante deste quadro, quase intocável 

em seguidos séculos, não será surpreendente constatar insurreições de escravos 

procedentes de diversas etnias e obrigados a conviver misturados nas propriedades. Para 

seus donos esta mistura que separava cada grupo de descendentes étnicos era uma 

garantia a mais de poder que funcionava para conter eventual a mobilização 

insurrecional. 

 No Brasil ocorreram inúmeras insurreições pontuais, dentre elas, pode-se citar as 

insurreições haussás na Bahia (1807, 1809 e 1813), as insurreições nagôs de 1830 e em 

1835 o levante dos malês (MARQUESE, 2004).  

Mas com o desenrolar das insurreições internas e das pressões de forças externas 

criaram um forte abalo no comércio de escravos e para evitar uma queda súbita, no Rio 

de Janeiro, uma comissão será formada no Rio de Janeiro, com o objetivo de traçar 

instruções contra o risco de revoltas de escravos na região.  
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Nesse momento os escravos no Brasil assumem um papel de risco nacional, são 

considerados perigosos, e os escravizados fugidos devem ser vigiados e punidos; os que 

se encontravam nas senzalas deveriam ser controlados a todo custo, garantindo assim, a 

segurança de seus senhores e da sociedade no geral. 

As dificuldades de comunicação entre membros de uma única cultura agora são 

menores das que enfrentaram os escravizados que se encontravam nas senzalas 

dividindo espaços, línguas e costumes distintos.  Assim, as comunicações dentro das 

senzalas sem o controle dos senhores possibilitaram aos cativos, elaborações de 

estratégias insurrecionais. 

Essas resistências ocorreram pontualmente em diferentes localidades do 

território nacional, e representaram fundamentalmente, a luta dos escravizados por 

liberdade, donde advieram os quilombos. 

 

 

2.2 QUILOMBOS: EFEITOS E RESISTÊNCIAS 

A resistência servil existiu das mais diversas formas desde a antiguidade. Nesse 

período ela ocorria com roubo, fuga, insurreição e resistência ao trabalho. Os cativos se 

refugiavam nas montanhas e organizavam-se para assaltar e destruir produções de 

senhores.  

Os soberanos da antiguidade eram donos de extensões de terra e toda habitação 

dessa extensão e também a vida dos súditos lhes pertencia. Esse poder sobre o corpo 

dos súditos, o direito sobre a vida e morte desses era similar ao poder dos senhores da 

colônia Brasil:Esses eram como soberanos de grande extensão de terra e de todas as 

vidas do local, principalmente a de seus escravizados.  

Porém, a sociedade escravista colonial brasileira também era uma sociedade de 

soberania, cujo soberano era o rei de Portugal. Os senhores da colônia poderiam ser 

comparados a ―pseudosoberanos‖, porque nesse exercício de poderes ―soberanos‖ os 

senhores da colônia estavam sujeitados a um poder central.  
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O governo dos escravizados, portanto, era amparado por uma trama de interesses 

em jogo. Os exercícios de poderes sobre os escravizados correspondiam a essa lógica de 

funcionamento social. Nessa trama do Brasil, a colônia experimentou as produções de 

verdades sobre a escravização, a partir de olhares externos e exemplos de escravização 

de outros países europeus. 

Apenas os letrados portugueses tinham acesso ao que se produzia de verdades 

sobre a escravização no mundo, e a esses cabia direcionar a ação dos senhores da 

colônia para potencializar o Brasil de forma economicamente mais rentável a Portugal. 

Amparados por dispositivos jurídicos e direito ao suplício, os senhores de escravizados 

no Brasil reproduziram em suas ações os interesses da Coroa. 

O duplo desse funcionamento da sociedade são as manifestações de resistências 

à a soberania. No Brasil, como efeito das formas de escravização, a luta pela liberdade 

dos escravizados se institucionalizou, pautando a questão em uma perspectiva de 

liberdade legal, ou seja, liberdade civil plena (FIABANI, 2005). 

No Brasil, quilombos existiram durante todo período de escravização e se 

espalharam por todo território nacional. A forma mais eficaz que os cativos encontraram 

para se oporem a condição de servidão foi à fuga de seus espaços opressores. Também 

faziam ―corpo mole‖ no trabalho, se autoferiam e sabotavam ferramentas dos senhores. 

Foia fuga, porém, que exigiu da sociedade maior preocupação e mais severas 

punições. A fuga era um enfrentamento direto ao exercício de poder e colocava em risco 

os senhores dos escravizados, a sociedade e suas normas. Os negros fugidos passarama 

ser percebidos como inimigos em potencial. 

O medo causado na sociedade pelas manifestações contrárias à escravização, 

direcionava uma maior vigilância e controle social. Nesse sentido, os escravizados 

precisavam ser mais bem controlados por seus senhores. Para que esse controle 

mantivesse seu funcionamento, ocorreram deslocamentos nas formas como operavam os 

exercícios de poderes ao longo da história política do país.  

O Brasil Colonial era regido por normativas internacionais principalmente as 

legislações de origem portuguesa. As que poderiam ser consideradas mais importantes 

eram: Ordenações Afonsinas (século XVI), Ordenações Manuelinas (vigoraram até 

1603) e as Ordenações Filipinas. ―Tais consolidações compunham os princípios e 



34 
 

dispositivos de direito civil, família, sucessões, obrigações, contratos e propriedade, 

além de direito penal e processo penal‖ (MALHEIROS, 1964, p.22).  

Também compunham esse cenário político, as normas do direito canônico e 

romano; a jurisprudência metropolitana e colonial, e os costumes locais. Em referência 

as legislações que regulavam a situação dos escravos africanos no Brasil, essas se 

encontravam melhores delineadas nas ordenações Filipinas(que normatizavam a 

escravidão em um contexto geral), nas cartas régias, provisões e leis extravagantes. 

A questão da fuga dos negros era vista como caso de polícia isso porque, aos 

negros, cabia apenas aceitar e existir para respeitar as ordens do seu soberano, não tendo 

esse espaço jurídico-legal para questionar sua situação (FIABANI, 2005 e 

FOUCAULT, 2004).   

O escravizado era uma mercadoria e propriedade de seu senhor, não possuía 

direitos civis. Para exemplificar isso, segundo as ordenações Filipinas, caso fosse 

causado algum dano físico a um escravo, o criminoso responderia por dano ao 

patrimônio, ou se um escravo fosse roubado o delito se denominaria como roubo e não 

sequestro (FIABANI, 2005). 

Como direito canônico, a igreja legitimava o casamento entre escravos e os 

reconhecia, porém, não tinham validade civil. A teoria cristã do governo dos escravos 

influencia a criação de leis que amparavam a formação familiar de negros, [e] a partir de 

1869 essas leis passam a vigorar (FIABANI, 2005) complementando a domesticação 

dos escravizados no Brasil, com a catequização de negros. 

 A construção do valor da família, a produção do medo de fuga no escravo, as 

leis severas para punir os ―fujões‖, são exercícios de poder que causarão efeitos nos 

quilombos e quilombolas. Quilombos ou mocambos eram as definições dadas às 

formações comunitárias compostas por escravos fugidos. ―Os quilombos eram uma 

praga espalhada por todos os cantos e sem remédio. Eram como irmãos, coligados todos 

em se tratando de defender o sertão, de sorte, que não pudessem penetrar nem mais 

aventureiros, nem descobridores‖ (MOURA, 1987, p. 5).  

O rei de Portugal, para delinear o que era quilombo, em 1740, definia ―toda 

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

tenham ranchos levantados e nem se achem pilões neles‖ (MOURA, 1987, p. 11). Seu 
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principal objetivo era alertar e alardear sobre o perigo do quilombo, e definir o 

quilombola como perigoso, aquele que se negava a obediência ou a servidão e poderia 

cometer furtos e outros delitos. 

Geralmente locais de difícil acesso, eram escolhidos pelos negros e onde se 

reuniam na busca por autonomia e liberdade. Desde a formação dos quilombos, neles 

não existiam apenas negros ex-cativos,mas também índios se uniam livremente. 

 

O quilombo é seguramente uma palavra originária dos povos de línguas 

bantu (kilombo, aportuguesado: quilombo). Sua presença e seu significado no 

Brasil têm a ver com alguns ramos desses povos bantu cujos membros foram 

trazidos e escravizados nesta terra. Trata-se dos grupos lunda, ovimbundu, 

mbundu, kongo, imbangala, etc., cujos territórios se dividem entre Angola e 

Zaire (MUNANGA, 1995/1996: p. 58).  

 

Diferente da concepção de quilombo construída para alarmar o perigo da 

organização dos negros que se recusavam a escravização, a partir das definições de 

Munanga sobre o termo quilombo,o termo possui profundas relações com as formas de 

organização dos africanos. Esses, como forma de resistência à escravização, 

reelaboraram suas relações e culturas de acordo com o contexto histórico e político 

brasileiro.  

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, 1995/1996: p. 63).  

 

O quilombo se torna uma unidade básica de resistência do escravizado, que 

também passa pelo assassinato de senhores, de capitães do mato, de suicídio, guerrilhas, 

revoltas e insurreições.No entanto, para as autoridades brasileiras a definiçãolegitimada 
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também pelo Conselho Ultramarino de quilombo enquanto crime e perigo social foi a 

que prevaleceu por muito tempo na sociedade brasileira.  

Como repressão à quilombagem, já em 07 de março de 1741 é determinado o 

cumprimento de um alvará que manda marcar com ferro em brasa a testa do fugitivo 

que for pego, e em caso de reincidência deveria ser cortada uma orelha. Essas leis 

tinham por objetivo reprimir e oprimir mais tentativas de fugas de escravizados, porém 

tiveram como efeito novas organizações e configurações nos quilombos.  

Como estratégia de sobrevivência a opressão e violência dirigida aos 

escravizados fugidos, esses passaram a se articular com pequenos senhores. Alguns 

senhores passam a contribuir com os quilombos, alguns por medo de terem suas terras 

invadidas e suas produções destruídas e outros por interesses em jogo, assim, trocavam 

ou disponibilizavam mercadoriasaos quilombolas (MOURA, 1987).  

Internamente os quilombos se organizavam militarmente para enfrentar as 

constantes investidas escravistas. Fabricavam materiais bélicos, como lanças, arcos, 

flechas e facas e trocavam seus artesanatos de metalurgia e tecelagem e produções 

agrícolas por armas com os contrabandistas.  

Subiram-se muralhas, criaram-se paliçadas e buracos com lanças, além de outras 

armadilhas para evitar a invasão de quem os perseguia.  As diferentes organizações dos 

quilombos geralmente reproduziam a economia da região em que se localizavam. 

Alguns autores criaram tipologias para quilombos, essas eram em referência as relações 

econômicas que esses desenvolviam
4
. 

Os quilombos tinham que desenvolver uma economia interna que não 

dependesse da estrutura social e que fosse regionalmente possível, assim criaram como 

forma de resistências e sobrevivência, relações subversivas com agentes externos 

compactuados por interesses diversos.  

                                                           
4
Décio Freitas fez uma tipologia dos quilombos. Para ele, houve, pelo menos, sete tipos fundamentais: a) 

os agrícolas, que prevaleceram por todas as partes do Brasil; b) os extrativistas, característicos do 

Amazonas, onde viviam de drogas do sertão; c) os mercantis, também na Amazônia, que adquiriam 

diretamente de tribos indígenas, as drogas para mercadejá-las com os regatões; d) os mineradores, em 

Minas Gerais, Bahia, Goiás e Mato Grosso; e) os pastoris, no Rio Grande do Sul, que criavam os gados 

nas campanhas ainda não apropriadas e ocupadas por estancieiros; f) os de serviços, que saíam dos 

quilombos para trabalhar nos centros urbanos; e finalmente, g) os predatórios, que existiam um pouco por 

toda a parte e viviam dos saques praticados contra os brancos. Nos seis últimos tipos, a agricultura não 

estava ausente, mas desempenhava um papel subsidiário (MOURA, 1987, p. 33). 
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Diferentes das plantations
5

 dos engenhos; aproveitavam a natureza em 

abundância da qual desfrutavam e as técnicas de agricultura tradicionais da África, para 

desenvolver uma ―agricultura policultora-comunitária, que satisfazia às necessidades 

dos quilombolas e ainda produzia um excedente comerciável‖ (MOURA, 1987, p. 33).  

As relações de poder desenvolvidas dentro dos quilombos eram compreendidas 

como de fundamental importância para o enfrentamento do poder opressor externo, e 

assim se configurou um tipo de governo quilombola. O mais importante conhecido foi a 

República de Palmares, que tinha uma gestão centralizada, definida por alguns autores 

como uma monarquia eletiva.  

Também foram constituídas organizações familiares, religiosas e principalmente 

econômicas. Para Clóvis Moura (1987), o binômio economia e defesa eram as 

principais preocupações dos dirigentes dos quilombos. Isso porque, além de garantirem 

a defesa e preservar a integridade de seu território, precisavam manter em permanente 

atividade a produção das comunidades. 

Palmares, a mais significativa organização de quilombo no país e na América 

Latina, representou um perigo iminente ao regime escravocrata; durou quase cem anos. 

É difícil encontrar documentos que detalhem a forma de república palmarina, 

ehistoriadores acreditam que isso se deu pela herança da tradição africana de 

comunicação oral (MOURA, 1987).  

Dentro de seu espaço físico e com as premissas de garantir a defesa e economia 

de sua estrutura social, Palmares organiza-se principalmente pela divisão interna de 

trabalho. Segundo um estudo de Edson Carneiro, a República de Palmares compunha 

diversas cidades que respondiam ao mesmo governo, do soberano, o rei Gangazumba. 

Cerca de 20 mil habitantes moravam em Palmares, e isso desafiou profundamente o 

sistema escravista (FIABANI, 2005). 

Essa preocupação que Palmares causou às autoridades da metrópole também se 

deu no campo da competitividade de relações econômicas; foram criadas leis mais 

severas para punir ex-cativos aquilombados e/ou cúmplices que contribuíam para a 

existência dessas unidades produtivas. As constantes investidas inimigas exigiam de 

                                                           
5
Plantation é um sistema agrícola baseado em uma monocultura de exportação mediante a utilização de 

latifúndios e mão-de-obra escrava.  
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Palmares treinamentos mais específicos no intento de garantir sua defesa, assim, 

Palmares militariza-se (idem, 2005). 

Os quilombos existiram durante todo o período escravista no Brasil e sempre 

foram combatidos. Em 1850, quando o tráfico internacional de escravos é proibido, a 

coerção aos quilombos se mantém ainda mais forte. Isso porque, o Brasil só Proclama a 

Abolição da Escravatura com a Lei Áurea de 1888.  

Em 1850, é promulgada a Lei nº 601, primeira lei que instituí a propriedade 

privada como fruto de compra, não mais de posse. Conhecida como Lei das Terras, 

tinha o objetivo de impedir ou dificultar a posse das terras por pobres, negros, índios e 

imigrantes que passariam a exercer o trabalho assalariado como consequência da 

diminuição de escravos no modo de produção local.  

Essa lei também corresponde às relações de forças internacionais e às pressões 

para o fim da escravização no Brasil. Em 1845, o Governo Britânico já havia 

sancionado uma lei, conhecida como Bill Aberdeen.  Essa lei dava o direito para 

Inglaterra aprisionar navios negreiros saídos da África para a América. Essa sanção 

inglesa tinha por objetivo pressionar o Brasil a sair da inércia em relação à escravização. 

Nesta configuração, não só a propriedade das terras tornava-se preocupação da 

elite da produção cafeeira. Além das necessidades de mercado das grandes extensões de 

lavoura destinadas à exportação, era imprescindível a substituição da mão de obra 

escravizada pela mão de obra livre, devido as possibilidades de escassez de mão de obra 

escravizada.  

Assim, a Lei das Terras também tem por finalidade incentivar o aumento da 

imigração ao Brasil. Os imigrantes europeus que passaram a se deslocar para o Brasil, 

em sua grande maioria, não possuíam recursos para adquirir terras, portanto se 

movimentaram em grande parte como oferta de força de trabalho para lavouras.  

O ―aprisionamento‖ da terra, portanto, era entendido como condição à 

implementação do trabalho livre. 

Num país essencialmente agrícola, a privação do acesso à terra por qualquer 

segmento da população é certeza de uma legião de excluídos e famintos, num 

futuro próximo. Os lavradores nacionais, até a vigência da Lei, eram 

autossuficientes. Com a retirada de seu meio de produção, se constituíram em 
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grupo fundamental para a transição do trabalho escravizado para o trabalho 

livre. Ou seja, um exército rural de reserva de produtores despossuídos dos 

meios de produção necessários para garantirem sua subsistência (FIABANI, 

2005, p. 354 e 355). 

 

 Aos negros libertos o acesso a terra se deu quase que exclusivamente pela 

doação em vida ou por testamento de proprietários. Esses comumente doavam terras a 

coletivos escravizados. Assim, alguns escravos ex-fugidos passavam a coabitar essas 

fazendas (FIABANI, 2005).  

Após a abolição, essas comunidades deram origem a comunidades negras rurais, 

fechadas, isoladas de vilas e latifúndios, garantindo por certo tempo sua estabilidade. 

Porém, com o avanço da economia mercantil, essas terras; doadas, terras de 

quilombolas e de índios, todos produzidos social e politicamente como posseiros foram 

invadidas pelos grandes latifundiários e seus habitantes, muitas vezes, obrigados a 

deixá-las.  

O racismo, a falta de representação política, a ausência de conhecimento 

legal, a baixa renda monetária, a prática de línguas e padrões não oficiais da 

língua nacional etc. foram fenômenos que, associados à falta de experiência 

histórica com a propriedade da terra e a uma forma de produção que 

estabelecia frágeis vínculos com ela, tornaram comumente inviáveis as 

possibilidades de legitimação das terras detidas por essas comunidades.No 

Brasil, os representantes do latifúndio trabalharam no sentido de impedir 

qualquer tentativa de reforma nas leis que envolvessem a grande propriedade 

fundiária. Para agravar a situação, os marginalizados não conseguiram 

centralizar suas ações num objetivo único. Os índios lutaram pela 

demarcação de seus territórios; os sem-terra mobilizaram para serem 

assentados; no entanto, as comunidades negras rurais que não possuíam as 

terras tituladas não tiveram suas reivindicações atendidas (FIABANI, 2005, 

p. 357 e 358). 

  

Após a abolição, juridicamente os quilombos deixaram de existir, visto que essa 

nomenclatura foi regularizada para denominar cativos fugidos reunidos em determinado 

espaço de terra. Com a abolição, sendo todos homens livres, esses passam a ser 

denominados como comunidades de negros posseiros, comunidades rurais.  



40 
 

Não é só esse o amplificador utilizado para criminalizar os negros. A lei Áurea é 

o marco de deslocamento político-social no país. O liberalismo consolida sua entrada no 

Brasil regularizando as relações através principalmente dos contratos sociais, por meio 

do trabalho livre, assalariado. Trabalho é um dispositivo disciplinar e sua negação é 

crime.  

As pesquisas que enfatizam o Código de 1890 enquanto instrumento de 

construção de uma ideologia burguesa do trabalho, detém-se principalmente 

nos dispositivos situados no Livro III, acerca das contravenções penais, 

referentes aos mendigos, ébrios, vadios e capoeiras. Estes artigos mostram, 

sem dúvidas, a intenção da autoridade republicana de inibir a ociosidade e 

obrigar as classes populares ao trabalho (ALVAREZ, SALLA E SOUZA, 

2003)
6
. 

 

Com a abolição da escravidão em 1888, a elite brasileira passa a adotar as 

políticas de ―embranquecimento‖, investindo na imigração (SANTOS, 2002).Isso 

porque, o número de negros no país era alto, o que passou a ser considerado como uma 

problemática social. O trabalho braçal escravizado que por quase quatro séculos moveu 

a economia brasileira, passou a ser definido como mão de obra desqualificada.  

No campo social, os negros passaram a subsistir em um processo de exclusão 

sumária, culturalmente tinham sua identidade denegrida, considerados primitivos e de 

baixa intelectualidade. O não acesso à educação era fator ignorado (SANTOS, 2002) e 

mais do que isso valorado como um dispositivo de integração na imigração da nação.  

A imigração europeia que foi estimulada cresce significativamente no mesmo 

período de início da industrialização no Brasil. Nesse período, uma das estratégias de 

poder utilizadas para a justificação da imigração, é afirmação das possibilidades de se 

melhorar o país, por meio da miscigenação dos povos. Afirmava-se, entre os pensadores 

autoritários e centralizadores que quanto mais branca a população se tornasse, melhor 

seria para o progresso e desenvolvimento do país (VIANNA, 1938).  

Nesse momento, expressiva quantidade de negros livres passou a buscar nos 

centros urbanos trabalhos como meio de sobrevivência. São criadas normativas que 

visam garantir o controle deste novo contingente de negros nas cidades.   

                                                           
6
Texto na íntegra in: 

http://www.nevusp.org/portugues/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1066 

http://www.nevusp.org/portugues/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1066
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Nos artigos do Código de 1890 citados a seguir, aponta-se a visão do negro 

como esse problema social, como perigo em potencial 

Art. 402. Fazer nas ruas e praças publicasexercicios de agilidade e destreza 

corporal conhecidos pela denominação capoeiragem; andar em correrias, com 

armas ou instrumentos capazes de produzir uma lesão corporal, provocando 

tumultos ou desordens, ameaçando pessoa certa ou incerta, ou incutindo 

temor de algum mal: 

Pena – de prisão cellular por dous a seis mezes. 

Paragraphounico. E‟  considerado circumstanciaaggravante pertencer o 

capoeira a alguma banda ou malta. 

Aos chefes, ou cabeças, se imporá a pena em dobro. 

Art. 403. No caso de reincidencia, será applicadaao capoeira, no 

gráomaximo, a pena do art. 400. 

Paragraphounico. Si for estrangeiro, será deportado depois de cumprida a 

pena. 

Art. 404. Si nesses exercicios de capoeiragem perpetrar homicidio, praticar 

alguma lesão corporal, ultrajar o pudor publico e particular, perturbar a 

ordem, a tranquilidade ou segurança publica, ou for encontrado com armas, 

incorrerá cumulativamente nas penas comminadas para taes crimes
7

. 

(BRASIL, 1890). 

 

 Esse percurso histórico-político vai delineando os deslocamentos dos negros na 

sociedade brasileira e as relações de força postas para essa população.O desenrolar das 

tramas de poder e as relações dos negros no Brasil, ganham cada vez mais a dimensão 

excludente desses nos interesses de desenvolvimento do país.  

Do Código penal de 1941 ao golpe de Estado de 1964, mesmo com a 

descriminalização da capoeira (expressão de cultura popular afrobrasileira), os negros 

ainda permanecem excluídos dos meios de produção, e passam a representar quase que 

em totalidade os pobres marginalizados do país (SILVA, 2002).  

Com o golpe de 64, o Brasil vive a supressão de direitos sociais, civis e 

políticos. A Ditadura Civil-Militar repercute na sociedade brasileira de tal maneira, que 

movimentos contrários a essa condição opressivo-repressiva passam a ser organizados. 

Negros brasileiros, afrodescendentes, passam a ocupar esses movimentos de 

                                                           
7
 Texto na íntegra in: http://pt.scribd.com/doc/55636995/Codigo-Penal-de-1890-Completo 

http://pt.scribd.com/doc/55636995/Codigo-Penal-de-1890-Completo
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enfrentamento à Ditadura no país, também como estratégia de inserçãode suas pautas de 

lutas e reivindicações na sociedade brasileira. 

Esse cenário político impulsiona, pela primeira vez, na história do Brasil a 

realização de estudos sobre a escravização. Em 1982, ocorre em Alagoas o I Simpósio 

Nacional sobre o Quilombo de Palmares e em 1988, é celebrado o Centenário da 

Abolição da Escravidão. 

 O fim da ditadura civil-militar ocorre em 1985 e em 1988 é promulgada a 

Constituição da República Federativa do Brasil. Considerada avanço democrático no 

país, por normatizar direitos civis, sociais e políticos será abordada como tecnologia de 

poder, dispositivos de captura e efeitos nos quilombos na atualidade. 

 

 

2.3REMANESCENTES DE QUILOMBOS E AS POLÍTICAS 

SOCIAIS 

 

O termo quilombo no Brasil é uma produção de interesses e derelações de 

forças. Em sentido de legitimidade, esse termo era utilizado pela Coroa Portuguesa para 

se reportar a escravos fugidos. Após a abolição da escravatura esse termo, por dar 

legitimidade posse de terra por herança aosex-escravos, deixa de ser utilizado.  

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 os interesses em jogo 

referentes a esse termo se modificam. O artigo 68 dos Atos das Disposições 

Constitucionais Transitórias dispõe 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‖ (FIABANI, 2005, p. 226). 

Em uma sociedade de expansão grande latifundiária, a extinção desse termo 

passa a ser fundamental. A partir de 1988, laudos e pareceres são emitidos por 

profissionais de diferentes áreas de formação sobre o conceito quilombo. Concomitante 

a isso intelectuais, de setores distintos, tambémpassam a realizar estudos para conceituar 

o termo quilombo. Todos os estudos, portanto, partem de um mesmo princípio, produzir 

socialmente o que é um quilombo.  
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Seja por princípios democráticos, socialistas ou de movimentos por reforma 

agrária, todas as produções de verdades desde a escravização até as proposições de 

políticas compensatórias têm por diferentes interesses em jogo, produzido socialmente o 

que são esses quilombos. Essas normatizações podem ser denominadas normalizadoras, 

no sentido de predeterminar de forma fechada como deveriam ser, se relacionar e existir 

desses quilombolas. 

Para serem reconhecidos como remanescentes de escravos e receberem 

titulações de terra esses sujeitos precisam se inserir em uma trama de poderes e relações 

que exprimem forças em diferentes direções. Quanto mais bem definida a significação 

de quilombo, menos comunidades assemelhar-se-iam em detalhes e menos titulações 

seriam legalizadas.  

Assim, as primeiras definições dos constituintes para quilombos tem por 

fundamento político-jurídico definir quais quilombos seriam verdadeiros. A definição 

mais concreta produzida para essa terminologia datada desse período de 1988 assemelha 

ai ideias da coroa portuguesa: ―Quilombos: Descendentes de escravos fugidos‖ 

(FIABANI, 2005).  

No período, poucas comunidades respondiam por essa exata definição, ex-

escravizados casaram com europeus e os indígenas eram desconsiderados nessa 

classificação. Portanto, foi muito pouca a mudança jurídica no cenário de 

reconhecimento e posse legal da terra.   

A partir disso, na relação para o reconhecimento das terras de remanescentes de 

quilombos, estavam pautadas disputas de forças. Os reconhecimentos estiveram 

presentes na disputa entre os movimentos negros e a análise dos profissionais que 

emitiam laudos (entre eles antropólogos e sociólogos) e também em produções de 

pesquisas acadêmicas. 

Os movimentos negros também tiveram papel político importante nas produções 

político-jurídicas da terminologia quilombo na sociedade brasileira. O primeiro 

Movimento Negro institucionalizado após a abolição da escravatura no país foi formado 

em 1931 e tinha por nome: Frente Negra Brasileira.  

Quilombos foram definidos entre outros, como resistência negra contra a 

opressão (em 1931, pela Frente Negra Brasileira), como símbolo da luta pela 
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redemocratização do país (em 1970) e em 1979 pelo Movimento Negro Unificado, 

como símbolo da resistência da população afrodescendente contra o racismo e a 

discriminação (FIABANI, 2005). 

A partir de 1902, associações de negros eram fundadas nas principais cidades 

do Brasil. Em sua maioria, se não todas, tinham cunho exclusivamente 

beneficente sem nem ao menos tratar sobre política e/ou ―questões de raça‖.  

Esse cenário viria a mudar a partir da década de 1930; LaianaLanes de 

Oliveira é categórica nesse ponto. Para ela, a Revolução de 1930 seria o 

grande incentivo para que os negros, já mobilizados, pudessem alçar posições 

na política. Os resultados revolucionários não ficariam apenas no 

deslocamento presidencial do eixo São Paulo - Minas Gerais.  Frente Negra 

Brasileira, nascida na capital paulista de 1931, foi um diferencial para os 

negros brasileiros. Além de ser uma associação recreativa e beneficente, tinha 

boa parte de suas atividades focadas na esfera política, transformando-se, em 

1936, em partido político (VELASCO, 2009, p. 395). 

 

Em 1990, o termo quilombo ganha sua primeira produção por órgão oficial (pelo 

Estado), através da Fundação Cultural Palmares. ―Quilombos são sítios historicamente 

ocupados por negros que tenham resíduos arqueológicos de sua presença, inclusive as 

áreas ocupadas ainda hoje por seus descendentes, com conteúdos etnográficos e 

culturais‖ (FIABANI, 2005, p. 39).  

Quilombo então passa a ser entendido como patrimônio histórico, devendo ser 

preservado. Entende-se nessa contextualização a força aplicada à construção de 

identidade de um povo, o poder sobre a vida de sujeitos e territórios. Poder esse 

ocorrendo na circulação das próprias populações afetadas por interesses em jogo. 

Interesses ligados à questão socioespacial em que se encontram essas comunidades. Em 

todo o Brasil, comunidades identificadas ou não enquanto quilombolas disputam seus 

espaços de sociabilidade com grandes latifundiários, ambientalistas, o Estado. 

A questão da terra e de sua capacidade produtiva interfere diretamente nas 

decisões jurídico-políticos de como se utilizarão as normativas produzidas por 

interesses em jogo.  

Todas as tentativas de resistências dos movimentos negros sobre essas 

definições, portanto, acabam como efeito dessas relações de força, impondo aos negros, 

formas de existir e se relacionar para que tivessem através desse reconhecimento de 
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reminiscência, garantia de inclusão em uma trama de poder ligada ao que politicamente 

é definido enquanto direitos sociais. 

Assim, para o reconhecimento fundiário de terras de remanescentes de 

quilombos, esses passam a ser definidos por uma forma de subsistência, de expressão e 

manifestação cultural, de comprovação de ancestralidade e identidade com o passado.  

Em 1994, a Associação Brasileira de Antropologia descreve uma nova tipologia 

para definir remanescente de quilombo: ―grupos étnicos conceitualmente definidos pela 

Antropologia como um tipo organizacional que confere pertencimento através de 

normas e meios empregados para indicar afiliação ou exclusão‖ (FIABANI, 2005, p. 

41). 

Eram (e são) questionadas autonomia, independência do sistema de produção 

capitalista e tradição para o reconhecimento quilombola.Esses estudos e afirmações 

sobre quilombagem são produções de verdades, que propõe na década de 1990, por 

exemplo, uma análise desses espaços enquanto exclusivamente resistências à 

escravidão. 

Ocorreu também o fortalecimento da Fundação Cultural Palmares, criada pela 

Lei Federal nº 7.668, de 22 de agosto de 1988. Esta Fundação, vinculada ao Ministério 

da Cultura, atua até o momento no processo de certificaçãopor meio daautodefinição 

comunidades quilombolas. 

O decreto 4.887/03 é o dispositivo mais atual que regulamenta o procedimento 

para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras 

ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o art. 68 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.  

Art. 2º Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para 

os fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-

atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais 

específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a 

resistência à opressão histórica sofrida (BRASIL, 2003). 

 

Nessas relações formalmente jurídicas são também produzidas verdades sobre 

esses sujeitos quilombolas, e nessas tramas de inclusão, esses sujeitos se 

tornam:comunidades, populações, estatísticas e cálculos para estratégias de controle. 
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Os efeitos nos quilombos apontados nessa trajetória e serão melhor delineados 

no estudo sobre um quilombo específico, o Quilombo da Fazenda. 

Os parâmetros construídos para modelar quilombo, o delimitam e territorializam, 

para a emersão da governamentalidade. A questão da governamentalidadedeve ser 

reconstruída nesse resgate histórico-político, a partir do cruzamento das diversas 

práticas de governo, suas intensidades e métodos e suas relações internas e externas aos 

quilombos: movimentos de concentração do Estado dentro da problemática geral de 

governo, que se baseia em objetivos de como governar e como ser governado 

(FOUCAULT, 1998, p. 278).   

 

É certo que entre todas essas formas de governo, que se cruzam, que se 

imbricam no interior da sociedade e do Estado, uma forma é bastante 

específica: trata-se de definir qual é a forma particular que se aplica a todo o 

Estado. É assim que, procurando fazer a tipologia das diferentes formas de 

governo, La Mothe Le Vayer, em um texto do século seguinte (uma série de 

escritos pedagógicos para Delfim) diz que existem basicamente três tipos de 

governo, cada um se referindo a uma forma específica de ciência ou de 

reflexão. O governo de si mesmo, que diz respeito à moral; a arte de governar 

adequadamente uma família, que diz respeito à economia; a ciência de bem 

governar o Estado, que diz respeito à política. Em relação à moral e à 

economia, a política tem sua singularidade, o que La Mothe Le Vayer indica 

muito bem. Mas o importante é que, apesar desta tipologia, as artes de 

governar postulam uma continuidade essencial entre elas. Enquanto a 

doutrina do príncipe ou a teoria jurídica do soberano procura incessantemente 

marcar uma descontinuidade entre o poder do príncipe a as outras formas de 

poder, as teorias da arte de governar procuram estabelecer uma continuidade, 

ascendente e descendente (Idem, p. 281). 

 

Cabe então, apresentar essas relações e suas diversas concepções frente aos 

acontecimentos dentro e fora das comunidades de remanescentes de quilombos, e que se 

encontram inseridos nessa realidade. A participação dos movimentos negros se 

apresenta ao longo desse processo como reprodução cultural de uma sociedade de 

estratégias de controle bem intrínsecas a todas as relações.  

Aponta-se participação nesses espaços de disputa de poder não como forma de 

enfrentamento e sim de conivência às relações de forças. Por mais que os movimentos 

negros tivessem por objetivo garantir acesso aos direitos sociais, é nos processos de 
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ressiginificação do termo quilombo, que se possibilitaram produções do termo quilombo 

conforme interesses de manutenção do poder.  

Nessa mesma década de 1990, os movimentos sociais no país disputam espaços 

de participação em diversos jogos de poderes sociais. Os movimentos negros, a partir de 

suas pautas de debates, também buscam estrategicamente ocupar e disputar suas 

demandas e lutas também nesses espaços.  

Segundo Catherine Wilson (2010), as democracias neoliberais produzem um 

tipo de subjetividade humana a partir da participação de sujeitos sociais (no sentido de 

sujeitos que formam a sociedade) na política e economia. Para a autora, a convocação e 

apelo à participação social, são estratégias de poder claras para a produção de 

subjetividades de governo de si. 

Compreendendo que as análises da autora partem das proposições metodológicas 

de Foucault sobre a genealogia do poder, a produção desses movimentos sociais para 

essa autora, então, estão atrelados às relações de poder. Para ela existem paradigmas 

vividos pelo que ela define como: ―Os novos movimentos sociais‖. 

Esses ―novos movimentos sociais‖ proliferam na sociedade desde a década de 

1960 e o que esses movimentos sociais são: 

As designações para os novos movimentos sociais tentam agregar uma série 

de movimentos sociais contemporâneos neoliberais, os quais compartilham 

características particulares. Johnston, Laraña, e Gusfield (1994) delinearam o 

que eles consideram as fundamentais características dos novos movimentos 

sociais, características que eles afirmam contrastar com aqueles dos 

movimentos das classes operárias que proliferaram no passado. Primeiro, o 

papel estrutural dos participantes não estão claramente ligados ao do 

movimento. Segundo, Os Novos Movimentos Sociais não exibem maior 

característica ideológica dos que os de senso Marxista, mas demonstram 

bastante pluralismo de valores e ideias. Terceiro, Os Novos Movimentos 

Sociais tendem a mobilizar por perto novas ou anteriormente fracas 

identidades, bastante quanto a economia reivindica. Quarto, muitos dos que 

são considerados movimentos ativistas tomam lugar na constituição das 

experiências de vidas individuais, assim, embaçando a linha entre a 

participação individual e coletiva. Quinto, esses movimentos frequentemente 

se endereçam ao que antes era considerado áreas ―privadas‖ da vida. Sexto, 

as táticas dos Novos Movimentos Sociais frequentemente abarcam a 
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dramática civil desobediência e não violência. Sétimo, a proliferação dos 

Novos Movimentos Sociais relatam a diminuição da fé na institucionalização 

da participação política. Finalmente, esses movimentos tendem a ser 

descentralizados e difusos (WILSON, 2010, p. 33). 

 

No Brasil, os movimentos negros, analisados por essa perspectiva descrita 

produzem debates sobre as necessidades em se repensar e reparar os danos históricos 

causados a negros no país. Essas afirmações sobre o que se define também enquanto 

democracia racial conduz ainda para uma trama de poderes atravessados pelas relações 

sociais. 

Sobre o caráter de democracia racial no país, Teixeira (2003), demonstra, a partir 

de dados estatísticos oficiais, que os negros têm as piores condições de vida da 

população brasileira e que o sistema de desigualdade é reproduzido pelas relações 

sociais, etnicoraciais e reforçado pela mídia e pela escola.  

As disparidades entre negros e brancos revela segregação social, que se pode 

constatar, por exemplo, pela baixa escolaridade de chefes de famílias negros, ou maior 

quantidade de negros acessando as escolas públicas, algumas ainda com 

desenvolvimento pedagógico de má qualidade. As estatísticas apontam uma minoria 

negra acessando universidades ou permanecendo nessas instituições até a conclusão de 

seus cursos (TEIXEIRA, 2003).  

Em âmbito nacional, os cursos universitários mais frequentados por negros, são 

aqueles que possuem menos prestígio enquanto reconhecimento social, como 

Arquivologia, Pedagogia, Enfermagem e Serviço Social (TEIXEIRA, 2003). 

Essa conceituação visa abranger a perspectiva desses sujeitos negros, 

remanescentes de quilombos em um contexto de discriminação etnicoracial. Esses 

dados de realidade possibilitam a crítica sobre a produção de saberes que agem nas 

relações de força que permeiam a vida negra em sociedade. 

Principalmente no que diz respeitoàs mudanças das características de identidade 

dos negros escravizados no Brasil, dimensionadas pelas transformações culturais 

enfatizam as mudanças decorrentes dos deslocamentos nos locais de moradia. Perde-se 

espaço de convivência e outra experiência de sociabilidade ocorre. 

Sendo a cultura um sistema articulado de símbolos e significados emergentes 
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do cotidiano de vida do grupo que a produz, ela se torna um referencial de 

identidade para o grupo [...] passam a representar uma dimensão da sua vida 

que, se transmitindo através dos tempos, vai constituindo e reconstituindo a 

sua história. E assim, a transmissão cultural assume para o grupo o caráter de 

um compromisso, de uma responsabilidade social (SILVA, 2002, p. 55). 

 

A questão quilombola encontra suas identidades espalhadas de forma de 

descentralizada e específica em cada localidade que se encontram remanescentes 

habitando. Conforme a história de suas relações sociais, a vida política em sociedade se 

reformulará.  

No de correr das disputas em jogo cada coletivo, ou melhor, cada comunidade 

por representar jurídico-politicamente um coletivo de pessoas habitando determinado 

território, passam a ser inseridos numa trama de poderes permeadas pelo discurso de 

acesso aos direitos sociais. 

Direitos esses que se apresentam nos interesses de cada especificidade. Por 

exemplo, na questão do Quilombo da Fazenda, comunidade estudada nessa pesquisa, a 

relação dos moradores com o Parque Estadual da Serra do Mar gera uma série de 

desdobramentos iniciados na luta pela permanência no local que habitam. 

Esses desdobramentos são fluxos de relações pautadas pelos interesses em jogo 

que conduzem as condutas dos moradores. Essa condução de condutas (FOUCAULT, 

2009) é possibilitada pela produção de saberes e verdades. e, portanto, pensar 

quilombos é compreender a realidade própria de cada comunidade em questão, suas 

lutas pela terra, afirmação de uma história atravessadas por leis, normas, condutas 

esperadas, adaptações às novidades, possibilidade de ser reconhecido como quilombo a 

qualquer custo. 

É preciso compreender também nessas conduções de condutas, as verdades que 

se apresentam nas produções dos saberes sociais sobre os negros para além das 

comunidades negras. Ou seja, é preciso entender os fluxos de poder sobre a questão do 

negro como processo social. 

No imaginário nacional, quilombo é algo do passado que teria desaparecido 

do país junto ao sistema escravocrata, em maio de 1888. As denominadas 

comunidades remanescentes de quilombos ainda causam grande surpresa na 

população brasileira, quando surgem notícias nos meios de comunicação 
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sobre a sua existência em, praticamente, todos os estados da federação e, que 

estas vêm, gradualmente, conquistando o reconhecimento e a posse formal de 

suas terras. Esta falsa ideia decorreu do fato das comunidades terem 

permanecido isoladas durante parte do século passado. Foi uma estratégia 

intencional que garantiu a sua sobrevivência como um grupo organizado com 

tradições e relações territoriais próprias e, por conseguinte, com direito a ser 

respeitado nas suas especificidades, as quais foram significativas para a 

construção e atualização de sua identidade étnica, cultural, reprodução física 

e social (SEPPIR, 2004). 

 

Quilombos para os movimentos negros são entendidos como espaços de 

organização sociocultural de negros trazidos da África escravizados. O que para os 

movimentos negros fora observado como reelaboração das experiências vividas por essa 

população em seus espaços de socialização são as ressignificações de quilombos.  

Para a Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial (SEPPIR) os 

quilombos foram delineados enquanto recurso útil para a sobrevivência física e cultural 

daquelas pessoas descendentes de escravizados trazidos da África. Mas, acima de tudo, 

o que é considerado para os movimentos negros como instrumento de preservação da 

dignidade de homens e mulheres descendentes dos africanos traficados para o Brasil, 

são os quilombos. 

Não se tenta nessa pesquisa desconsiderar essa luta histórica de negros contra a 

escravização e outras formas de opressões sofridas. O que se pretende enfatizar é a 

percepção lógica de que para além dos movimentos negros, há uma massificação da 

ideia dos negros como perigosos em potencial. Ou seja, são elaborados e reelaborados 

dispositivos de poder que vão delinear as relações de forças postas a cada realidade.  

Por meio de estudos e pesquisas são comprovados que além dos quilombos 

remanescentes do período da escravidão, outros quilombos formaram-se após a abolição 

formal da escravatura, em 1888, pois, continuaram a ser, para muitos, únicos locais de 

sociabilidade, moradia e sobrevivência (SEPPIR, 2004). 

No site do SEPPIR, no documento que apresenta o Programa Brasil Quilombola, 

implantado pelo governo federal na gestão Lula, é apresentada uma reflexão sobre a 

questão negra no Brasil:  

Desprovidos de qualquer patrimônio, vivendo na mais absoluta miséria, os 

negros recusaram-se a conviver num mesmo espaço com aqueles que os 
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consideravam inferiores e não os respeitavam na sua humanidade. Além 

disso, ainda tiveram que enfrentar as resistências e os preconceitos de uma 

sociedade o qual desprezava sua cultura e a sua visão de mundo.Várias destas 

comunidades permanecem agregadas até os dias de hoje, algumas, inclusive, 

guardando resquícios arqueológicos. O seu reconhecimento não se 

materializa mais pelo isolamento geográfico – apesar das grandes 

dificuldades de acesso para alcançar o núcleo residencial de algumas delas – 

nem pela homogeneidade física ou biológica dos seus habitantes. É mais 

plausível afirmar que a ligação com o passado reside na manutenção de 

práticas de resistência e reprodução do seu modo de vida num determinado 

local onde prevalece a coletivização dos bens materiais e imateriais (SEPPIR, 

2004, p. 19). 

 

Deste modo, comunidades remanescentes de quilombo são inseridos nas 

políticas sociais como grupos sociais cujas relações têm sua história de 

institucionalização decorrentes dos processos de escravização no Brasil. Foram 

realizados em toda a história política dos negros no país cálculos para produção de 

procedimentos e análises das gestões da vida dos negros. Foram produzidas identidades, 

debatidas e validadas enquanto diversidades denominadas enquanto expressões étnicas 

no sentido de distinguir os quilombolas do restante da sociedade. Essa distinção é para 

os movimentos negros um ―processo de auto-identificação bastante dinâmico e não se 

reduz a elementos materiais ou traços biológicos distintivos, como cor da pele, por 

exemplo‖ (SEPPIR, 2004, p. 24). 

Territórios e identidades quilombolas foram normatizados por meio de 

legislações. Estas acabam por produzir parâmetros determinados para estilos de vida, de 

ver, fazer e sentir o mundo. Um espaço social específico, com formas singulares de 

transmissão de bens materiais e imateriais para a comunidade.  

Por isso os quilombos precisam estar constantemente sobre a vigilância do 

Estado. Porque se esses funcionassem como culturalmente se estabeleceram, enquanto 

espaços de resistências aos exercícios de poderesseriam necessariamente um perigo. 

As táticas de governo, portanto, convocam os quilombolas a participar de uma 

série de processos de inclusão em dispositivos de poder, que manterão produções de 

verdades sobre o controle dos interesses em jogo. O Estado, os latifundiários, ambos 

correspondem a grande parte das relações de força das populações quilombolas.  
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Os bens imateriais, esses que podem transformar no legado de uma memória 

coletiva um patrimônio simbólico de resistências, precisam ser eliminados. É preciso 

produzir subjetividades obedientes e produtivas. É preciso assim, investir em ações que 

foquem desenvolvimento dessas comunidades (FOUCAULT, 2004). 

As especificidades e diferenciais socioculturais devem ser ressaltados, 

valorizados e priorizados quando da montagem de um modelo de 

desenvolvimento sustentável para as comunidades quilombolas, 

conjuntamente com a integração de cinco outras dimensões: sustentabilidade 

ambiental, social, cultural, econômica e política. 

Destas dimensões, na fala recorrente dos quilombolas, algumas ameaças 

rondam as comunidades onde residem. São elas: a titulação, para garantir o 

domínio e a posse da terra assegurando, simultaneamente, alternativas viáveis 

para sua sobrevivência com dignidade, recuperando e renovando sua cultura; 

a legislação ambiental que não reconhece os direitos das populações 

tradicionais, e, muitas vezes, favorece tensões e conflitos nas áreas, que 

inviabilizam sua permanência na terra e a educação, onde as escolas em 

funcionamento nas comunidades não tem a manutenção garantida nem 

valorizam a cultura local. 

A recente visibilidade da questão quilombola exige uma profunda revisão nos 

modelos de gestão utilizados para a implementação da política pública. Os 

quilombos se constituem em um sistema onde as dimensões sociopolíticas, 

econômicas e culturais são significativas para a construção e atualização de 

sua identidade. Dessa forma, buscam a equidade de maneira peculiar 

trazendo à tona a discussão do desenvolvimento imbricado na questão da 

identidade. 

Nesta perspectiva, para as comunidades remanescentes de quilombos, a 

questão fundiária incorpora outra dimensão, pois o território espaço 

geográfico-cultural de uso coletivo – diferentemente da terra que é uma 

necessidade econômica e social, é uma necessidade cultural e política, 

vinculado ao seu direito de autodeterminação (SEPPIR, 2004, p. 31). 

 

Essas produções de verdades sobre os sujeitos quilombolas, ou seja, a questão da 

terra em conflito, da cultura e suas transformações no decorrer do tempo devem ser 

analisadas conjuntamente às mudanças no comportamento próprio das conduções de 

condutas. Em cada realidade são variados os efeitos diversos, não há parâmetros para se 

analisar cada quilombo ou sujeito quilombola. 

Para apresentar, ao exemplo, a especificidade de um quilombo e das relações 

vividas, é preciso compreender os jogos de poder. Quando se trata da rigidez no 
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controle da população, compreender um quilombo ocorre nos processos de resistências 

e efeitos da opressão do Estado e de outras formas de inserção dos sujeitos. Inserções 

essas que os deslocam para uma individualidade coletiva, ou seja, indivíduo ou cidadão. 

O que se torna interesse para a população, também se representa pelas relações 

vividas. Cada história possui seu percurso político, no sentido de se encaminhar em 

cada encontro ou relação, ou processo de força em interesses difusos. Interesses podem 

ser conduzidos do indivíduo para o coletivo, de cada um ao processo de inclusão 

democrática. 

Agregando a questão do desenvolvimento a essa análise crítica, constata-se que 

as cidades cresceram, os centros rurais também, ou seja, as comunidades mais afastadas 

se aproximaram politicamente e estrategicamente umas de outras, possibilitando 

formulações de interesses em comum. 

Quando se pensa, no Quilombo da Fazenda
8
e nos marcos histórico-políticos dos 

desdobramentos da escravidão em liberdade, sujeições, assujeitamentos e inclusões, o 

pensamento está diante das práticas, das relações de forças locais. A então Fazenda da 

Caixa foi inserida como propriedade do Estado de São Paulo e a Fazenda foi inserida 

por meio de normativas jurídicas em uma trama de interesses ambientais, que variam 

desde a preservação local, até formas de subsistência na comunidade e formas de 

desenvolvimento sustentável. 

Essas questões atentam para a reflexão de Foucault (2004, 2009) sobre as 

estratégias de poder e seus deslocamentos a partir do liberalismo e suas recomposições 

neoliberais. Os sujeitos em seus processos de inclusão são convocados a participar das 

tramas de poder, a partir de sua inserção na sociedade enquanto sujeitos produtivos, 

remanescentes de núcleos passados de difícil precisão jurídica, componentes de uma 

comunidade constituída para garantir o domínio de terras hipotecadas ao banco, 

idealizando sua futura propriedade. 

                                                           
8
O Quilombo da Fazenda é a comunidade pesquisada na realização desse estudo. Esta localizado no 

litoral Norte de São Paulo, na cidade de Ubatuba. Estrategicamente a Fazenda se encontra em um local 

que centraliza a cidade de Paraty-RJ e o centro da cidade de Ubatuba-SP. A história local é marcada pela 

vinda dos primeiros moradores do Quilombo do Campinho-RJ, para trabalhar na antiga Fazenda 

escravista. Mudanças ocorreram nesse período político do Brasil e após a construção da estrada Rio-

Santos, em 1977 e a transformação da região em local de preservação ambiental, amparado por 

legislações e a instalação de uma sede do Parque Estadual da Serra do Mar (Núcleo Picinguaba) na Praia 

da Fazenda, também território quilombola. Na análise dos capítulos 2 e 3 são apresentadas as reflexões 

derivadas da pesquisa sobre a Fazenda. 
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 No caso da Fazenda, os sujeitos são inseridos em uma trama de poderes a partir 

de sua identificação jurídico-política de ―cidadãos quilombolas‖ e são convocados a 

participar de um processo de lutas e conformações delineadas por produções de 

subjetividades participantes como jogadores no empreendedorismo de si. 

As minúciasdesses saberes sobre os acontecimentos em questão delinearam em 

sua busca analítica o reconhecimento dessas características das comunidades 

quilombolas e suas relações de força internas e externas. 

Apesar de o quilombo ser um modelo bantu, creio eu que, ao unir africanos 

de outras áreas culturais e outros descontentes não-africanos, ele teria 

recebido influências diversas, daí seu caráter transcultural. Com efeito, a 

transculturação parece-me um dado fundamental da cultura afro-brasileira.  

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, 1995/1996, p. 

63).  

 

Assim, ocorreu uma ampliação conceitual para que certas comunidades antes 

não consideradas como quilombolas fossem reconhecidas como tais. Ganha importância 

considerar as maneiras pelas quais estas comunidades garantiram sua continuidade, 

reelaborando suas experiências cotidianas e mantendo vestígios com a memória de seus 

antepassados. 

Liberdade então, produzida
9
 para garantia dos interesses coletivos sobrepondo-se 

aos individuais,fazendo com que como situou Wilson se configure uma nova relação 

com os movimentos sociais em que está em jogo o princípio da 

                                                           
9
 A liberdade é algo que se fabrica a cada instante, suscita-la e produzi-la com, bem entendido, [todo o 

conjunto] de injunções, de problemas de custo que essa fabricação levanta.Qual vai ser então o princípio 

de cálculo desse curso de fabricação da liberdade? O princípio de cálculo é, evidentemente, o que se 

chama de segurança. Ou seja, o liberalismo, a arte liberal de governar vai se ver obrigada a determinar 

exatamente em que medida e até que ponto o interesse individual, os interesses – individuais no que tem 

de divergente uns dos outros, eventualmente de oposto – não constituirão um perigo para o interesse de 

todos (FOUCAULT, 2004, p. 88).   
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governamentalidadeliberal em que os interesses individuais não devem estar 

subordinados aos coletivos e nem esses obstruírem os individuais. 

Conduzindo condutas por meiodos interesses da população, os dispositivos de 

poder criam as percepções de perigo no cotidiano, como o despejo, a perda da terra; 

produzem subjetividades de inseguranças. Essas produções de verdades; fruto de uma 

cultura que põe em foco os desejos como fluxos de obediência, perpassam a vida 

cotidiana em todas as esferas das relações. 

Esses dispositivos de poder liberais ganham novos agenciamentos nos percursos 

neoliberalistas. ―A extensão dos procedimentos de controle, de pressão, de coerção que 

vão constituir como que a contrapartida e o contrapeso das liberdades‖ (FOUCAULT, 

2004, p. 91). 

Em relação aos desejos, esses, soam interessantes na construção do discurso de 

ampliação de liberdades. Liberdades essas baseadas em intervenções, denominadas no 

neoliberalismo como práticas democráticas. Essas práticas se formalizavam pela 

possibilidade de se relacionar diretamente no mercado a partir de interesses em 

jogo,favorecendo a participação de cada um e da coletividade representada. 

Na questão do negro, pode se apontar a importante presença de diferentes formas 

de subjetivação que vão desde a escravização na África até o exercício de poder dos 

senhores e os deslocamentos nos agenciamentos de poderes na história política desses 

no Brasil. 

Isso nos remete primeiramente para o após a abolição da escravatura, quando os 

negros foram reprimidos através de medidas coercitivas. No período de ditadura e após 

o seu término, a sociedade passa a se organizar de diferentes formas, mas 

principalmente em ligações partidárias. Nesse período as pautas propostas por negros 

ativistas em diferentes movimentos sociais, dentre eles também movimentos negros, 

passam a ecoarnos considerados espaços de participação (espaços esses de disputas e 

poderes). A institucionalização dos possíveis rebeldes demonstrada nessa trajetória 

possibilita que os interesses em se institucionalizar os movimentos negros repercutam 

na formação do partido abolicionista, da Frente Negra Brasileira também se fundar 

partido ou da Fundação Palmares ser um órgão governamental.   

 Segundo Catherine Wilson, 
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Então, o governo democrático neoliberal produz subjetividades em quem já 

está propenso a se engajar nos Novos Movimentos Sociais, portanto, 

fomentando a proliferação desses movimentos como associações deslocando 

da industrialização, para a pós-industrialização, e para as democracias 

neoliberais. Contudo, o mais importante é que os Novos movimentos Sociais 

são produzidos por um governo e também pelo emprego de técnicas de 

governo. 

Claramente, todos os movimentos sociais procuram formar condutas 

humanas. Ainda, os Novos Movimentos Sociais, mais que outros tipos de 

movimentos, utilizam os desejos e o autoconhecimento como técnicas para 

formar comportamentos humanos, portanto, o foco deles na identidade, a 

politização do que anteriormente eram áreas da vida privada, e a produção de 

culturas de específica movimentação, as quais estão frequentemente ligadas 

para distinguir consumos. 

Paradoxalmente, enquanto subjetividades individuais estão sendo cada vez 

mais governamentalizadas, as técnicas de governo estão cada vez mais 

democráticas. Grupos de movimentos sociais empregam técnicas de governo 

mais que o Estado, mas com diferentes influências e diferentes efeitos. As 

relações de força permeavam as fabricações sociais, mas as técnicas de 

governo que são armas para dominar populações não são necessariamente 

que governam dominando populações. Foucault argumenta que toda relação 

de força providencia uma oportunidade para intervenção dentro de um 

exercício de poder, e as técnicas de governo são assim empregadas por 

Estado e subjetivações da sociedade, em ambos dominados e dominadores, 

nas múltiplas relações e constelações. Às vezes, o governo do Estado produz 

ações nos movimentos sociais para modificar o governo do Estado em favor 

de suscitar mais técnicas adequadas aos interesses de grupos de movimentos 

sociais. Em outras palavras, as técnicas de governo empregadas pelo Estado 

de democracia liberal tem o potencial de produzir subjetividades como uma 

tentativa de governar as condutas dos atores estatais. Para isso então, grupos 

de movimentos sociais articulam conhecimentos comumente como 

ferramentas para as proposições de governo do Estado, ambos contra o 

Estado, ou nas tentativas de alinhar atores com o Estado para governar 

populações de acordo com os movimentos de interesses (WILSON, 2010, p. 

41). 

 

Assim, os movimentos negros são convocados a produzir uma concepção sobre 

quilombo. Isso se tornava interesse em jogo para esses movimentos por ser 

possibilidade de acesso a direitos sociais de grupos de negros prejudicados pelas 

relações econômicas desde o período de escravização. 
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As definições jurídicas sobre quilombos, a inserção desses sujeitos em uma 

trama de poderes que subjetivam os quilombolas ao controle do Estado acabam 

objetivando pelas relações de forças que exercem poderes sobre os corpos dos ex-

escravizados e assujeitam subjetividades coniventes com a dominação. 

Os movimentos sociais nesse sentido cumprem o papel de representar as 

individualidades coletivizadas e suas lideranças se objetivam enquanto poder sobre os 

interesses da população. 

A economia também cumpre seu papel no controle da população. As produções 

de subjetividades ligadas à economia partem da compreensão dos sujeitos enquanto 

potencialmente rentáveis ao capital. Essa articulação de forças gera a concepção de 

capital humano, conceito neoliberal analisado nesse contexto como condições de 

desenvolvimento e formação individual para melhoria de qualidade da participação 

social. Sendo aparticipação nesse momento entendida como capacidade de desenvolver 

técnicas e tecnologias que possibilitem o avanço da produtividade, inclusão e 

paradoxalmente assujeitamentos.  

A coerção direcionada aos negros, por meio de diversos mecanismos de 

vigilância,tem seus deslocamentos nas estratégias de poder conforme se transformam os 

interesses em jogo no país. Atualmente essas intervenções estatais podem ser analisadas 

enquanto acesso a políticas de direitos sociais. 

O aquilombamento passa a ser sob esse ponto de vista foco de constante 

vigilância. É preciso garantir no espaço de vivência dessas comunidades a efetividade 

desses dispositivos de controle e os próprios movimentos negros acabam se tornando 

agenciadores do controle. 

Essa manutenção de vigilância e controle da população é apenas a afirmação de 

uma centralidade, que em linhas gerais se consolida por um sistema de leis. Leis essas 

que visam à normatização dos acontecimentos e a condução de condutas. Não se 

possibilita a existência de manifestações de resistências sem o acompanhamento e 

controle do Estado. 

Os mecanismos de poder operam na produção de estereótipos, estereótipos esses 

sujeitos a cálculos e análises de perigos e possibilidades de contenção. É na linha dos 

interesses que se produzem as perspectivas de consolidação dos dispositivos de poder. 
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No que implicam diretamente nas produções de quilombos, quilombolas, e de 

seusaquilombamentos. 

Em 2003, é criada através da medida provisória nº 111 e depois convertida na 

Lei 10.678 a Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial da Presidência da 

República. Considerada como conquista das lutas dos Movimentos Negros brasileiros, 

tem por finalidades: 

―Formulação, coordenação e articulação de políticas e diretrizes para 

promoção da igualdade racial; 

Formulação, coordenação e avaliação das políticas públicas afirmativas de 

promoção de igualdade e da proteção dos direitos de indivíduos e grupos 

étnicos, com ênfase na população negra, afetados por discriminação racial e 

demais formas de intolerância; 

Articulação, promoção e acompanhamento da execução dos programas de 

cooperação com organismos nacionais e internacionais, públicos e privados, 

voltados à implementação da promoção da igualdade racial; 

Coordenação e acompanhamento das políticas transversais do governo para a 

promoção da igualdade racial; 

Planejamento, coordenação da execução e avaliação do Programa Nacional 

de Ações Afirmativas; 

Acompanhamento da implementação de legislação de ação afirmativa e 

definição de ações públicas que visem o cumprimento de acordos, 

convenções e outros instrumentos congêneres assinados pelo Brasil, nos 

aspectos relativos à promoção da igualdade e combate à discriminação racial 

ou étnica
10

‖. 

 

 Essa diretriz de governamentalidade representa nos fluxos da sociedade do 

controle as propostas de intervenção também nas comunidades de remanescentes de 

quilombos. Agora não somente a terra esta em jogo, e sim a saúde, a educação, a 

alimentação e o desenvolvimento social.   

Diversos programas e projetos passam a referenciar esses territórios. A 

população é cadastradaem diferentes Programas ligados ao governo federal, como Bolsa 

Família, ou Governo Estadual, como Renda Cidadã, entre outros. Além desses 

Programas, existe o então citado Programa Brasil Quilombola. São programas de 

inclusão dos sujeitos no processo de formação da cidadania compondo os discursos 

                                                           
10

 Disponível in: http://www.seppir.gov.br/sobre 

http://www.seppir.gov.br/sobre
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participativos como inclusão dos sujeitos nas tramas de poder a partir de seus interesses 

em jogo. 

Acertadas as condicionalidades, as comunidades, de diferentes tipologias, 

geralmente medidas por seus processos de reelaborações culturais, se inserem num 

saber coletivo de direito enquanto possibilidades de transformação. 

O que se transformam sobre esse ponto de vista específico são as relações, as 

composições e os conjuntos de conhecimentos passados de gerações que convivem em 

um mesmo espaço territorial afetado pelo tempo e história.Os efeitos da vida cotidiana 

reiteram a mesma verdade que gira em conversas, disputas, desentendimentos, 

interesses em jogo. 

A questão dos negros no Brasil é um dos condutores de análise do Quilombo da 

Fazenda, mais restritos a expressões de cultura popular e seus deslocamentos no tempo, 

reelaboração cultural da comunidade em seus enfrentamentos de poder com o Parque 

Estadual da Serra do Mar e cada vez mais longe da esperança na propriedade. 

São aplicadas técnicas para o resgate e manutenção das culturas de raiz africanas 

e tradicionais quilombolas, implementados projetos de agricultura comunitária e ou 

familiar, cooperativismo, programas de saúde da família especializados na saúde da 

população negra e articulações em rede para produzir aincluão desses sujeitos. Passam 

por experimentações ditas sustentáveis, sempre ligadas a sua relação com a terra e com 

o espaço a que pertencem. 

 Essas tecnologias de poder escondidas no discurso de um modo de organização 

diferenciado, comunitário e participativo foca uma nova construção de relações de força 

que produzem homens obedientes, saudáveis e produtivos e que possuam comunhão 

com a natureza e com uso da terra de maneira sustentável.  

O espaço da comunidade que pode representar um lugar de organização e 

resistências, principalmente se historicamente esses já tenham se fundado com esse 

objetivo, devem permanecer acompanhados, assistidos pelo Estado. 

Nesses espaços, é preciso produzir subjetividades obedientes e isso ocorre a 

partir da captura dos desejos, produções de verdades e de interesses em jogo. A 

permanência efetiva do Estado nos quilombos em seus exercícios de micropoderes, 
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sãoalavancados pela inserção de institutos ou entidades assistenciais e outras 

instituições exercem governos que tenham como efeito o enfraquecimento do potencial 

revolucionário. 

 Nessa articulação de relações de forças e efeitos que o próximo capítulo será 

construído. A partir da apresentação do Quilombo da Fazenda, em seus aspectos 

econômicos, sociais e políticos, suas relações internas e externas, suas subjetividades, 

resistências e assujeitamentos.  

Em uma perspectiva genealógica do poder a questão dagovernamentalidade se 

apresentará a partir dos jogos de poder e interesses de diversas instituições e sujeitos, 

agenciados pormicropoderesque modulam as vidas dos indivíduos coletivizados dentro 

e fora do território quilombola. 

O Quilombo da Fazenda, comunidade estudada nesta pesquisa, teve sua inserção 

nas definições jurídicas de quilombos em 2003, quando foi reconhecida pela Fundação 

Palmares. Atualmente, encontra-se em processo final de demarcação do território, 

realizado pelo Instituto de Terras de São Paulo, iniciado em 2011. 

A Fazenda é umas dessas comunidades quilombolas que possui em seus fluxos 

de operação de forças interferências diversas principalmente calculadas pelo Estado. 

Na comunidade existem aproximadamente 50 residências, ampliadas com o 

passar dos anos por agregar em seus cômodos as novas gerações que chegam. A 

população, como apresentada, sendo flutuante, varia em torno de 100 moradores no 

decorrer do ano.  

Essa comunidade negra, de características rurais, possui em seu contato diário a 

exuberante natureza que os cercam. As tradições de pesca artesanal, subidas no rio em 

pequenos barcos, tardes em cachoeiras ou retirando frutas do pé ainda se mantém vivo 

na dinâmica de vida das famílias, experimentadas de formas mais intensas nas crianças 

da comunidade. 

A comunidade tem aproximadamente 25 crianças e 10 adolescentes. A maior 

parte dos moradores que permanece morando na Fazenda são os mais velhos, troncos 

das famílias. Moram na Fazenda, negros, caiçaras, estrangeiros, enfim, aqueles que se 

relacionaram e casam com membros dessa comunidade negra. 
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Efeitos e resistências à escravização, os quilombolas são para a sociedade 

perigos potenciais de enfrentamento ao poder. No período do Brasil República, 

passaram a ser denominados como inimigos no Estad e, as leis de repressão à vadiagem, 

continham os possíveis rebeldes de ações insurrecionais. 

A lei das terras produziu nos negros brasileiros a condição de posseiros, 

afirmando uma conduta criminosa na ocupação de territórios, muitas vezes habitados 

por seus ancestrais desde o período da escravização. Está em jogo no país a utilização 

do solo por agricultores, latifundiários e na contrapartida ―social‖ o Estado assume 

alguns pontos do território nacional sob a produção do discurso de proteção ambiental. 

As áreas rurais, de Mata Atlântica, costeiras e litorais como em um processo de 

segurança da nação contra possíveis invasões estrangeiras passam a ser vigiadas e 

controladas pelo Estado. As conduções das condutas desses sujeitos produzem 

indivíduos assujeitados por seus interesses que se conduzem aos interesses 

coletivizados. 

A ideia de sustentabilidade neste sentido se apresenta na Fazenda, no encontro 

dos direitos sociais pautados em suas relações com as legislações ambientais 

controladas pelo Parque Estadual da Serra do Mar. Na disputa desse território, cabe aos 

moradores da Fazenda, pautar a garantia da propriedade privada como possibilidade de 

permanência e moradia na terra em questão. 

Os negros livres, sob o prisma do dispositivo de inclusão, devem ser 

monitorados. São incluídos na trama de controles e fluxos de diferentes políticas 

sociais, que produzem em si novas emergências na comunidade. As lideranças exercem 

nesse sentido, papel mediador dos interesses em jogo: é necessário individualizar e 

coletivizar os interesses, transformando os jogos em previamente calculados. 
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Pertenço a uma História que existe/ na memória dos tempos, 

suturada no útero desse povo, (...) 

Não me curvo ao silêncio/ dessa versão perversa e lúcida, 

que torna invisível tudo o que estou (...) 

que roubam detalhes, fingem fatos,/ e inumanos desfiguram 

vidas e verdades. 

Busco no tempo um tempo/ maior que ele mesmo, 

que se abra em inevitável caos,/ e deixe florir a fúria da História, 

e deixe fluir toda a insurreição do silêncio 

como uma eufórica sangria na memória. (...) 

(ÉleSemog) 

 

3.1 A FAZENDA DA CAIXA 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar o Quilombo da Fazenda, comunidade 

localizada no litoral norte de São Paulo, na cidade de Ubatuba. Para contar a trajetória 

da comunidade, a presente dissertação irá se basear principalmente nos relatos dos 

moradores e no único livro encontrado que descreve a história desta população: 

Tradições Culturais do Quilombo da Fazenda – Pelas Vozes da Comunidade
11

,livro 

escrito durante a execução do projeto ocorrido na comunidade em 2008 pelo PROAC – 

Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo. 

Os sujeitos escolhidos para realização das entrevistas e análises da pesquisa são 

indivíduos que por suas histórias de vida têm uma participação política na comunidade e 

nas lutas desta população para permanência no espaço territorial que habitam. 

A história da comunidade se entrelaça à história política do país da década de 

1970, isso porque até esse período a antiga Fazenda de escravos, com difícil acesso, se 

encontrava afastada dos centros urbanos. A partir de algumas transformações no cenário 

                                                           
11

 O livro Tradições Culturais do Quilombo da Fazenda:Pelas Vozes da Comunidade, nasce da incursão 

de pesquisadoras na comunidade.  Este livro não tem por objetivo a construção de um saber acadêmico ou 

técnico, ―o livro apresenta uma etnografia da Comunidade da Fazenda a partir da visão dos próprios 

sujeitos da ação e da interação das pesquisadoras com parte significativa da comunidade e com lideranças 

que possuem objetivos humanísticos, como a reprodução da própria vida na comunidade‖ (OLIVEIRA, 

2008, p. 05).  
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político-econômico da região nesse período, a comunidade também passa por 

mudanças. Neste capítulo serão apresentadas as relações de força desta população, as 

legislações que normatizam a terra e os sujeitos, a vida cotidiana e os dispositivos de 

inclusão da comunidade nos jogos de poder. 

É a partir da compreensão das relações de força existentes na história da 

população que o capítulo se configura. A análise tem como referência as sugestões 

metodológicas de Michel Foucault, filósofo francês que no século XX propõe uma nova 

forma de se pensar a filosofia e a história, por meio da genealogia do poder. 

Esta análise se debruça na história política desta comunidade e em seus 

entrelaçamentos, compreendidos como agenciamentos de poder que configuram a 

dinâmica de vida de cada indivíduo e produzem o coletivo em questão. Partindo dos 

relatos dos moradores, a Fazenda se caracteriza pelas minúcias de saberes populares dos 

entrevistados, de suas experiências de vida, de suas formas de aprendizagem e 

produções desses saberes. 

A Fazenda da Caixa, antiga Fazenda de escravos, existia desde o século XVI, 

segundo os moradores, que afirmam que a primeira proprietária da terra e senhora de 

escravos foi Maria de Paiva, que teria deixado a Fazenda de herança para seu filho 

Sancré. A única citação escrita encontrada sobre esse relato dos moradores foi no livro 

Tradições Culturais do Quilombo da Fazenda– Pelas Vozes da Comunidade:  

Tinha um oratório grandão de Maria Alves de Paiva feito pelos escravos. 

Tava aqui com nós. Tinha um crucificado grande. Tinha Santa Catarina, 

Nossa Senhora da Soledade e um São Pedro de mão quebrada. Ela festejava 

São Pedro ali. Ali era o casarão que ela morava, ali era feita a festa. Ficou 

abandonado...morreu tudo. 

Tinha o apelido de Barracão. E a Fazenda tinha o apelido de Fazenda 

Barracão. Desde os antigos, ela fazia procissão, desde a praia até aqui, onde 

ela morava aqui. 

Tinha a imagem grande, a mão quebrada... Aí a gente era criança, falava com 

Leopoldo, perguntava ―Porque São Pedro tem a mão quebrada?‖ ―Isso aí é 

uma chave de ouro que ele tinha na mão. Quebraram a mão, carregaram a 

chave. Ficou abandonado... aí carregaram a mão‖. 

Depois a Caixa [Econômica] mandou cortar a Terra. Meu pai Leopoldo, o 

filho do Leopoldo, meu tio... cortaram o picadão. Quando terminaram o 

engenheiro falou que ele iria levar o oratório porque a Caixa mandou pedir 
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para levar... depois mandaria de volta. Levaram... e até hoje!!!(OLIVEIRA, 

2008, p. 17). 

 

Esta citação apresenta, à luzda memória dos moradores mais antigos, o nome 

Maria de Paiva, e o antigo oratório construído por escravos locais. O barracão citado por 

Manuel Assunção foi construído com madeiras fornecidas pela mata, pedras lisas de 

cachoeira e maquinário importado da Inglaterra. O site local ―ubatubasp”
12

 descreve 

inicialmente a Fazenda construída para fabricação de álcool, açúcar e fubá e 

posteriormente, não especificando nome, cita outro dono, que passa a fabricar 

aguardente e fubá. 

Vale ressaltar que o primeiro nome do local era Fazenda Picinguaba; a origem 

do nome Picinguaba é atribuída à língua tupi-guarani, segundo a qual significa ―refúgio 

dos peixes‖. A região é,portanto, local rico em peixes e de profícua reprodução marinha. 

No site também se apresenta em 1885, já no século XIX, um dos donos da 

Fazenda, o Sr. Firmino Joaquim Ferreira Veiga como quem teria construído o engenho 

de cana-de-açúcar e um moinho de fubá e criado no local uma colônia de 45 famílias 

italianas. O próprio site apresenta dificuldades no levantamento da história local, o que 

se explica pela falta de documentos e registros, cuja história se apresenta, portanto, pela 

oralidade dos antigos moradores da região. 

Ainda usando como referência estesite, a Fazenda ficou ociosa por um tempo, e 

foi reativada por Saint Clair Bustamonte e Silva em 1950.Este aproveitou o antigo 

engenho e criou a ―Casa da Farinha‖. Após a mesma ser hipotecada por duas vezes, 

aproximadamente em 1953 foi desapropriada, passando a ser de responsabilidade do 

Governo, da Caixa Econômica Estadual. 

E é nesse marco referencial, que a Fazenda da Caixa (constituída como 

propriedade do Estado) será inicialmente analisada. Na história contada pela população, 

aparece a figura do Sr. Leopoldo Braga como habitante da Fazenda desde a década de 

1940, antes desta se tornar propriedade da Caixa. Pelos relatos, o Sr. Leopoldo e sua 

esposa, a Srª. Maria, trabalharam para Saint Clair e em troca puderam construir uma 

casinha para moradia própria e roça para plantarem. Para os moradores da Fazenda, este 

casal é o fundador da Fazenda da Caixa. 

                                                           
12

 Acessado em <http://www.ubatubasp.com.br/farinha.htm>. 

 

http://www.ubatubasp.com.br/farinha.htm
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Remanescente de escravos, nascido em uma fazenda escravocrata conhecida 

como Campinho, localizada no Rio de Janeiro (divisa com Ubatuba-SP), o Sr. Leopoldo 

foi com sua esposa para a Fazenda pela proposta de trabalhar, construir e usufruir da 

terra. Na década de 1950, ele recebe autorização da Caixa para trazer 12 famílias para 

comporem a atual comunidade, com o objetivo de ocupar e preservar o local de novas 

invasões. 

A Srª. Cozinheira
13

, nora do Sr. Leopoldo, atualmente a moradora mais antiga da 

comunidade, foi morar aos 14 anos na Fazenda, quando esta ainda não era Fazenda da 

Caixa. Explica que no bairro só morava seu sogro e sua sogra e que estes viviam da 

caça, da pesca e da lavoura. A Srª. Cozinheira conheceu seu finado marido no bairro da 

praia da Almada (bairro vizinho à Fazenda), local onde nasceu a Sra. Cozineira. Ela e o 

marido retornaram à Almada onde tiveram seus dois primeiros filhos, os outros dez 

nasceram na Fazenda da Caixa.   

O Sr. Leopoldo Braga, convidou famílias que conhecia para habitarem a 

Fazenda. Estas foram divididas em quatro núcleos: Os Braga, os Assunção, os Vieira e 

os Faustino. Estabeleceram-se na Fazenda pela possibilidade de construir uma casa e 

possuir terra para plantar e colher. Esta ocupação é considerada regular pelos 

moradores, que afirmam ter assinado um documento na Caixa Econômica Estadual, na 

capital de São Paulo, como permissão de moradia e construção no local. 

No liberalismo, a propriedade se firma por meio de contratos sociais que 

legitimam a posse de determinada extensão de terra por meio de documentos legais 

(jurídicos). 

A apropriação da propriedade para John Locke
14

(2001) se dá por meio do 

trabalho. Para ele, o homem é antes de tudo, proprietário de si mesmo. A terra seria, 

portanto, comum a todos por ser a natureza dada por Deus, por isso, para Locke é 

legítimo se apropriar desta particularmente tendo em vista suas necessidades e, mais 

importante ainda, sem que seja preciso ―nenhum pacto expresso por parte de todos os 

membros da comunidade‖ (ALMEIDA, 2010, p. 4). 

                                                           
13

 Para preservar a identidade dos entrevistados, serão utilizados pseudônimos para citá-los. 

 
14

 John Locke: Filósofo inglês do século XVII, considerado um dos ideólogos do liberalismo e do 

iluminismo. 
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[...] ainda que a terra e todas as criaturas inferiores pertençam em comum a 

todos os homens, cada um guarda a propriedade de sua própria pessoa; sobre 

esta ninguém tem qualquer direito, exceto ela. Podemos dizer que o trabalho 

de seu corpo e a obra produzida por suas mãos são propriedade sua. Sempre 

que ele tira um objeto do estado em que a natureza o colocou e deixou, 

mistura nisso o seu trabalho e a isso acrescenta algo que lhe pertence, por 

isso o tornando sua propriedade. Ao remover este objeto do estado comum 

em que a natureza o colocou, através do seu trabalho adiciona-lhe algo que 

exclui o direito comum dos outros homens (LOCKE, 2001, p. 98). 

 

Essa referência a Locke sintetiza a produção de um saber quanto à propriedade 

privada como necessidade do sujeito e direito. Essa questão se torna fundamental a 

partir do liberalismo e é a partir da produção dessa verdade da propriedade como marco 

inicial da vida familiar que as sociedades passam a se reorganizar. 

 
Logo, vemos que o tratar ou cultivar a terra e o ter domínio sobre ela estão 

intimamente ligados. Uma coisa dá título à outra.A legitimidade que Locke 

concede à propriedade privada, gerada na origem pelo direito natural à 

apropriação, e sujeita a inúmeras restrições, só será garantida, de fato e de 

direito, pela esfera política instituída pelo pacto, um pacto de consentimento 

e confiança, estabelecido pela maioria com vista à segurança, que permite a 

cada membro usufruir por completo daquilo que lhe é próprio: seu corpo e 

seus bens, entre eles a liberdade.  

O pacto protegerá contra a usurpação, tanto aquela dos bens provenientes de 

seu trabalho, a que está sujeito no mundo pré-político por parte de seus 

semelhantes, como aquela outra, por parte do tirano dessa vez, a usurpação 

da liberdade que lhe é própria e que Locke considera a exata medida do 

humano (ALMEIDA, 2006, p. 7). 

 

O deslocamento das famílias convidadas por Sr. Leopoldo à Fazenda tinha por 

objetivo principal destas, a constituição de uma pequena propriedade rural. Foi um 

pacto estabelecido entre os moradores e o Estado. Nessa propriedade, estes poderiam 

relacionar-se com a terra e construir suas moradias. Esse pacto de ocupaçãofoi 

estabelecido pelo curso da história, com ou sem documento institucional. 

Assim, mesmo nenhum dos moradores tendo em posse tal documento da Caixa e 

não havendo oficialmente disponibilizado este documento para acesso público, eles 

afirmam que seu trabalho e história na terra já legitimam suas posses como 
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propriedades. Foi em busca da terra como propriedade privada, que os moradores de 

outros bairros e cidades compuseram a comunidade da Fazenda, através da promessa de 

serem ―donos‖ de determinados lotes, onde poderiam construir suas casas, plantar roças 

e subsistir dos recursos naturais da região.  

É interessante compreender por meio das falas dos moradores a importância 

dada à legitimação da propriedade privada. A Srª. Cozinheira afirma que na época do 

acordo com a Caixa, a família Vieira ainda não habitava a Fazenda, não possuindoa 

assinatura de ―regularização‖ da terra. A Srª. Cozinheira explica que a família Vieira 

veio para a comunidade a convite da família Faustino, e que o Sr. Ancião conversou 

com o Sr. Leopoldo Braga e este o permitiu permanecer no local. As famílias não 

recebiam recursos do governo, apenas permissão para trabalhar, usufruir de suas 

produções e viver na terra. 

Quando a Srª. Cozinheira afirma que a única família irregular na comunidade é a 

família Vieira, e que ela não poderia mentir quanto a este fato, refere-se aos processos 

de legitimação e reconhecimento da comunidade enquanto quilombola e da 

reconstituição por meio de profissionais de órgão oficiais (do Estado) da história local. 

A ―não formalização documental‖ feita na época de ocupação do território, documento 

que existe apenas como imagemna memória dos moradores, ainda representa no 

imaginário da população a legalização de sua situação de moradia.  

Entretanto esta população é tida como posseira do território desde a década de 

1970. Nessa década, a rodovia Rio-Santos é construída na região, transformando a 

realidade local.  

Antes da vinda da modernidade (como definem os moradores locais), a 

população da Fazenda, e as deAlmada, Puruba, Ubatumirim, Picinguaba e Cambury 

(que sempre tiveram relações sociais) viviam da caça, da pesca e da lavoura. 

Caminhavama pé até a cidade pelas trilhas da região, totalizando 9h até Paraty e 12h até 

o centro de Ubatuba. Na cidade, como costumam denominar, buscavam querosene e sal, 

para iluminar seus bairros e preservar seus alimentos. Outros pequenos utensílios 

também eram adquiridos. Afirmam os moradores, que pouco se gastava em dinheiro, a 

maior parte dos bens era obtido por meio de trocas. 
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A região era muito rica em peixes, assim, alguns pescadores, principalmente 

moradores dos bairros citados na semana da lua cheia, quando ficavam impossibilitados 

de pescar sardinha por conta da claridade natural no mar, deixavam seus barcos à 

disposição das comunidades e levavam os moradores à cidade ou às outras vilas para 

essa troca de mercadorias.  

Em relatos da Srª. Militante, por um período na década de 1960, um padre da 

Igreja Católica (conhecido como Frei Piu), que morava e administrava a Igreja Católica 

no Núcleo de Picinguaba, percebendo as dificuldades da população local, passou a 

disponibilizar um barco da Igreja semanalmente para passar em todas as vilas próximas 

com o objetivo de facilitar a troca entre os moradores e também de levá-los à cidade. 

Quando relembram a vida na roça, tanto ―Militante‖, quanto ―Ancião‖ e 

―Cozinheira‖, se emocionam. Cada relato sobre uma perspectiva e experiência única, 

porém, todos os relatos se encaixam, todas as vidas se entrelaçam, há uma união 

baseada principalmente na necessidade de sobreviver. Trabalhar na roça, ir ao mato 

extrair matérias primas para os trabalhos, exigia tempo e força e a necessidade comum a 

todos os unia a agir de forma coletiva.  

A Fazenda fica localizada entre Paraty-RJ e Ubatuba-SP. Explicam os 

moradores que durante essas longas caminhadas, muitas vezes necessitavam pousar na 

casa de conhecidos. Estando a Fazenda entre as cidades (Paraty e Ubatuba) que os 

moradores da região buscavam para suprir suas necessidades básicas em mantimentos, 

este local se tornava o principal ponto de pouso dos caminhantes. 

Essas relações eram tão próximas que a população se aproveitava dos momentos 

de caminhadas para levar recados às outras comunidades. Um recado muito comum era 

para organização de mutirões e festas. Os mutirões eram organizados principalmente 

para a construção de casas e roças. 

Para se construir as casas de pau a pique, por exemplo, era preciso passar dias 

recolhendo materiais no mato. Precisava-se de um dia com temperaturas adequadas, 

sem chuva, alguns materiais precisavam ser retiradas em luas especificas ou em dias 

secos ou úmidos. Para isso, os homens se uniam, não só os moradores da Fazenda; 

segundo relatos de ―Ancião‖, vinham moradores de todos os lados, Campinho, Almada, 

Cambury, entre outros. 

A festa estava armada, porque as longas horas de trabalho acabavam com longas 

noites de festas. Mulheres cozinhando no fogão à lenha, homens ou no mato ou a 
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construir casas, danças para amassar o barro, música e muita cachaça. Durante o dia 

todos se punham a trabalhar, porém a festa continuaria noite adentro, para comemorar 

os avanços, para descansar do trabalho árduo, para compartilhar a vida comunitária. 

―Quando eu era solteira tinha festa na Almada. Meu tio morava lá. Era forró. Depois a 

gente só trabalhava. (Celeste Ribeiro)‖ (OLIVEIRA, 2008, p. 19). 

Também ocorriam outras festas durante o ano, que juntavam as comunidades 

locais. Dentre elas, a mais citada pelos moradores é a Festa Junina, que geralmente 

ocorria na Fazenda no mês de junho e durava uma semana; eram as festas para São 

Pedro, Santo Antônio e São João.  

Nessas festas, se tocavam canções tradicionais, como: dança de São Gonçalo, 

dança do lenço, canoa, coadeira, capoeira, canavieira de mão, caranguejo, congada. Os 

principais instrumentos utilizados eram: pandeiro, violão, viola e tambor. Os homens 

mais antigos puxavam os cantos, que são considerados os troncos da população, as 

raízes; eram os cantos que definiam o toque dos instrumentos, cada tocador tocava os 

instrumentos como sabia e as letras iam sendo aprendidas pelos mais novos. 

Por meio dos relatos pode-se observar a correlação entre a religião católica e a 

cultura africana. A maior parte das festas era religiosa, mas as músicas e instrumentos 

vinham da cultura africana. A dança de São Gonçalo, por exemplo, era organizada por 

pagadores de promessas, que se tornavam o mestre e a mestra da roda, tendo por 

compromisso puxar a coreografia de um grupo de 12 homens e 12 mulheres. Os 

instrumentos utilizados pelos tocadores eram: o pandeiro, a rabeca e a viola.  

Outra festa tradicional na região era a Folia do Divino. Festa de tradição 

católica, que até os dias atuais ocorre pelo país e é representada pela passagem do 

Espírito Santo em determinados locais, ocorria durante todo o ano e era como se fosse 

uma procissão. Fazia-se a novena de oração e, festas que duravam entre dois e três dias. 

 

Tinha Folia do Divino... Isso era o ano todo. E era bonito porque... quando o 

Divino vinha pra cá, direto de Ubatuba, já avisava: ―O Divino vai tal dia pro 

norte‖.Aí começava no Cambury, do Cambury ia pra Picinguaba, de 

Picinguaba vinha pra cá, depois pra Almada, de Almada pra Ubatumirim, 

depois pro Sertão, até chegar em Ubatuba.Então, quando ele tava em 

Picinguaba, avisava: ―tal dia nós vamos pra Fazenda‖. Ele vinha pra cá, aqui 

dava 2, 3 dias festejando, cantando, de casa em casa. Depois ia direto para 

Almada. E todo mundo acompanhava. O pessoal deixava o trabalho, a roça, 

deixava tudo e ia como uma procissão.De noite fazia novena, aí todo mundo 
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ia na hora da novena... Então, era muito bacana. (Cirilo Braga) (idem, 2008, 

p. 33). 

 

As construções das lavouras também carregavam essa tradição cultural, todos 

juntos, grandes festas, todos a plantar e bailar. Durante décadas os moradores da região 

se relacionaram dessa maneira. As difíceis locomoções, a forma de existir no mundo e 

no território unia a todos nessa busca de melhores respostas às necessidades da vida. 

Os relatos apontam certa harmonia nas relações de vizinhança. Na entrevista do 

―Ancião‖, este explica que não havia muita intromissão das outras famílias na criação 

dos filhos e isso evitava os conflitos. Afirma ainda que os casamentos entre as famílias 

foram trazendo problemas para a comunidade e as relações com comunidades externas, 

pois cada família tinha uma forma de criar os seus e muitas vezes não aceitava as 

condutas da outra.  

No primeiro dia em que eu vim conversar com a pessoa responsável, a cobra 

me mordeu no caminho, a jararaca. Quando eu tava vindo, voltei pra traz. 

Mas quando eu vim, eu vim com a cara e a coragem, soube que era para vir e 

vim trabalhar para usufruto. O velho Leopoldo falou ―eu tô precisando de 

gente mesmo, você pode pegar dali pra cima, da chaminé pra cima. Você 

pode cuidar daquilo ali‖. Eu vim pra cá, começamos a conversar... nos demos 

bem. Fizemos roça. Minha mulher também é da roça. E fomos cirando os 

filhos. A gente começou a se debitar um com o outro. E começaram as festas 

juninas nossas. Fomos nos conhecendo e eu fui puxando o que eu sabia... 

Eles também foram puxando negócio de religião, espiritismo, cantoria. Na 

época tinha o Leopoldo, o Bernardo Assunção. Tinha o Francisco Assunção, 

o Antonio Maior... Lá na praia tinha o Francisco que mora aqui agora. E o 

João Menegueti, o Benedito de Souza. Faz uns 55 anos atrás (OLIVEIRA, 

2008, p. 21). 

 

―Ancião‖ explica o termo ―debitação‖. Para ele existe a boa e a má ―debitação‖. 

A boa ―debitação‖ está relacionada às coisas antigas, às pessoas que considera raiz da 

comunidade, que faziam o trabalho artesanal e coletivo. A má ―debitação‖ acaba sendo 

relacionada ao que este considera a perda da vida comunitária. 

 

[...] Quer dizer: tava o Leopoldo, tava o Bernardo, tava o Roquinho, tava eu, 

tava o Zé Braga, tava o Jorge, tava o Zarino, tava o Roque Faustino, tava o 

Francisco Antonio Maior, o Francisco de Assunção, o Bernardo Assunção. 
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Aí debitou essa turma comunitária.Era a turma certa da cultura que a gente 

queria. Das festas juninas, das festas artesanais, das criações que a gente 

criava no lugar, das plantações, dos mutirões para ajudar um ao outro, das 

casas de pau a pique para ajudar um ao outro, das canoas que a gente fazia e 

pescava junto. Debitou a turma certa (OLIVEIRA, 2008, p. 22). 

 

Os conflitos também apareciam internamente na comunidade e nas relações 

externas. Explica ―Ancião‖ que mesmo quando existiam conflitos, as famílias da 

Fazenda e das outras comunidades não deixavam de ir aos mutirões de ajuda. Afirma 

que esses mutirões também serviam para finalizar essas brigas. Durante os mutirões, 

aqueles que por algum motivo se encontravam em desafeto, aproveitavam para 

conversar, acertar as diferenças e se reconciliar. 

Os mutirões vão deixando de existir após 1977. No ano de 1977 a área onde se 

localiza o quilombo da Fazenda é tombada, passando a fazer parte do Parque Estadual 

da Serra do Mar, Núcleo de Picinguaba. Em 1979, o Decreto n.° 13.313 de 6 de março 

incorporou a área onde hoje é a sede do Núcleo Picinguaba ao Parque. 

Seguem mapas de localização da região e fotos do Parque Estadual da Serra do 

Mar – Núcleo Picinguaba: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA 1 - Localização do Núcleo Picinguaba 
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Fonte: Google Earth. 

 

 

MAPA 2 – Relações comunitárias da Fazenda

Fonte: Google Earth. 
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FOTO 1 – Sede Turística do Parque Estadual da Serra do Mar Núcleo Picinguaba

 

Fonte: Revista Eletrônica Litoral Brasileiro. 

 

FOTO 2 – Sede Turística do Parque Estadual da Serra do Mar Núcleo Picinguaba 

 

Fonte: Site Oficial (Segue fotos da comunidade no Anexo 2). 

 

A praia da Fazenda possui 3,5 Km de extensão e acolhe a sede de um dos nove 

núcleos administrativos do Parque Estadual da Serra do Mar – PESM, o Núcleo 

Picinguaba. O Parque Estadual da Serra do Mar, o maior Parque paulista, abrange uma 

área de aproximadamente 315.390 hectares. A área do Parque que atinge Ubatuba é de 

47.500 hectares.  

O Núcleo Picinguaba abrange as praias: Puruba, Enseada de Ubatumirim, 

Almada, Fazenda, Picinguaba e Cambury. Na parte dos sertões, atinge as comunidades 
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quilombolas Fazenda e Cambury; indígena Aldeia Boa Vista (guaranis) e as vilas 

caiçaras de Picinguaba e Ubatumirim.  Este Núcleo é o único trecho do Parque Estadual 

da Serra do Mar que atinge o nível do mar, tendo por objetivo proteger os ecossistemas 

costeiros. E ainda, trata-se de um ponto ambientalmente estratégico por unir o PESM 

com o Parque Nacional da Serra da Bocaina através de uma sobreposição das duas 

unidades, integrando ambas a um conjunto formado ainda pela Área de Proteção 

Ambiental do Cairuçu e Reserva Ecológica da Joatinga, já no município de Paraty/RJ. 

É importante ressaltar que é o único trecho de toda Serra do Mar que se estende 

de Ubatuba, litoral norte, a Itariri, litoral sul, atingindo desde a serra até a orla marítima. 

A região se divide politicamente por interesses da Marinha, Governo do Estado, 

empresários do setor hoteleiro (ecoturismo) e por consequência do ramo imobiliário, e 

dos moradores locais.  

Neste ponto, é preciso focar as técnicas de gestão governamental que passam a 

se relacionar com a Fazenda e seus moradores. Constatam-se haver técnicas que 

agregam uma rede de mecanismos finos, sutis e emergentes sob um discurso inovador e 

progressista de proteção ambiental, construídos por uma história de práticas que 

remontam o controle de fluxos da população e recobrem tipos específicos de poder 

político.  

É impossível interpretar a Fazenda da Caixa sem compreender sua relação com o 

Núcleo Picinguaba do PESM. O Parque Estadual da Serra do Mar surge em 1977, em 

plena ditadura militar. A década de 1970 é marcada pela luta de ambientalistas (sujeitos 

que lutam pela qualidade ambiental) e a constituição de ONG‘s e equipamentos 

governamentais de meio ambiente. 

Surge no governo de Paulo Egydio Martins e ganha dimensão mais organizativa 

em 1986, na gestão estadual de Franco Montoro,coma primeira Secretaria de Meio 

Ambiente do Estado de São Paulo. Segundo José Pedro de Oliveira Costa, figura 

importante na constituição da primeira Secretaria de Meio Ambiente do Estado, que 

consta no livro de comemoração de 25 anos da Secretaria de Meio Ambiente, foi na 

gestão de Montoro que se começou o debate sobre a questão ambiental e 

redemocratização no Brasil. 

A ideia de democracia como a de um governo baseado na dominação 

consentida permite, entre outras coisas, divisar a articulação entre valores 
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morais que são afirmados na esfera pública. Contudo, como a democracia é 

por definição controvertida, (HABERMAS, 1997) também essa articulação 

de valores é muitas vezes ambígua, e até contraditória. Numa grande 

demonstração dessa articulação, em meados da década de 1980, a 

redemocratização do Brasil estabeleceu que os processos sociais estariam 

orientados pelo respeito à sustentabilidade — termo que ostenta caráter 

polissêmico, com diferentes sentidos conforme o interlocutor (BELL, 2000). 

Naquele momento, o Congresso Nacional promulgou uma série de leis 

ambientais de garantia à proteção da sustentabilidade (ALEXANDRE; 

KRISCHKE, 2006, P.2). 

 

Desde a fundação, o Parque Estadual da Serra do Mar tem por função garantir 

que as normas ambientais sejam respeitadas. O Parque e a chegada das legislações 

ambientais (ver anexo1) passam a regulamentar a vida dos moradores da Fazenda e do 

entorno, delineando uma nova forma de viver e existir enquanto sujeitos e comunidades.  

O Parque Estadual da Serra do Mar foicriado pelo decreto 12.251 de 30 de 

agosto de 1977. Conta com aproximadamente 315 mil hectares e tem por finalidade a 

proteção integral da fauna, flora e belezas naturais. Também visa à utilização desses 

recursos com objetivos educacionais, recreativos e científicos. Quanto às moradias 

localizadas na região do Parque, segue: ―Artigo 6 – Ficam declaradas de utilidade 

pública, para fins de desapropriação, por via amigável ou judicial, as terras de domínio 

particular abrangidas pelo Parque ora criado‖. 

Esse direcionamento da análise segue as lutas, conflitos, decisões e táticas de 

poder relacionados à Fazenda quando esta se torna propriedade de interesse público, ou 

seja, área de proteção ambiental, passando a ser constituída por regimes, regras, 

estatutos e convenções que estabelecem, julgam ou produzem efeitos do que é 

verdadeiro ou falso. Foucault (1998) expõe que: 

 

Meu problema é saber como os homens se governam (a si mesmos e os 

outros) através da produção da verdade (o repito uma vez mais, por produção 

da verdade não entendo a produção de enunciados verdadeiros, sem o ajuste 

de domínios onde a prática do verdadeiro e o falso pode ser, a esta vez, 

regrada e pertinente). Acontencimentalizar os conjuntos singulares de 

práticas para fazê-los aparecer como regimes diferentes de jurisdição e 

verificação. [...] Eu quis, em definitivo, problematizar o regimento da 
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produção do verdadeiro e do falso no coração da análise histórica e da crítica 

política (FOUCAULT, 1998, p. 27).  

 

De acordo comFoucault os jogos de poder são descentralizados, apresentam 

vários formatos, desde o discurso científico ou das instituições e se imbricam em todas 

as relações, produzindo critérios de verdade. Critérios estes, sancionados ou não por 

mecanismos (práticas discursivas e não-discursivas) e instâncias constituídos por 

métodos e técnicas, ambos submetidos a uma constante incitação econômica e política. 

Foucault foca na sua análise as práticas, produções de verdades dentro da trama das 

relações de poder que subjetivam pelos seus efeitos e objetivam por suas tecnologias. 

Tecnologias aqui são compreendidas enquanto dispositivos em uma trama 

política e econômica, tendo em jogo na Fazenda, por exemplo, a terra e a propriedade 

privada. Os dispositivos para Foucault (2004) são analisados enquanto técnicas de 

biopoder, para além da disciplina, que empreendem novas formas de intervenção social. 

Foucault estuda as relações de poder para além das instituições conhecidas como 

―políticas‖.  

Ele parte do que considera tecnologiasde poder, porque estas atravessam todas 

as relações sociais. Portanto, são as próprias composições sociais e práticas cotidianas 

que vão delinear as táticas de gestão das populações. Essas táticas produzem enunciados 

e formas de governo próprias, que tornam possível o poder-saber que as configuram. 

Assim, nos jogos de poder o qual estão inseridos a Fazenda e outras 

comunidades locais, foi preciso compreender os diferentes fatores que envolvem as 

técnicas de governo da população. Isso porque, as táticas fluem nos próprios fluxos de 

poder, na irrupção dos acontecimentos e técnicas governamentais. 

Para ―acontencimentalizar‖ (FOUCAULT, 1998) o Parque Estadual da Serra do 

Mar e a Fazenda, serão apresentadas algumas práticas governamentais[que precedem e 

sucedem do período da DitaduraCivil- Militar no Brasil.  

Em 1934 no Brasil, a estratégia governamental para garantir o uso sustentado 

dos recursos naturais em propriedades privadas foi baseada na adoção de medidas de 

comando e controle estabelecidos pelo Código Florestal. O que está em jogo, é o uso 

nocivo da propriedade;é delimitada ou proibida a exploração do solo principalmente em 
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áreas denominadas como Áreas de Preservação Permanente (APP) e de Reservas Legais 

(RL).  

A primeira versão do Código Florestal foi aprovada em 23 de janeiro 1934, no 

governo de Getúlio Vargas, através do Decreto nº 23.793 que foi resultado de um 

projeto elaborado por uma Comissão cujo relator foi Luciano Pereira da Silva. 

O Decreto nº 23.973/34 trazia uma visão de regulação do uso das florestas. Para 

isso, fazia uma classificação de florestas que diferenciava aquelas que se destinavam 

diretamente à exploração econômica daquelas que deveriam auxiliar a atividade 

econômica florestal e sua continuidade. Esta primeira norma de florestas inaugura a 

racionalização do uso dos recursos da natureza para fins políticos e econômicos 

(ZAKIA & DERANI, 2006, p. 172). 

Em 1962 foi proposto um ―novo‖ Código Florestal sancionado em 1965 pela Lei 

Federal nº. 4771 e que esteve em vigência até 2012. O novo Código Florestal embora 

tivesse algumas modificações manteve seus pressupostos e objetivos. Esta lei se 

preocupou com a preservação dos recursos hídricos e as áreas de risco (encostas 

íngremes e dunas) denominando assim ―florestas protetoras‖, ou seja, Áreas de 

Preservação Permanente.  

A expansão do controle sobre a utilização dos recursos naturais apresentada na 

legislação de 1965 pode ser observada neste trecho retirado do texto Código Florestal e 

Catástrofes Climáticas: 

 
Enquanto o Código de 1934 tratava de proteger as florestas contra a 

dilapidação do patrimônio florestal do país, limitando aos particulares o 

irrestrito poder sobre as propriedades imóveis rurais, o Código de 1965 

reflete uma política intervencionista do Estado sobre a propriedade imóvel 

agrária privada na medida em que as florestas existentes no território 

nacional e as demais formas de vegetação são consideradas bens de interesse 

comum a todos os habitantes do País (LAUREANO & MAGALHÃES, 201, 

p. 49). 

 

A lei sofreu alterações que visam prioritariamente à restrição do uso nocivo da 

propriedade, reconhecendo esta como de utilidade comum. A segurança da vida no 

planeta é o que fortalece o discurso e a legitimação dessas proibições. 
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Esta foi, também, a legislação que, a partir da década de 1980, passou por 

importantes ajustes. De 1981, é a legislação que regulamentou as Áreas de 

Preservação Ambiental (APA), classificadas para o uso direto dos recursos 

naturais, assim como as florestas nacionais, reservas extrativistas e as 

reservas de fauna, onde são permitidas a ocupação e exploração dos recursos 

naturais. Em 1989, foi finalmente qualificada a legislação sobre Área de 

Preservação Permanente (APP) – áreas de topo de morro e encostas com mais 

de 45 graus de inclinação, assim como as áreas de matas ciliares de rios, 

nascentes, lagos e outros cursos d‘água – já presente no Código de 1965, mas 

que ainda carecia de regulamentação. E, a partir de 1998, foi regulamentada a 

Reserva Legal, que estabelece uma área em cada propriedade rural que deve 

ser preservada e seu desmatamento é considerado crime. Juntamente com o 

capítulo de Meio Ambiente da Constituição de 1988, essas leis se tornaram as 

principais garantias de preservação de biodiversidade florestal no país 

(MARCONDES, 2011, p. 24). 

 

O Parque Estadual da Serra do Mar, assim como outros Parques em âmbito 

nacional, foi criado em consonância com o Código de 1934 e com a Lei N. 4771 de 15 

de setembro de 1965, o segundo Código Florestal brasileiro. O Código de 1934 pelo 

Decreto n.º 23.793, teve como principais diretrizes a classificação das florestas (artigo 

3) em: protetoras, remanescentes, modelo e de rendimento, definindo como essas áreas 

deveriam ser conservadas e utilizadas. 

 

Art. 4º Serão consideradas florestas protectoras as que, por sua localização, 

servireconjuncta ou separadamente para qualquer dosfinsseguintes: 

a) conservar o regimen das aguas; 

b) evitar a erosão das terras pela acção dos agentes naturaes; 

c) fixar dunas; 

[...] Art. 8º Consideram‐se de conservação perene, e são inalienaveis, salvo se 

o adquirente se obrigar, por si, seus herdeiros e successores, a mantel‐as sob 

o regimen legal respectivo, as florestas protectoras e as remanescentes... 

Art. 23. Nenhum proprietário de terras cobertas de mattas poderá abater mais 

de três quartas partes da vegetação existente... (BRASIL, 1934). 

 

Já o Código de 1965, define a localização das áreas de preservação permanente 

(artigos 2º e 3º) e define as porcentagens dessas áreas em distribuição no país (50% para 

área central e norte e 20% dividido no restante do país) (Código Florestal, 1934). 
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A partir da criação do Parque, segundo o Código, cabe a este órgão fiscalizar e 

delimitar as ações, extrações e uso desses territórios. Quanto ao poder dado pelo Estado 

aos funcionários desses órgãos, vale ressaltar: ―Artigo 24 – Os funcionários florestais, 

no exercício de suas funções, são equiparados aos agentes de segurança pública, sendo-

lhes assegurado o porte de armas‖. 

Cabia, portanto na época, aos funcionários do Parque, exercer o poder de polícia, 

podendo delimitar extrações, construções e plantações dentro da Fazenda da Caixa, área 

que passou a ser Parque Estadual da Serra do Mar. Essa forma de gestão governamental, 

inicialmente implicada na vida dos moradores da fazenda e nas suas relações com a 

natureza, tinha como estratégia o disciplinamento das condutas, a produção do medo 

pela difusão da sensação de constante vigilância.   

Este artigo do Código citado acaba por tornar afirmativa possível os relatos dos 

moradores sobre as violências sofridas por esses funcionários. Reforçando essa reflexão 

crítica, nesse período de Ditadura no país, o uso da força por agentes de segurança do 

Estado era comum e legítimo. 

Os moradores afirmam que logo que o Parque se estabeleceu, os funcionários 

passaram a usar da violência para retirá-los da Fazenda. Na área localizada na praia da 

Fazenda (parte do território do Parque onde se localizava a sede do Núcleo Picinguaba), 

existiam aproximadamente 12 famílias moradoras, sendo que dessas, atualmente apenas 

duas permanecem no local.  

Para Foucault (2004) não é somente no disciplinamento dos corpos que se 

governa. Novas técnicas de poder passam a focar a população nas formas de gestão 

governamental. O processo de inclusão dos moradores da Fazenda tem seu reinício no 

âmbito das políticas relacionadas aomeio ambiente. O meio ambiente é o local por onde 

as pessoas circulam, se movimentam e se relacionam. É por meio do controle dessa 

circulação que se possibilita a segurança de cálculos que potencializem estratégias de 

inserção dos sujeitos nos processos produtivos. 

No conjunto de aulas Segurança, território e população, Foucault (2004) 

explicita a biopolítica, técnica das relações de poder que se dirigem ao 

homem-espécie, afetado por processos vitais como nascimento, morte, 

doenças. Nas aulas iniciais dessa série, descrevem-se os mecanismos de 

segurança pelos quais se governa por cálculos de probabilidades, pela 
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prevenção de acontecimentos futuros que possam impedir a circulação de 

pessoas e coisas e também pela maximização de elementos para uma boa 

circulação. Governa-se a população, o novo alvo do poder a partir do século 

XVIII, com técnicas de segurança.O meio, milieu, teve um papel decisivo na 

constituição dessas técnicas de segurança na biopolítica, pois os cálculos dos 

perigos e riscos possíveis envolviam qualidades dos locais onde estava a 

população.Na época, surgiram técnicas políticas de melhoria da vida da 

população que implicavam intervenções sobre o meio, pois este era 

considerado ativo e atuante sobre a população. A noção de um espaço a ser 

alterado para melhoria humana veio de práticas de planejamento e construção 

de um meio artificial – as cidades – e depois se estenderam às paisagens 

naturais ao se avaliarem os problemas que certos lugares produziam nas 

pessoas (CARNEIRO, 2012, p. 6 e 7). 

 

Com o surgimento do PESM, ocorrem mudanças no meio em que viviam os 

moradores locais, sendo introduzidas técnicas de governo com controle dos fluxos do 

ambiente e das populações habitantes do entorno. Os dispositivos de segurança(como o 

poder de polícia dos funcionários do Parque) foram convocando a população a 

participar desses novos fatos históricos
15

. 

A maior parte das famílias vivia no Sertão da Fazenda, localizado do lado 

contrário à praia, no meio da floresta. As pessoas que moravam no lado da praia da 

Fazenda foram obrigadas a sair de suas casas (que foram demolidas), se abrigaram em 

casas no lado do Sertão e posteriormente construíram outras moradias ou por medo das 

ameaças se mudaram para outros bairros da cidade. 

Na década de 1970 existiam na comunidade aproximadamente quarenta famílias 

e entre a década de 1970 e 1980, mais de dez famílias saíram da comunidade. 

Atualmente existem na comunidade quarenta e nove famílias. Essa pequena diferença 

de crescimento se explica pela continuidade da saída de moradores, inicialmente por 

imposição do Estado e posteriormente pela necessidade dos jovens em encontrar 

empregos ou terminar os estudos.  

                                                           
15

“Por que dispositivo? Dispositivo, no sentido comum da palavra, é um conjunto de peças que aciona um 

mecanismo ou realiza uma função, ou, em um sentido jurídico, é uma prescrição, uma regra. Para 

Foucault, dispositivo estabelece nexo entre elementos heterogêneos, oferece um novo campo de 

racionalidades, um novo campo de verdades, e é uma estratégia que responde a uma urgência. Inclui 

discursos, instituições, elementos arquitetônicos e de ordenamento do espaço, filosofias, subjetividades. 

Reorienta e fornece outras dimensões aos elementos que agrupa‖ (CASTRO, 2009, p. 12 

apudCARNEIRO, 2012, p. 8).  
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Uma das famílias despejadas na década de 1980 foi a família da ―Militante‖. 

Atualmente somente duas casas dessa família permanecem no lado da praia da Fazenda, 

após outros acontecimentos que serão citados mais adiante. A moradora relata com 

detalhes como foi obrigada a sair de sua residência.  

 

[...] No meu caso, eu tive a minha casa demolida, grávida do Gu de 5 meses, 

com cinco crianças pequenininha, porque todo ano eu tava grávida e eu tive 6 

filhos. Foi num mandato que eles chegaram na minha casa; hoje sabe Ana eu 

conto essa história assim, di boa, mas tinha uma época que travava, que eu 

não conseguia contar. Porque foi uma época da minha vida que foi barra. Eu 

desempregada, eles chegaram na minha porta por volta de umas 10h da 

manhã, 30 homens armados, de facão e revólver, junto com o gestor e me 

falaram: - A senhora vai ter que sair dessa casa porque essa casa é do Estado. 

Eu falei: - Oh, essa casa não é do Estado, essa casa é minha, meu pai que 

deixou essa casa pra mim, meu pai faleceu e deixou essa casa pra mim. – 

Você não tem nada aqui, essa casa é do Estado, é tudo do Estado e você vai 

te que sair porque nós vamos derrubar. Eu falei: - Ta, eu vô sair da minha 

casa e eu vô pra onde com os meus filhos? E ele, foi bem tachado mesmo, foi 

bem duro e ele falou: - Pra onde você vai, pra baixo da ponte, não me 

interessa, eu to aqui pra resolver o problema do Parque e não o seu. Eu falei: 

- Então beleza, por cima do meu cadáver, eu saio! Se vocês me matarem eu 

saio da minha casa. Aí foram embora. E eu tinha Ana, uma lavoura muito 

grande, eu carreguei muda de banana lá de cima da fazenda, pra plantar na 

minha roça que era lá do outro lado da BR. E lá na lavoura, assim, ela tava 

muito bonita, tinha mandioca, tinha milho, tinha banana, tinha abóbora, 

batata sabe, tinha umas frutas, abacate, tava linda e eles foram lá na minha 

roça e cortaram tudo. Eles meteram o facão, a foice, cortaram tudinho a 

minha roça, voltaram na minha porta e me ameaçaram novamente, falaram: - 

Olha a roça nós já cortamos e se você voltar a plantar a gente vai te levar pra 

cadeia. Naquele momento eu me senti uma bandida, porque cadeia é pra 

quem cometeu algum crime na sociedade, fez alguma coisa, e eu, eu não fiz 

nada, eu apenas trabalhava pra criar os meus filhos. E até então, era um 

trabalho honesto porque meu pai me ensinou. Eu cresci trabalhando na roça, 

ajudando o meu pai. E aí eles derrubaram mesmo a minha casa, por uma 

questão de segundos. Hoje, eu até entendo Ana que eu tava numa área de 

APP (Área de Proteção Permanente), mas ninguém me falou isso, hoje eu 

entendo, porque agora eu passei a estudar, eu sei o que é meio ambiente, eu 

sei o que é preservar, eu sei o que é estar numa área irregular, hoje eu sei. 

Mas naquele momento eu não sabia, então, aonde eu morava, quando enchia 
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o rio, alagava. Quantas vezes eu tive que sair correndo com as crianças 

porque a água subia quase 2 metros mesmo dentro de casa. E aí, a gente 

conhecia na época o Tuta, que é um vereador, ele era vereador e você deve 

até conhecer, ele mora em Ubatuba. Ele frequentava muito a casa da gente, 

ele pescava, aí o Tuta falou: Olha. Tinha caído uma barreira grande ali em 

cima da Almada, essa barreira levou 3 meses os homens fazendo baldiação, 

vinha pra lá e vinha pra cá aí o ônibus parava porque não tinha passagem. 

Eles estavam procurando aonde jogar a terra, porque não tinha onde jogar 

toda aquela terra. E aí o Tuta falou: - Olha Laura se você sair da sua casa, 

pelo menos uma semana, eu consigo que a prefeitura traga uns caminhão e 

ela faz um aterro e aterra o nível do rio e vocês não vão ter mais esse 

problema com enchente. Aí eu falei: - Puxa vida, que legal. Não sei se isso 

foi coisa combinada, eu não sei Ana, mas eu sei que foi só eu sai de dentro de 

casa, levei só umas peças de roupa, mudei para uma outra casa por uma 

semana, pra prefeitura fazer o trabalho de aterro. Foi nesse período, eles 

vieram e demoliram a minha casa. Com tudo dentro viu, com as minhas 

coisas tudo dentro. 

Pesquisadora: - Que ano que foi isso? 

Laura: — Isso foi em 88, acho que isso, eu tava grávida do Gu, o Gu acho 

que é de 88, por aí. Ele ta com 24 Ana, é, foi em 1988. E aí, a minha vizinha 

chegou lá chorando, chorando, desesperada lá, falando que tinha derrubado a 

minha casa. Eu falei: — Como derrubaram a minha casa? E a vizinha disse 

que passaram na casa dela e ameaçaram: — Disseram que a próxima é a 

minha. Aí Ana eu não preciso nem te contar o que aconteceu né? Aí eu fui 

pra rua mesmo, daí essa senhora que tem na entrada da fazenda, a Dona 

Celeste, ela me abrigou por 3 anos e aí eu fiquei morando ali por 3 anos com 

ela. E enfim, depois eu passei a ser funcionária do Parque (trecho da 

entrevista da Militante)
16

. 

 

Nesse trecho, a entrevistada ―Militante‖ relembra a demolição de sua casa e a 

situação de outras famílias que foram retiradas de forma violenta da comunidade. 

Porém, em seu caso em particular ocorreu uma reviravolta no percurso. Esta conta que 

desempregada, sozinha e com seis filhos para criar, foi morar na casa da Srª. ―Luz‖, 

localizada no sertão da Fazenda, e por lá ficou por alguns anos. 

                                                           
16

 A análise sobre a escolha de cada entrevistado e a história dos mesmos, será melhor explorado no 

capítulo 3. 
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Precisando de emprego, foi convidada por outra moradora da comunidade para 

prestar um serviço para o Parque como cozinheira durante visitas monitoradas. 

―Militante‖ relata que relutou muito para aceitar a proposta, masvendo-se sem opções 

ou recursos financeiros, começou a prestar serviços esporádicos na sede do Núcleo 

Picinguaba. 

O convite à participação, traduz-se em inclusão ao sistema produtivo, 

tecnologias de poder que conduzem os indivíduos e seus corpos à docilidade e 

utilidadeaceitáveis e necessária para a exploração e o exercício do domínio, governando 

suas condutas]. Nas relações com o Estado, o sujeito funcionário ganha outras 

dimensões nas tramas do poder. 

Na década de 1990, ―Militante‖ foi contratada como funcionária fixa do Parque, 

passou a prestar serviços de faxina e cozinhar para as visitas monitoradas (o PESM 

recebe diversos visitantes e pesquisadores, como: escolas, universidades, grupos de 

empresas, etc). Foi convencida por colegas de trabalho a prestar um concurso público 

para a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo e há mais de 15 anos se 

tornou funcionária pública. 

Ela afirma que mesmo prestando serviços para o Parque e atualmente como 

funcionária pública, nunca deixou de lutar pelos direitos da comunidade (é uma das 

lideranças mais antigas e atualmente a mais ativa da Fazenda). 

Nos jogos de poder, ―Militante‖ conseguiu liberação para morar em uma das 

duas casas que havia sobrado em ruínas próximasà sede do Núcleo Picinguaba. Ela e 

sua vizinha, também funcionária da Instituição, possuem concessão para habitar essas 

moradias.Reformaram as casas e permanecem no local até os dias atuais.  

―Militante‖ pode ser considerada uma forte representação dos processos de 

inclusão poder-saber da Fazenda. De desabrigada pelo Parque, passa no curso da 

história a se assujeitaràs normatizações e ser uma das defensoras das políticas 

ambientais.  

[...] O capitalismo convoca, e com isso, redimensiona as condutas para que as 

resistências sejam capturadas brevemente, com a força de um grande gesto 

democrático. Não precisamos mais somente de leis e de normas, mas da 

atenção com monitoramentos de cada cidadão.  
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Nessa sociedade se pretende suprimir espaços de existências rebeldes e 

revolucionárias, em função do adensamento dos fluxos de participação. Eis 

uma sociedade em que tudo é possível, desde que dialogado, arranjado, 

definido, modificável, participativo: todos são informados, monitoram e 

devem ser policiais dos desvios para as aplicações corretas das decisões: 

comunicar, e por conseguinte, combinar fiscalização com delação.Assim 

todos contribuirão para melhorar a vida. (PASSETTI, 2011, p. 8, grifo do 

autor). 

 

As normatizações às quais precisaram se adequar a população local restringia a 

extração de matéria-prima da floresta, a pesca, a caça, a construção de moradias e de 

lavouras, isso porque a área é definida como Área de Proteção Permanente, por se 

localizar próximo à nascente de rios e no seio de uma floresta. 

Era preciso evitar o uso nocivo da propriedade. Esse uso nocivo se tratava de 

ações ou omissões contrárias ao uso e exploração de florestas, reservas legais ou áreas 

de proteção. No caso da Fazenda, esta se localiza em Área de Preservação Permanente, 

por ser cortada por nascentes naturais; Reserva Legal por se tratar de Parque e floresta e 

por ser abrangida em todo entorno por Mata Atlântica. 

As restrições quanto ao uso da terra, novas construções de moradia e exploração 

da floresta de acordo com lei, devem ser bem rigorosas nesse caso, por encontrar em 

toda expansão territorial, o que o código define como áreas imprescindíveis à 

preservação de vegetação nativa. Com tais delimitações, a população local, que antes 

sobrevivia da terra, precisará encontrar novas formas de existir no mundo, uma 

mudança profunda na cultura tradicional. 

Com o tempo, deixam então de existir os mutirões, o que se reflete diretamente 

na organização de festas e continuidade das danças tradicionais, havendo um grande 

sufocamento da cultura. Aos poucos, as relações externas com outras comunidades vão 

se distanciando e passam a existir de outra maneira. 

Locomovendo-se mais facilmente, sem a existência de mutirões e sem a 

possibilidade de usufruir da terra para sobreviver, muitos moradores da região se 

mudam para locais mais próximos aos centros urbanos (Paraty e Ubatuba), na busca de 

oportunidades de emprego para viver essa nova relação com o mundo. 
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[...] O que eu sei da economia, é que era bem melhor, eles eram tudo unidos, 

se juntava todo mundo. Porque a comunidade antigamente, aqui, o quilombo 

da Fazenda, era Picinguaba né, era tudo um lugar só. Não era dividido igual 

hoje, hoje tem a vila dos pescadores e o quilombo da Fazenda, era tudo um 

bairro só. Então as pessoas se uniam né, vinham pessoas de Ubatumirim, do 

quilombo, e outras pessoas do Campinho, da Almada, se uniam num lugar só 

e trabalhavam junto e aí faziam essa troca, os caiçaras trocavam peixe com a 

farinha no quilombo. O quilombo ia lá, quando não tinha um sal, pegava um 

sal na casa de fulano e às vezes, fulano dava coisa em troca, e assim, ia tendo 

essa ligação né. E era assim né, era bem melhor o modo de vida, vivam muito 

bem, não passavam fome, comiam muito bem do que tiravam da roça. (trecho 

da entrevista de ―Jovem‖). 

 

Essa nova forma de se relacionar com o mundo, produz novos conhecimentos a 

cada indivíduo dessa comunidade. A vinda do que eles denominam de modernidade, 

apresentou o que ―Ancião‖ define como ―benefícios da modernidade‖, que surgiram no 

fim da década de 1980 a início da década de 1990: posto de saúde, luz, orelhão, internet, 

transporte, escolas.  

Para entender esses benefícios como recursos, a população local (Fazenda e 

comunidades do entorno) passaram a se organizar e construir uma participação na 

sociedade, ocupando espaços onde poderiam contestar e apresentar as dificuldades que 

experenciavam. Essa participação das comunidades se inicia na década de 1980. 

As linhas de ônibus na região passam a existir. Há, portanto, uma facilidade na 

locomoção das pessoas aos centros urbanos. Essa novarealidade expande a possibilidade 

de participação dos sujeitos moradores do PESM. A partir dessas novas relações 

constituídas, essas comunidades descobrem a possibilidade de lutar para permanecer em 

seu território de moradia através da organização de Associação de Moradores. 

Atravessada por relações institucionais, a formação da primeira Associação na 

região foi marcada por uma pulverização das relações culturais. Sendo tais relações 

desencadeadas, cotidianamente, a partir de diferentes posicionamentos dos sujeitos 

sociais em face às exigências e necessidades. 

O funcionamento das relações de poder, se compreendido como uma rede, 

projeta sobre a contínua tensão intrínseca ao cotidiano, a possibilidade de se pensar uma 

série de movimentos inesperados do dia-a-dia que concorrem para o enfraquecimento da 
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ideia de que são, somente, os discursos, as ações ou vontades conscientes do Estado ou 

dos grupos considerados dominantes que determinam aquelas que passarão a se 

constituir como principais características do meio social. 

Os indivíduos se tornaram sujeitos sociais sujeitados por uma lógica de poder e 

de saber que tanto os obriga a obedecer quanto, em concomitância, estimula que 

participem sob a forma de vigilantes.  

Para compreender essa participação na Fazenda, portanto, não se pode perder a 

dimensão das interferências das condições de possibilidade e das exigências sociais que 

fazem com que os sujeitos produzam seus saberes e reproduzam esses conhecimentos 

nas relações de forças. Há então, a produção de um saber-poder estabelecido nas redes 

de convivência que objetivam pensamentos e posicionamentos.  

J.V explica que a primeira Associação surgiu entre os anos de 1988 e 1990. 

Tinha por objetivo organizar a luta por direitos dos moradores da região norte de 

Ubatuba, principalmente das comunidades afetadas pelo PESM. A primeira Associação 

organizada com a participação dos moradores da Fazenda foi a Associação dos 

Moradores da Costa Norte de Ubatuba. Esta associação tinha como lideranças, 

moradores dos bairros localizados nesse perímetro do Parque, como Almada, Puruba, 

Picinguaba e Cambury.  

[...] Aqui, a Associação foi fundada por mim, depois da Rio-Santos né, da 

estrada, que foi tombado pra Parque. Eu fundei a primeira Associação dos 

moradores da costa norte, que ia desde o Puruba até Cambury, essas 

comunidades faziam parte da Associação. Eu chamei a Laura pra me ajudar. 

Cada lugar tinha eu ter um representante. Daqui da Fazenda foi a Laura, de 

Picinguaba foi o Silas e da Almada foi o Salu, de Puruba foi o Fernando, é, 

de Cambury foi o Genésio. A gente teve que fazer a Associação, porque, 

quando não tinha estrada, quando não tinha Parque,não tinha nada, não tinha 

associação, o que tinha era mutirão. A gente se reunia, fazia festa, a amizade 

era outra, depois da estrada, aí veio o Parque. A gente não sabe se pro ruim 

ou pro bem.  Se você pensa bem direitinho tem a parte boa, toda história tem 

a parte boa. Agora, a parte ruim do Parque estadual, é que ele chegou e nem 

deu uma arrumada na comunidade, caiu de paraquedas e a comunidade que 

tava acostumada a viver da agricultura familiar, com pesca, não pode mais. 

Aí a comunidade não sabia mais o que fazer. (trecho da entrevista com o 

―Ancião‖). 
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A luta dessa Associação durou aproximadamente quatro anos e a principal 

reivindicação para permanência das comunidades locais na terra, baseava-se no Código 

Florestal de 1977. Este instrumento jurídico normatizava a relação das famílias com a 

terra, possibilitando a estas permanecer em seus locais de moradia. 

O artigo 1, inciso 2 item I, letra C, do Código definia que: as famílias posseiras 

que estivessem localizadas em áreas de preservação e que comprovassem subsistir da 

terra e possuíssem pequenos lotes, permaneceriam no local de moradia, tendo o uso da 

terra normatizados pelos agentes públicos, representantes do Estado. 

 
Art. 1° As florestas existentes no território nacional e as demais formas de 

vegetação, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de 

interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de 

propriedade, com as limitações que a legislação em geral e especialmente 

esta Lei estabelecem. 

Parágrafo único. As ações ou omissões contrárias às disposições deste 

Código na utilização e exploração das florestas são consideradas uso nocivo 

da propriedade (art. 302, XI b, do Código de Processo Civil). 

§ 1
o
  As ações ou omissões contrárias às disposições deste Código na 

utilização e exploração das florestas e demais formas de vegetação são 

consideradas uso nocivo da propriedade, aplicando-se, para o caso, o 

procedimento sumário previsto no art. 275, inciso II, do Código de Processo 

Civil. (Renumerado do parágrafo único pela Medida Provisória nº 2.166-67, 

de 2001) 

§ 2
o
  Para os efeitos deste Código, entende-se por: (Incluído pela Medida 

Provisória nº 2.166-67, de 2001) (Vide Decreto nº 5.975, de 2006) 

I - pequena propriedade rural ou posse rural familiar: aquela explorada 

mediante o trabalho pessoal do proprietário ou posseiro e de sua família, 

admitida a ajuda eventual de terceiro e cuja renda bruta seja proveniente, no 

mínimo, em oitenta por cento, de atividade agro-florestal ou do extrativismo, 

cuja área não supere: (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 

a) cento e cinqüenta hectares se localizada nos Estados do Acre, Pará, 

Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso e nas regiões situadas 

ao norte do paralelo 13
o
 S, dos Estados de Tocantins e Goiás, e ao oeste do 

meridiano de 44
o
 W, do Estado do Maranhão ou no Pantanal mato-grossense 

ou sul-mato-grossense; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 

2001) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1937-1946/Del1608.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2166-67.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2166-67.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2166-67.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2166-67.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2166-67.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5975.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2166-67.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2166-67.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2166-67.htm
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b) cinqüenta hectares, se localizada no polígono das secas ou a leste do 

Meridiano de 44º W, do Estado do Maranhão; e (Incluído pela Medida 

Provisória nº 2.166-67, de 2001) 

c) trinta hectares, se localizada em qualquer outra região do País; (Incluído 

pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) (BRASIL, 2006). 

  

Afirmam os moradores da Fazenda, que a partir de 1992, profissionais do 

PESM, principalmente antropólogos, passaram a entrevistar e analisar as famílias das 

comunidades locais, inclusive da Fazenda. O único documento oficial encontrado com 

essas definições data de 2005 e é denominado como: Zoneamento Ecológico-

Econômico do litoral norte de São Paulo. 

Esse documento apresenta claramente os agenciamentos de poder que 

atravessam essas análises que tipificam a população e meio ambiente locais. O 

Gerenciamento Costeiro no Estado de São Paulo surge com a Lei Federal nº 7.661, de 

16 de maio de 1988, lei que estabeleceu o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro.  

Este dispositivo jurídico contribui com a construção de cálculos e estratégias 

para o controle das populações litorâneas. O que o próprio documento apresenta como 

eixo central desse jogo de poder são a terra e a especulação imobiliária. A questão se 

desenvolve em como transformar essa população em economicamente rentável ao seu 

governo e útil à sociedade. 

Os litorais brasileiros têm sua economia desenvolvida por meio do turismo 

sazonal, principalmente nos meses mais quentes do ano (novembro a março). O debate 

que se estende às legislações se conecta às possibilidades de desenvolvimento e 

exploração desses espaços durante todo o ano, tendo como referência o ecoturismo, ou 

seja, o turismo que ocorre de forma sustentável ao meio ambiente. 

O Zoneamento Econômico e Ecológico em âmbito Federal, Decreto nº 5.300, de 

07 de dezembro de 2004 ―estabeleceu limites, princípios, objetivos, instrumentos e 

competências para a gestão, bem como regras de uso e ocupação da zona costeira, 

especialmente, da orla marítima‖ (Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São 

Paulo, 2005). 

No âmbito Estadual, o Decreto nº 49.215, de 07 de dezembro de 2004, dispôs 

sobre o Zoneamento do Litoral Norte, considerando a necessidade de 

promover o ordenamento territorial e de disciplinar os usos e atividades de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2166-67.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2166-67.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2166-67.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2166-67.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2166-67.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2166-67.htm
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acordo com a capacidade de suporte do ambiente, bem como de estabelecer 

as formas e os métodos de manejo dos organismos aquáticos e os 

procedimentos relativos às atividades de pesca e aquicultura de modo a 

resguardar a pesca artesanal. A importância desse diploma legal está, ainda, 

no fato de fornecer os subsídios necessários à fiscalização e ao licenciamento 

ambiental (Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, 2005).  

 

Como afirma Carneiro (2012), no século XXI meio e população se relacionam 

de outra maneira. A população culturalmente passiva frente às transformações do meio 

passa a ser convocada para um ativismo e participação na relação com seu meio. Para a 

autora, um dos indícios da transformação da biopolítica consiste no momento que o 

meio ambiente tornou-se um dispositivo. 

Carneiro (2012), ao trabalhar o meio enquanto um dispositivo de 

poder,apresenta-o como uma urgência, uma estratégia. Estratégia de poder composta 

por diferentes elementos pautados a partir da Segunda Guerra. A guerra marca o 

deslocamento do foco dos movimentos ambientalistas: preservação de paisagens, 

proteção a peixes, aves migratórias, animais de caça, conservação da qualidade das 

águas de rios e combate à desertificação de áreas de cultivo para o conceito ecologia. 

Nessa metade do século XX, a ecologia passou a ser evocada e divulgada na 

opinião pública como uma força e uma verdade ―capaz de restringir o uso da 

ciência moderna baseada no poder sobre a natureza‖ (Worster, 1994: 343-

344). A ecologia consiste em um ramo da ciência biológica em que as 

espécies e seus organismos deixaram de ser o alvo central das pesquisas, 

investiga-se o que ocorre entre as espécies através das trocas energéticas da 

cadeia alimentar presente nos diversos ecossistemas. Os movimentos de 

defesa da natureza se fortaleceram com o discurso ecológico que mostrou o 

alcance da interação dos seres vivos com o meio e entre si, os seres humanos 

como parte desse emaranhado, ampliando a luta para a defesa do ambiente. A 

ecologia contribuiu para a construção do dispositivo meio ambiente ao reunir 

práticas e verdades em torno da conservação da vida no planeta e mostrar 

uma interação maior entre população e meio. Devido à força das verdades 

ecológicas, consolidou-se uma associação mais forte entre meio ambiente e a 

noção de natureza, o sentido de natureza se assimila ao termo meio ambiente 

no dispositivo (CARNEIRO, 2012, p. 9). 

O Zoneamento Econômico e Ecológico do Litoral Norte de São Paulo, estratégia 

de poder que imbrica a relação entre sujeitos e meio, tanto no que corresponde ao 
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controle do uso nocivo da propriedade junto ao que busca o desenvolvimento 

econômico das faixas litorâneas com os discursos de sustentabilidade. 

Esse documento, portanto, apresenta tecnologias de poder aplicadas na vida dos 

moradores dessas áreas de preservação no controle de suas relações com a 

natureza.Apresenta também os cálculos desse controle por meio da caracterização de 

identidades das comunidades locais, ou como o documento define, tradicionais, 

direcionando as alternativas para uma relação sustentável entre comunidades e natureza 

protegida.  

Dentre as nomeações dadas à população, citadas pelos moradores da Fazenda 

com surgimento desde o início do Gerenciamento Costeiro do Estado de São Paulo na 

década de 1990, estão: Comunidades caiçaras, indígenas e rurais. 

Alguns conflitos são instalados após a produção dessas nomenclaturas que 

definem as populações locais enquanto verdades. A primeira delas é que as legislações 

vão interferir de forma diferente para cada população tradicional.A segunda é que os 

moradores da Fazenda não foram enquadrados em nenhuma dessas nomenclaturas. 

Permanecendo definidos como posseiros da terra, os moradores da Fazenda 

precisariam buscar novas estratégias que os incluíssem em alguma das legislações 

vigentes e que os possibilitassem permanecer nos locais de moradia de décadas. Essa 

questão implicou principalmente na participação e ação direta das lideranças da Fazenda 

frente à Associação de Moradores da Costa Norte de Ubatuba. 

Os documentos oficiais, até a atualidade definem os moradores dessa 

comunidade como posseiros da Fazenda. 

O acesso ao Núcleo é feito pela BR-101 (Rio - Santos). A entrada principal 

fica na praia da Fazenda, no km 11, a 40 km de Ubatuba e 30 km de Parati. A 

sede administrativa fica no km 8 da mesma Rodovia. 

Caminhar pelo interior da floresta, pelos ecossistemas associados que 

formam a mata atlântica, banhar-se em cachoeiras de águas cristalinas ou no 

mar de praias ainda selvagens, visitar uma histórica Casa de Farinha e 

conhecer um pouco da cultura caiçara em conversas com moradores locais 

são alguns dos atrativos do Núcleo Picinguaba, que faz parte do Parque 

Estadual da Serra do Mar. Sua localização ambientalmente estratégica faz a 

ligação entre o Parque Estadual da Serra do Mar (cerca de 315 mil ha) com o 

Parque Nacional da Serra da Bocaina (80 mil ha) e com a Área de Proteção 
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Ambiental - APA do Cairuçu, no Estado do Rio de Janeiro (30 mil ha), 

formando um grande corredor para uma fauna diversificada, infelizmente 

ameaçada de extinção. Único ponto do Parque Estadual da Serra do Mar que 

atinge a orla marítima, a floresta em Picinguaba chega até os costões 

rochosos e se espalha pela planície litorânea em sete praias. Com uma 

áreade abrangência de 47.000 ha, totalmente inserida no município de 

Ubatuba, do Núcleo fazem parte a Vila Picinguaba, uma aldeia de 

pescadores na praia do Camburi, e um agrupamento de pequenos 

posseiros no sertão da Fazenda Picinguaba(grifo meu)
17

. 

    

As dificuldades dos moradores da Fazenda em comprovar legitimidade para 

permanência das moradias no território que habitavam, levaram-nos a buscar novas 

formas de participação social. Uma dessas formas encontradas foi através da formação 

de uma nova Associação, agora focada nos interesses somente desta comunidade em 

questão.  

Aproximadamente em 1994 (os moradores não conseguiram definir a data exata 

da fundação) surge a Associação de Amigos do Bairro da Fazenda. Tinha como objetivo 

principal o reconhecimento pelo Estado da comunidade local como comunidade caiçara 

e rural, com direitos sobre a terra e propriedades construídas. Esta Associação existiu 

até o ano de 2001.  

No ano de 2001, há um deslocamento crítico da população da comunidade da 

Fazenda quanto ao seu pertencimento social. Esse processo implica na configuração de 

uma nova Associação de Moradores, denominada: Associação da Comunidade dos 

Remanescentes do Quilombo da Fazenda. Esse deslocamento de Comunidade Rural à 

Quilombo merece atenção especial neste capítulo. 

                                                           
17

In: <http://www.saopaulo.sp.gov.br/conhecasp/turismo_turismo-ecologico_nucleo-picinguaba>. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.saopaulo.sp.gov.br/conhecasp/turismo_turismo-ecologico_nucleo-picinguaba
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A Associação Costa Norte foi construída em 1988, mais ou menos. Eram sete 

comunidades, tinha duas, três pessoas de cada comunidade. Daqui nós 

colocamos a Laura e o Feliciano.A gente criou a Associação da Vila 

Picinguaba e da Fazenda. Depois eu fiquei segurando só aqui na Fazenda, 

porque lá já estava invadido pelos turistas. Faz uns 15, 20 anos atrás.Aí eu 

coloquei primeiro um filho meu e o João, o filho meu não deu certo. Aí ficou 

o João e o Venturante. Depois ficou eu e o Venturante. Aí depois do 

Venturanteficou eu com a Laura. Aí nisso que a Laura entrou... Como tinha 

origem de Quilombo, fomos buscar a árvore para virar Quilombo.Era uma 

luta antiga, desde a Costa Norte, já era uma luta para preservar a comunidade 

local. O único jeito que a gente achou foi passar para Quilombo, pra segurar 

o resto que tinha.A Associação do Quilombo da Fazenda é filha da 

Associação que a gente tinha antes. A primeira associação dos moradores da 

Fazenda já existia quando foi criada a Costa Norte. Depois da Rodovia Rio-

Santos, teve que trabalhar pela Associação. Porque antes a gente já era 

associado. Trabalhava tudo junto. Fazia mutirão, era associado sem saber. 

Depois da rodovia Rio-Santos, teve que trabalhar com a Associação para 

mostrar para as pessoas quem é quem. Quem é da Fazenda, quem é do 

Ubatumirim, etc. A Associação de Moradores da Fazenda foi criada nessa 

época, através dela nasceu a Associação do Quilombo da Fazenda, há uns 6 

anos atrás (OLIVEIRA, 2008, p. 94). 

 

Este trecho retirado do Livro Tradições Culturais do Quilombo da Fazenda – 

Pelas Vozes da Comunidade, tem conexão com a análise proposta nesta pesquisa e por 

isso inicia essa trama de reflexões. Se debruçar sobre os sujeitos da Fazenda enquanto 

quilombolas é perceber as relações de força apresentadas anteriormente. 

As estratégias de enfrentamento ao poder buscadas pelos moradores da Fazenda, 

introduziram estes em uma trama de saberes produzidos por lógicas e contra-

lógicasimbricadosàs lutas dos movimentos negros brasileiros. Isso se explica porque 

toda resistência encontra no próprio poder sua forma de enfrentá-lo, e o poder, por sua 

vez, a partir das práticas de resistência, produz novos saberes para operar. 

Na fala do ―Ancião‖, explica-se diversas vezes que antigamente não havia a 

necessidade de denominar a população local.Ele usa o termo ―bairro‖ e ―comunidade‖ 

diversas vezes ao relatar histórias antigas, e em algumas relembra as histórias pelo nome 

das famílias, sempre representadas pelo sobrenome dos troncos, como ―Ancião‖ define 

os membros mais velhos. 
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Como apresentado anteriormente, a produção de saberes tradicionais que 

nomeiam os moradores da região onde se encontra o PESM, está relacionado com jogos 

heterogêneos de poder. Há uma lógica centrada no desenvolvimento econômico do 

litoral norte a partir do controle de circulação e ação da população local. 

Por sua vez, a população se incluiu nas regras do jogo para consolidar em sua 

vida uma das verdades fundantes da sociedade capitalista: a propriedade privada. Nessas 

relações, também estão inseridas as análises de produtividade da região. São construídas 

táticas para a operacionalização da pesca, agricultura, entre outras atividades comuns na 

região. Toda uma série de dispositivos de segurança é criada no sentido de garantir 

certos padrões para a reprodução e certo direcionamento na circulação dessa população. 

Embora para Foucault (2009) o território seja uma marca da sociedade pautada, 

sobretudo pelo poder soberano, na figura do Estado liberal, ele também pode ser 

compreendido através do meio, espaço em que se dá a circulação. Foucault utiliza o 

termo ―meio‖ ligado ao espaço que permite que os fluxos ocorram e que a circulação se 

processe. 

Para Foucault, é no meio que biopolíticae segurança configuram novos arranjos 

espaciais. É preciso garantir o domínio sobre a circulação, tanto no sentido de controlá-

la, para que não apresente riscos à ordem, quanto de estimulá-la, especialmente no 

fortalecimento dos fluxos econômicos favoráveis à acumulação.  

Como há uma associação direta e segundo Carneiro (2012) imbricada entre meio 

e população, esta e seus fluxos passam a ser o objeto principal para esse controle. Todo 

um tratamento prioritário passa a ser dado a partir da emergência do fenômeno 

população, principalmente através da economia e da estatística. 

O Estado estabelece formas de controle da espécie humana, passa a acompanhar, 

desenhar e delinear os processos de reprodução, natalidade, mortalidade, difusãode 

doenças, regularidade de acidentes, etc. E é justamente na disposição espacial que esses 

dados se tornam possíveis de serem levantados e analisados.  

 

[...] Portanto, é esse fenômeno de circulação das causas e dos efeitos que é 

visado através do meio. E, enfim, o meio aparece como um campo de 

intervenção em que, em vez de atingir os indivíduos como um conjunto de 

sujeitos de direitos capazes de ações voluntárias – o que acontecia no caso da 
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soberania –, em vez de atingi-los como uma multiplicidade de organismos, de 

corpos capazes de desempenhos, e de desempenhos requeridos como na 

disciplina, vai-se procurar atingir, precisamente, uma população. Ou seja, 

uma multiplicidade de indivíduos que são e que só existem profunda, 

essencial, biologicamente ligados à materialidade dentro da qual existem. O 

que vai se procurar atingir por esse meio é precisamente o ponto em que uma 

série de acontecimentos, que esses indivíduos, populações e grupos 

produzem, interfere com acontecimentos de tipo quase natural que se 

produzem ao redor deles (FOUCAULT, 2009, p. 28). 

 

As nomenclaturas produzidas para as comunidades localizadas no PESM, 

portanto, definiam suas relações com o meio. Os moradores da Fazenda não se 

enquadravam em nenhuma dessas normatizações. Estes não eram descendentes de 

indígenas e por mais que morassem há mais de quarenta anos no local não eram 

considerados caiçaras por terem saído de outras cidades da região. Mesmo que todas as 

cidades de origem das famílias fossem caiçaras
18

, como por exemplo, Cunha-RJ, 

Campinho da Independência-RJ eCambury-SP. 

A terra e a propriedade são os pontos centrais das inquietações e tensões sociais 

tanto em termos das relações internas à comunidade, como em relação à pressão 

exercida pelo Estado. A luta pela terra torna necessária a legalização da posse das 

moradias da Fazenda. Um recurso que poderia ser utilizado pelos moradores, seria o 

usucapião, porém, a questão que se coloca em confronto é a utilidade pública da área 

pelas legislações ambientais. 

A Lei n.º 6.969, de 10 de dezembro de 1981, dispunha sobre a aquisição, por 

usucapião de especial de imóveis rurais e alterava a redação do inciso 2 do art. 589 do 

Código Civil. No que se referia a imóveis localizados em áreas de preservação e 

Parques, reservas florestais e outros, dispunha sobre a possibilidade de reassentamento 
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―Apesar do nome genérico de caiçaras, as diferençiações se estabelecem para: a) o habitante da orla 

marítima litorânea, cuja atividade econômica é (em decorrência do processo histórico de ocupação dessa 

faixa), vinculada essencialmente à pesca e complementada por agricultura incipiente em torno da cultura 

de mandioca e feijão, próxima à habitação; b) o habitante das matas das baixadas e dos contrafortes da 

serra, onde esta existe, geralmente ligado às atividades extrativas e agrícolas incipientes; c) o habitante 

dos terraços fluviais, que tem contato esporádico com o oceano e pratica uma agricultura de subsistência, 

ligado à mandioca e à banana.Os tipos acima referidos, citados pela Enciclopédia dos Municípios 

Brasileiros como predominantes na área litorânea paulista, são encontrados em toda orla brasileira com 

pequenas variações: agricultura itinerante, pesca marítima, atividades extrativas e rudimentarismo das 

técnicas caiçaras caracterizam as atividades básicas ligadas à produção rural. Além disso, o caiçara tem 

organização social muito próxima à vivida pelo caipira paulista, baseada em relações de vizinhança e 

compadrio― (GUSMÃO, 1979, p. 11). 
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das famílias em outros locais. Esta proposta nunca ocorreu aos moradores da Fazenda e 

estes nunca pensaram na possibilidade de sair, sempre buscaram alternativas legais para 

garantir sua permanência no território. 

 

Art. 1º - Todo aquele que, não sendo proprietário rural nemurbano, possuir 

como sua, por 5 (cinco) anos ininterruptos, sem oposição, área rural contínua, 

não excedente de 25 (vinte e cinco) hectares, e a houver tornado produtiva 

com seu trabalho e nela tiver sua morada, adquirir-lhe-á o domínio, 

independentemente de justo título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que 

assim o declare por sentença, a qual servirá de título para transcrição no 

Registro de Imóveis. 

Parágrafo único. Prevalecerá a área do módulo rural aplicável à espécie, na 

forma da legislação específica, se aquele for superior a 25 (vinte e cinco) 

hectares. 

Art. 2º - A usucapião especial, a que se refere esta Lei, abrange as terras 

particulares e as terras devolutas, em geral, sem prejuízo de outros direitos 

conferidos ao posseiro, pelo Estatuto da Terra ou pelas leis que dispõem 

sobre processo discriminatório de terras devolutas. 

Art. 3º - A usucapião especial não ocorrerá nas áreas indispensáveis à 

segurança nacional, nas terras habitadas por silvícolas, nem nas áreas de 

interesse ecológico, consideradas como tais as reservas biológicas ou 

florestais e os Parques nacionais, estaduais ou municipais, assim declarados 

pelo Poder Executivo, assegurada aos atuais ocupantes a preferência para 

assentamento em outras regiões, pelo órgão competente (BRASIL, 1981)
19

. 

 

As alternativas que surgiram para a população nessa disputa pela terra sempre se 

deram no campo da inclusão. Inclusão aqui compreendida enquanto dispositivo 

biopolítico para o governo e controle das populações.  

As políticas sociais, compreendidas como políticas de inclusão, são integrantes 

dos jogos de poder. São formuladas e executadas por meio de diferentes dispositivos e 

tecnologias e operam por meio do duplo inclusão-exclusão, determinando quem está na 

rede ou fora dela e também propondo novas alternativas e novas inclusões.   

A reflexão sobre a inclusão remete às discussões de Foucault sobre os processos 

de normação e normalização dos sujeitos. Foucault (2009) diferencia norma de 

normalidade e normalização. 
                                                           
19

In: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6969.htm>. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6969.htm
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Foucault (2008, p. 75) chama de normação à situação disciplinar, na qual a 

norma precede ao normal e ao anormal, de modo que o ―fundamental e 

primeiro na normalização disciplinar não é o normal e o anormal, é a norma‖. 

Assim, é pelas disciplinas que se ―estabelece a demarcação entre os que serão 

considerados inaptos, incapazes e os outros. Ou seja, é a partir daí que se faz 

a demarcação entre o normal e o anormal‖ (idem). A normalização 

disciplinar —que, a partir desse ponto, o filósofo passa a denominar 

simplesmente normação — parte de um modelo construído, considerado 

ótimo segundo determinados critérios e fins que se quer alcançar. Em 

seguida, a normalização disciplinar procura enquadrar as pessoas em tal 

modelo. Quem se submete ao enquadramento, de modo a formatar seus 

gestos, atos, traços físicos segundo o modelo, é chamado de normal. Ao 

contrário e em termos do rebatimento, será considerado anormal aquele que, 

por variadas razões, não for rebatido segundo o que preceitua a norma. O 

gradiente de anormalidade varia em função do quanto varia a efetividade do 

rebatimento. Mas no caso dos dispositivos de segurança, ―nos encontramos 

com um funcionamento inverso: a norma é fixada a partir das normalidades 

diferenciadas, isso é, do estabelecimento das diferentes curvas de 

normalidade‖ (Castro, 2011a, p.176). A partir da observação e classificação 

dos fenômenos populacionais, constroem-se curvas de normalidade, ―e a 

operação de normalização vai consistir em fazer essas diferentes distribuições 

de normalidade funcionarem umas em relação às outras e em fazer de sorte 

que as mais desfavoráveis sejam trazidas às que são mais favoráveis‖ 

(Foucault, 2008, p.83). É para essas situações nas quais a norma é construída 

a partir das distribuições em determinadas populações, que Foucault propõe o 

uso da palavra normalização (LOPES & VEIGA-NETO, 2007, p. 2).  

 

Lopes e Veiga-Neto (2011), ainda propõem o uso do termo normatização para 

designar as operações de criar, estabelecer ou sistematizar as normas. Para eles, os 

dispositivos normatizadores são aqueles envolvidos com o estabelecimento das normas 

por meio da codificação formal. 

Esse resgate das análises foucaultianas sobre normação e normalização e suas 

relações com a racionalidade neoliberal, tem por objetivo compreender a inclusão como 

serviço da racionalidade neoliberal. Inclusão ganha nesse contexto uma dimensão de 

processo de objetivação da dominação. 

Dominação então compreendida por meio das análises de Foucault (1998) nos 

atravessamentos das relações sociais e práticas de governo. 
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É certo que entre todas essas formas de governo, que se cruzam, que se 

imbricam no interior da sociedade e do Estado, uma forma é bastante 

específica: trata-se de definir qual é a forma particular que se aplica a todo o 

Estado. [...] Enquanto a doutrina do príncipe ou a teoria jurídica do soberano 

procura incessantemente marcar uma descontinuidade entre o poder do 

príncipe a as outras formas de poder, as teorias da arte de governar procuram 

estabelecer uma continuidade, ascendente e descendente.Continuidade 

ascendente no sentido em que aquele que quer poder governar o Estado deve 

primeiro saber se governar, governar sua família, seus bens, seu patrimônio. 

É esta espécie de linha ascendente que caracterizará a pedagogia do príncipe. 

[...] Continuidade descendente no sentido em que, quando o Estado é bem 

governado, os pais de família sabem como governar suas famílias, seus bens, 

seu patrimônio e por sua vez os indivíduos se comportam como devem. É 

esta linha descendente, que faz repercutir na conduta dos indivíduos e na 

gestão da família o bom governo do Estado, que nesta época se começa a 

chamar de polícia. A pedagogia do príncipe assegura a continuidade 

ascendente da forma de governo; a polícia, a continuidade descendente. E nos 

dois casos o elemento central desta continuidade é o governo da família, que 

se chama de economia (FOUCAULT, 1998, p. 281). 

 

Essa proposição para se pensar inclusão tem como foco a articulação dos fluxos 

saber-poder e normas-condutas. Isso significa considerar a inclusão e os processos 

inclusivos como emergências enredadas por práticas discursivas e não discursivas e em 

complexas relações de poder.  

Também se propõe ―ver a inclusão como um conjunto de saberes e normas às 

quais todos devem obedecer — ou, pelo menos se espera que obedeçam‖ (LOPES & 

VEIGA-NETO, 2011, p. 10). A partir disso, se estuda a inclusão como uma tecnologia, 

que visa definir, nomear, afirmar quem é ou deve ser incluído ou excluído e como se 

configuram esses sujeitos. 

Ninguém é, em si mesmo, um excluído. Cada um passa a ser um excluído ou 

incluído como resultado das diferentes tecnologias que se colocam em 

movimento nas e pelas práticas e políticas inclusivas. Dizer que ninguém é, 

per se, um incluído ou excluído significa duas coisas que se superpõem. A 

primeira: é na relação que alguém mantém com os demais que ele poderá ser 

considerado um excluído ou um incluído. A segunda, tão importante quanto a 

anterior: a inclusão não é uma ―coisa‖ que exista por si mesma; do mesmo 

modo, ser um incluído ou excluído não é definido por alguma condição ou 
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princípio que preexista às próprias práticas que definem a inclusão (Idem, p. 

12). 

 

Na Fazenda, este dispositivo de inclusão, será apresentado nos deslocamentos da 

organização dos moradores locais. Tais deslocamentos mostram-se muito produtivos 

para compreender as atuais práticas de governo que se propõem a desenvolver a 

comunidade local.  

As primeiras configurações organizativas as quais participaram os moradores da 

Fazenda abrangiam grande quantidade de bairros. Os atravessamentos de poder 

transformaram significativamente o interesse de cada bairro, e no caso dos moradores 

da Fazenda, vão se agenciando possibilidades de reconhecer-se enquanto quilombolas e 

acessar uma trama de dispositivos jurídicos favoráveis a sua permanência na terra em 

questão.    

A compreensão do significado político do termo quilombo, trabalhado no 

capítulo anterior, fundamenta a análise de suas configurações e reconfigurações nos 

movimentos do tempo. Os quilombos, que existiram durante todo o período escravista 

no Brasil, sempre foram combatidos. Após a abolição, juridicamente o termo quilombo 

deixa de existir, visto que esta nomenclatura foi dada aos cativos fugidos reunidos em 

determinado espaço de terra. Com a abolição, sendo todos homens livres, os quilombos 

passam a ser denominados como comunidades de negros posseiros ou comunidades 

rurais.  

A Lei Áurea sancionada em 1888 é o marcojurídico de deslocamento político-

social no país. O liberalismo consolida sua entrada, constrói novas relações que se 

pautam principalmente em contratos sociais, por meio do trabalho livre, assalariado. 

Trabalho é uma obrigação legal e sua negação é crime.  

 

As pesquisas que enfatizam o Código de 1890 enquanto instrumento de 

construção de uma ideologia burguesa do trabalho, detém-se principalmente 

nos dispositivos situados no Livro III, acerca das contravenções penais, 

referentes aos mendigos, ébrios, vadios e capoeiras. Estes artigos mostram, 

sem dúvida, a intenção da autoridade republicana de inibir a ociosidade e 
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obrigar as classes populares ao trabalho (ALVAREZ, SALLA E SOUZA, 

2003)
20

. 

 

Essas definições tinham por objetivo alarmar o perigo do quilombo, dos negros e 

definir o quilombola como aquele que se negava à obediência. Geralmente em locais de 

difícil acesso, os negros se reuniam na busca de autonomia e liberdade. Essa descrição 

explica que o termo quilombola sempre esteve ligado à inclusão/exclusão. 

A disputa de territórios rurais no país foi marcada pelas relações de forças entre 

moradores locais (dentre eles, indígenas, caiçaras, quilombolas e outros), grandes 

latifundiários e o Estado. O que está em jogo são pedaços de terra que são bons para 

criação de gado, para formação de grandes plantações agrícolas ou locais de mata 

atlântica importantes para preservação, muitas vezes em contraposição à vida de 

moradores locais que habitam esses espaços há dezenas de anos. 

O reconhecimento dos moradores da Fazenda como quilombolas, portanto, não 

foi um exercício de compreensão ou identificação cultural apenas pautado em relações 

internas. Foi uma disputa de poder baseada na terra. Esse conhecer-se quilombola teve 

seu processo no constante movimento de resistir morando nesse território.  

As diversas associações organizativas as quais participaram alguns citados 

sujeitos da pesquisapossibilitaram esses acúmulos de informações, que a partir da 

década de 1990 se deslocaram. Tal deslocamento se deu na possibilidade da população 

ser incluída em uma terminologia que a possibilitasse ter acesso a políticas públicas. 

Dispor essa reflexão crítica acerca do reconhecimento desta população enquanto 

de remanescentes de escravos, não é uma busca para negar a inegável relação de 

antepassados africanos, indígenas e caiçaras dessa comunidade. É na verdade uma outra 

proposição analítica sobre as verdades produzidas ao longo da história e que criam a 

necessidade de determinada população em se incluir em uma terminologia socialmente 

produzida por interesses em jogo.  

Na memória dos mais velhos, ―troncos raízes‖ da comunidade da Fazenda 

sempre estiveram presentes nas lembranças das histórias contadas por seus pais dos 

tempos de escravidão. Porém, os jovens criados na Fazenda foram escutando as 
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 Texto na íntegra In: 

<http://www.nevusp.org/portugues/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1066>. 
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histórias de vida de seus pais, a história dos avós, bisavós e tataravós, que 

foramreascendidas na disputa pela terra em questão. 

A primeira comunidade local a instituir uma Associação Quilombola, foi o 

quilombo do Campinho. Este passou a utilizar os mecanismos legais, jurídicos-políticos 

para defender seu direito à terra. Até os dias atuais, as relações de afinidade e 

parentesco entre Campinho e Fazenda unem os grupos familiares, assim, esse conhecer-

se quilombola recebe grande influência dessa relação
21

.  

Na entrevista com ―Militante‖, esta explica que além do contato com os 

moradores do Campinho, na busca por melhorias junto aos vereadores do município de 

Ubatuba, ela conheceu a vereadora Vera Coutinho –PTB, que apoiou algumas lutas da 

comunidade da Fazenda. 

Dona Vera, como é conhecida pela população da Fazenda, é uma figura política 

conhecida em Ubatuba. Desde 1988, disputa diferentes cargos públicos, dentre estes o 

de prefeita da cidade. A vereadora, em um diálogo com a população que buscava auxílio 

para os problemas enfrentados junto ao Parque, recomendou aos representantes da 

Fazenda que buscassem auxílio de movimentos negros para serem reconhecidos 

enquanto quilombolas.  

Apresentou a estes a perspectiva da remanescência escrava por serem negros. A 

Associação de Remanescentes do Quilombo da Fazenda surge em 2001. O contato com 

movimentos negros foi menor que a busca e ligação com outros quilombos que se 

formaram na região, como Caçandoca, Campinho e Cambury. 

Outros agenciamentos da comunidade se deram com as Associações de 

pescadores da região, de populações indígenas e outros povos nomeados como 

tradicionais pelos dispositivos jurídicos-ambientais que atravessam a vida dessas 

comunidades. 

Tendo como presidente a ―Militante‖ e o ―Ancião‖, ambos, primeiras lideranças 

da Fazenda da Caixa e que ainda permanecem ativos na Associação da Fazenda, estes 
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 Atualmente existem na região quatro comunidades reconhecidas como quilombolas: Quilombo do 

Campinho, localizado na região sul do Rio de Janeiro (Paraty); Quilombo de Cambury, localizado na 

divisa entre Rio de Janeiro e Ubatuba-SP; Quilombo da Fazenda, localizado na região norte de Ubatuba-

SP e Quilombo de Caçandoca, localizado na região sul de Ubatuba-SP em divisa com Caraguatatuba-SP. 
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consideram uma das principais conquistas da Associação o reconhecimento em 2005 

pela Fundação Palmares como uma comunidade de remanescentes de escravos.  

Esse reconhecimento irá modificar as relações entre população e Parque 

Estadual da Serra do Mar. Para entender essa afirmação é preciso voltar a observar o 

que foi mais trabalhado no capítulo anterior: o termo quilombo enquanto produção de 

um saber jurídico-legal. 

Na Constituição de 1988, o artigo 68 dos Atos das Disposições Constitucionais 

Transitórias dispõe 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‖. 

Este termo quilombo colocado na Constituição de 1988 é fruto de lutas de forças 

no campo jurídico traçados nas relações entre movimentos negros e outros movimentos, 

entre eles alguns partidários. O processo de constitucionalização do termo quilombola 

se inicia no período da Ditadura Civil-Militar no país, quando os movimentos negros 

passam a ocupar espaços de disputa política e social. 

O termo quilombo se torna, portanto, um dispositivo legal e em 1990, e ganha 

sua primeira produção por órgão oficial pelo Estado, através da Fundação Cultural 

Palmares. ―Quilombos são sítios historicamente ocupados por negros que tenham 

resíduos arqueológicos de sua presença, inclusive as áreas ocupadas ainda hoje por seus 

descendentes, com conteúdos etnográficos e culturais‖ (FIABANI, p. 39).  

Quilombo então passa a ser entendido como patrimônio histórico, devendo ser 

preservado. Este conceito de quilombo foi pensado no campo da identidade cultural, do 

território e da permanência histórica. O conceito de patrimônio cultural pode ser 

pensando como de patrimônio material e imaterial, mas ambos ligados à produção da 

tradição e da territorialidade (LARAIA, 2004).  

Assim, para o reconhecimento fundiário de terras de remanescentes de 

quilombos, estes passam a ser definidos por uma forma de subsistência, de expressão e 

manifestação cultural, de comprovação de ancestralidade e identidade com o passado. 

Desde esse período, os relatórios para elaboração de laudos que constatam populações 

como de remanescentes de escravos, está atrelado a órgãos públicos como o Instituto de 
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Terras de São Paulo. Os responsáveis por essa elaboração são técnicos dos órgãos, 

como antropólogos, sociólogos, biólogos, entre outros.  

Mas, envolta em uma relação de forças, a negociação do reconhecimento 

quilombola, foi marcada por uma produção idealizada de quilombo no seu tempo de 

escravidão. Exigia-se dos sujeitos eletivos o reconhecimento enquanto quilombolas, a 

manutenção de uma vida rural quase primária, de uso e subsistência exclusiva da terra. 

Em um país que se viu perdendo cada vez mais a realidade rural abrangida pela 

modernidade e ampliação dos centros urbanos, essa característica de comunidade torna-

se praticamente inexistente. 

Em 1994, a Associação Brasileira de Antropologia descreve uma nova tipologia 

para definir remanescente de quilombo ―grupos étnicos conceitualmente definidos pela 

Antropologia como um tipo organizacional que confere pertencimento através de 

normas e meios empregados para indicar afiliação ou exclusão‖ (idem, p. 41). Eram (e 

são) questionadas autonomia, independência do sistema de produção capitalista e 

tradição para o reconhecimento quilombola. 

Esses estudos e afirmações sobre quilombagem são análises desses espaços 

como de resistência à escravidão em manutenção integral da realidade desse período 

histórico. A ampla discussão sobre essa temática reforça as impossibilidades de se 

manter características culturais intactas nas diferentes configurações socais existentes. 

O decreto 4.887/03 é o dispositivo mais atual que regulamenta o procedimento 

para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras 

ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o art. 68 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias: 

 
Art. 2º - Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para 

os fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-

atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais 

específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a 

resistência à opressão histórica sofrida (BRASIL, 2003). 

 

É por meio dessa definição, que a Comunidade da Fazenda foi reconhecida em 

2005 enquanto Comunidade de Remanescentes de Escravos. Essa inclusão à 
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nomenclatura Quilombolas torna esta população apta a acessar uma trama de políticas 

sociais. Essas políticas de inclusão se operam de forma específica e serão apresentadas 

no próximo capítulo por meio da dinâmica de vida dos moradores da comunidade. 

Foi no período da ditadura Civil-Militar que as legislações de cunho ambiental 

ganharam forte dimensão política e punições mais severas no controle de ocupação e 

manuseio de terras nas áreas rurais. Essas normativas tinham por objetivos conduzir 

condutas específicas que direcionavam as relações entre latifundiários, povos 

tradicionais (na época, tratados como posseiros) e o Estado. 

No desenrolar desses jogos de poder, negros que ocuparam os mais diversos 

movimentos organizados no país nesse período, trouxeram para os governos a questão 

do negro nas relações de desigualdade social. O período da década de 1980 é marcado 

pela formalização da Constituição da República Brasileira, o primeiro documento 

oficial que contou a inserção de negros em espaços de disputa de poder e que gerou 

diversos programas voltados para reafirmar as identidades quilombolas propostas pelas 

formalizações jurídicas e políticas do Brasil. 

Desde a era Vargas, o meio ambiente, interesse dos latifundiários, pecuaristas e 

agricultores das elites brasileiras, é capturado por legislações ferrenhas de 

criminalização das populações pobres em disputa nesses territórios. Na contramão dessa 

política, negros passam a mover seus movimentos de resistências à ditadura Civil-

Militar.  

Como efeito, os negros fomentam políticas de direitos que insiram os sujeitos 

negros nos jogos de poder na tentativa de uma humanização das relações de 

desigualdade no país.Um desses efeitos são as produções jurídico-políticas sobre as 

comunidades quilombolas e suas condicionalidades de existência no decorrer da 

história, assim como sua inclusão em políticas de ação afirmativas. 

No caso da Fazenda, a disputa do território com o Parque Estadual da Serra do 

Mar, conduziu os sujeitos a diversas formações organizativas da população. A partir das 

relações de força da população, essas organizações foram ganhando novas dimensões e 

características. 

O reconhecimento desses enquanto quilombolas é uma estratégia de vinculação 

a tramas de poder sobre as produções das identidades quilombolas e os efeitos nas 
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políticas públicas dessas demandas. A Associação de Remanescentes da Fazenda busca 

essa identificação jurídica como possibilidade de demarcação do território quilombola. 

A demarcação para a população, mais que a objetivação da propriedade privada, 

agora é compreendida pelos moradores como novas possibilidades de relações com a 

natureza, por meio de resgates de velhos hábitos. Porém, a predominância nas relações 

nos diferentes processos da população, dificilmente altera a produção de uma linha 

imaginária no território.Afinal, a comunidade quilombola difere da indígena, pois sua 

população é composta de potenciais cidadãos que não estão sob a tutela do Estado e em 

específico estágio de inclusão por meio do ambientalismo, que a cada modulação incluí 

de maneiras distintas indígenas e quilombolas. 
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Esse capítulo tem por objetivo apresentar como o dispositivo de inclusão opera 

na Fazenda. Para que isso ocorra, serão apresentadas as análises realizadas na 

comunidade, apreendidas pela participação da pesquisadora em atividades da 

população, como: I Encontro da Rede Juçara ocorrido em Miracatu-SP. Participação nas 

Festas da Juçara em 2011 e 2012. Participação nas Festas do Azul em 2011 e 2012 e 

participação na Inauguração da Cooperativa do Azul na própria comunidade em 2013.   

Para a construção dessa análise, também será utilizado o único livro que conta a 

história da comunidade: Tradições Culturais do Quilombo da Fazenda: Pelas Vozes da 

Comunidade. As entrevistas realizadas com indivíduos da Fazenda comporão junto a 

esses outros elementos apresentados a proposição analítica desse capítulo. 

Rebeldia.... 

Ah rebeldia... o que fazes assim na solidão do meu peito? 

Rebeldiaaaaaaaaaaa sufocada, expremida, clara, sorridente!!! 

Rebeldia sei que não quer me deixar.... 

Simples assim, então não me deixe!!! 

Sei que tento sufocá-la procurando uma adaptação ao 

inadaptável. 

Sou um aquário humano tentando manter as aparências no meio 

desse lamaçal. 

Impossível, insuportável a mim, como condição de existência, a 

rebeldia me revela... 

Não posso caminhar simplesmente sem o contato que me possa 

tornar mais invisível,  

Um grito de dor!!!Ahhhhh rebeldia sufocada, lágrimas...ahhhh 

rebeldia reprimida.... 

Então venha domine meu corpo, ele é seu...domine minha alma, 

rebeldia é cura... 

Não se esqueça de mim... 

Simples assim!  

Ahhhhrebeldiaaaaaa............... (AC
22

) 

 

                                                           
22

Ana Carolina Amelia Bento assina suas poesias com o codinome AC.  
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4.1 OS SUJEITOS DA ANÁLISE 

 

 A apresentação dos entrevistados ocorre nesse momento e visa apontar esses 

indivíduos e suas relações com os atravessamentos de poder e manutenção dos fluxos de 

inclusão e controle na comunidade pesquisada.  

 Foram realizadas 6 entrevistas totalizando 8 pessoas entrevistadas, sendo duas 

entrevistas feitas em duplas. No decorrer da dissertação utilizou-se em citações cinco 

das seis entrevistas feitas. Os entrevistados tiveram suas identidades preservadas e serão 

apresentados por codinomes. 

 A primeira entrevistada foi a Sra. ―Militante‖, moradora da Fazenda desde a 

infância e sobrinha do Sr. Leopoldo Braga. Seu tio era o responsável pela comunidade e 

como primeira ―liderança‖ culturalmente apresentada, era quem puxava as rodas de 

conversa e música durante muitos anos, o mais antigo da comunidade também acolhia 

em sua residência os visitantes e passageiros do local. 

 No decorrer de sua história, ―Militante‖ experimentou a relação de troca e 

parceria entre as pessoas. No surgimento da necessidade de luta ―armada‖ encontrou 

apoio no entrevistado de codinome ―Ancião‖ para assumir a gestão da vida das pessoas 

na comunidade. Foi nos processos de inclusão que ―Militante‖ se torna importante 

engrenagem para a vida da Fazenda. 

O segundo entrevistado, o ―Ancião‖ faz parte da última família que veio morar 

na Fazenda. Amigo da família Faustino, teve que pedir autorização do Sr. Leopoldo, na 

época gestor
23

 dessa população, para morar no local. Responsável pela Casa da Farinha, 

o ―Ancião‖ por muitos anos ensinou e produziu farinha no moinho da Fazenda. 

 Atualmente a Casa da Farinha é o centro turístico da comunidade. Nela a 

farinhaainda é produzida pelos moradores locais, porém em pequena escala, mas a 

principal funcionalidade do espaço do moinho hoje é receber os turistas e indicar as 

possibilidades de turismo ecológico da Fazenda. 

                                                           
23

 A ideia de gestor ocorre por ter sido esse autorizado por um órgão Estadual a organizar um grupo de 

moradores no local. Esses moradores também tinha por função a gestão do território. 
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 Neste local, o ―Ancião‖ possui um pequeno bar, onde comercializa bebidas, 

farinhas e outros produtos artesanais. Ao lado deste local foi construída uma Casa de 

Artesanato e em anexo a essa casa foi construída uma cozinha, pois é nesse espaço do 

moinho que ocorrem atividades de grupos na atualidade. 

 Nessas atividades de grupos que ocorrem periodicamente na Fazenda, algumas 

mulheres da comunidade, organizadas pela ―Militante‖, cozinham e atendem as pessoas 

nesse grande refeitório improvisado. O espaço do moinho é coberto com uma estrutura 

de madeira e palha. 

A última reforma do moinho ocorreu entre os anos de 2012 e 2013. Foram 

trocadas algumas madeiras da estrutura, toda a palha que cobre o local e o moinho 

também foi reformado. Essa reforma ocorreu com a participação de artesãos do 

Quilombo do Campinho, 

 O terceiro entrevistado será chamado de ―Jovem‖. Nascido na comunidade da 

Fazenda, filho da ―Militante‖, desde a infância se relacionou com as questões 

organizativas e participativas da comunidade. Convidado a reconhecer-se quilombola, 

desde a adolescência, quando tinha aproximadamente 15 anos, fez uma viagem de 

descobrimento das culturas de matriz africana. 

 Importante sujeito da pesquisa, ele apreendeu desde cedo a ser o que Foucault 

(2004) define como o empreendedor de si
24

. O empreendedorismo ensinado a ele se 

conecta com os dispositivos de inclusão e atravessamentos de poder na comunidade.  

―Jovem‖ participou de projetos culturais, de agroeconomia e sustentabilidade. 

Tornou-se coordenador de grupos de agroeconomia e agricultura familiar na região e 

trabalhou como monitor de turismo no Parque Estadual da Serra do Mar por 

aproximadamente 4 anos. Ele se apresenta como efeito da inclusão da Fazenda, tenta 

permanecer morando onde cresceu e para isso, incluindo-se nas lógicas de poder. 

A quarta entrevistada foi a Sra. ―Cozinheira‖, moradora viva mais antiga da 

comunidade, nora do Sr. Leopoldo, mudou-se para Fazenda quando essa ainda era 

                                                           
24

O homo oeconomicusé um empresário, empresário de si mesmo. Essa coisa é tão verdadeira, que 

praticamente, o objeto de todas as análises que fazem os neoliberais será substituir, a cada instante, o 

homo oeconomicus parceiro da troca para um homo oeconomicosempresário de si mesmo, sendo ele 

próprio seu capital, sendo para si mesmo seu produtor, dendo para si mesmo a [sua] renda (FOCUAULT, 

2004, p. 311). 



111 
 

Fazenda Picinguaba, antes de se tornar propriedade da Caixa. ―Cozinheira‖ possui em 

sua residência um restaurante, que serve comida caseira aos turistas que passam pela 

comunidade. Elabora críticas sobre toda questão organizativa da comunidade. O 

restaurante que possui é motivo de conflitos constantes com a Associação de 

Remanescentes do Quilombo da Fazenda. A Sra. ―Cozinheira‖ atualmente tem como 

única renda os poucos pratos que vende para turistas que frequentam o local e discorda 

da construção de uma cozinha comunitária na Fazenda. Considera que as participações 

coletivas em atividades de geração de renda são privilégios para os poucos que se 

associam aos interesses da Associação, por diversas vezes em sua fala relembra os 

tempos antigos, quando cada um cuidava da sua família e não havia conflitos porque 

segundo ela não havia controle das atividades de cada um. 

 A quinta entrevista foi realizada com os agentes culturais da comunidade. Serão 

chamados de ―Casal Zona Leste‖, por serem originários dessa região da capital 

paulista
25

. 

 Eles desenvolvem desde 2011 um trabalho de resgate da cultura tradicional da 

comunidade por meio de um projeto de parceria entre Governo Federal e Governo do 

Estado de São Paulo. O projeto denominado Ponto de Cultura, na comunidade ganha o 

nome ―Ponto de Cultura – Olhares de Dentro‖. 

 Dentre as principais atividades desse ponto de cultura, está a construção da Casa 

de Artesanato, a formação de um grupo de música com as crianças locais, chamado ―Ô 

de Casa‖ e a utilização do Centro Comunitário como laboratório de informática com 

acesso à internet, sendo que os computadores do laboratório foram comprados com 

dinheiro do projeto
26

.  

 Durante os três anos de desenvolvimento do ponto de cultura ―Olhares de 

Dentro‖, o ―Casal Zona Leste‖ morou em uma casa alugada dentro da comunidade. 

Atualmente está de mudança para outro bairro da região, bem próximo à Fazenda, 

conhecido como Ubatumirim.   

                                                           
25

As relações da pesquisadora com a comunidade acontecem desde 2010; as entrevistas para a pesquisa, 

ocorreram no ano de 2013. 

 
26

As análises e referências desse projeto nos processos de inclusão da Fazenda serão apresentadas no 

decorrer deste texto. É importante ressaltar que esse projeto se finaliza no final de 2013 e ainda não há 

uma definição quanto a possibilidade de extensão. 
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 A sexta entrevista foi realizada tendo como objetivo compreender as relações 

entre os moradores da comunidade da Fazenda que habitam a parte do Sertão da 

Fazenda e os moradores da parte da ponte baixa, localizada próxima ao sertão e que no 

período de negociação com o ITESP ficou de fora do reconhecimento do território 

quilombola. Foram entrevistados dois membros de uma mesma família que mora no 

local, mãe e filho, que serão nomeados como: ―Família Ponte Baixa‖.  

 A escolha dos entrevistados teve por objetivo levantar os sujeitos atravessados 

por diversos interesses e que em suas ações na comunidade convocam outros sujeitos a 

participar dessa inclusão necessária aos jogos de poder. Inclusão essa, que convoca 

todos os moradores a preservar o ambiente, a se tornarem empreendedores de si, 

governando a si mesmo e aos outros membros da Fazenda. 

 A entrevista da Sra. ―Cozinheira‖ foi utilizada em pequenos trechos do segundo 

capítulo da pesquisa, por ser considerado pertinente ao recontar a história dessa 

população. Já a entrevista da ―Família Ponte Baixa‖ poucoesta sendo apresentada, por 

produzir novos efeitos reflexivos as questões apresentadas. A ―Família‖ assim como 

outros membros da comunidade, se conformam com suas condições e se inserem nas 

relações de força da comunidade por meio de sua proximidade com as atividades da 

Associação. 

  

4.2 A PARTICIPAÇÃO NO QUILOMBO DA FAZENDA: 

ATRAVESSAMENTOS DO DISPOSITIVO 

 

A articulação damoral, família e Estado na arte de governar, visualizada de 

forma contínua e não segmentada, possibilita compreender a participação política dos 

moradores da Fazenda e analisar as relações de força existentes na comunidade. Para o 

campo político pode se apresentar inicialmente e fundamentalmente a inserção na vida 

dos habitantes, do Parque Estadual da Serra do Mar. 

 Muitas transformações ocorreram na comunidade após a vinda da 

―modernidade‖ para região. Os processos de inclusão dessa população perpassam 

diversas relações de forças postas na comunidade e ganham um ponto referencial central 

no reconhecimento desses como de remanescentes de escravos. 
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 A pele negra dos moradores, as histórias de seus ancestrais, os locais de onde 

vieram realmente sinalizam essa herança quilombola. O que esta em jogo, porém, é 

compreender essa inclusão como um dispositivo de poder e apontar como esse se opera 

na dinâmica de vida dessa população. 

Em 2003 (mesmo ano em que a Fundação Palmares reconhece a Fazenda 

enquanto quilombo), é criada através da Medida Provisória nº 111 e depois convertida 

na Lei 10.678, a Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial da Presidência 

da República. Considerada como conquista das lutas dos Movimentos Negros 

brasileiros, tem por finalidades: 

Formulação, coordenação e articulação de políticas e diretrizes para 

promoção da igualdade racial; 

Formulação, coordenação e avaliação das políticas públicas afirmativas de 

promoção de igualdade e da proteção dos direitos de indivíduos e grupos 

étnicos, com ênfase na população negra, afetados por discriminação racial e 

demais formas de intolerância; 

Articulação, promoção e acompanhamento da execução dos programas de 

cooperação com organismos nacionais e internacionais, públicos e privados, 

voltados à implementação da promoção da igualdade racial; 

Coordenação e acompanhamento das políticas transversais do governo para a 

promoção da igualdade racial; 

Planejamento, coordenação da execução e avaliação do Programa Nacional 

de Ações Afirmativas; 

Acompanhamento da implementação de legislação de ação afirmativa e 

definição de ações públicas que visem o cumprimento de acordos, 

convenções e outros instrumentos congêneres assinados pelo Brasil, nos 

aspectos relativos à promoção da igualdade e combate à discriminação racial 

ou étnica
27

. 

 

Essa diretriz de governança, ou seja, técnica de governar condutas pelo alto 

representa os fluxos da sociedade e suas técnicas de intervenção também nas 

comunidades de remanescentes de quilombos. Agora não somente a terra está em jogo, 

e sim a saúde, a educação, a alimentação e o desenvolvimento social. Diversos 

programas e projetos passam a referenciar esses territórios. 

                                                           
27

 Disponível in: http://www.seppir.gov.br/sobre 

http://www.seppir.gov.br/sobre
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São aplicadas técnicas para o resgate e manutenção das culturas de raiz africanas 

e tradicionais quilombolas, implementados projetos de agricultura comunitária e ou 

familiar, cooperativismo, programas de saúde da família especializados na saúde da 

população negra e articulações em rede para produzir a participação desses sujeitos.  

Esses são convocados, por exemplo, a passar por experimentações ditas sustentáveis, 

sempre ligadas a sua relação com a terra e com o espaço a que pertencem. 

É nessa relação configurada que outras questões são postas à própria 

comunidade e suas relações perpassam então outros campos políticos. Enquanto 

comunidade quilombola, reconhecida pela Fundação Palmares em 2003, outras 

instituições passam a dialogar com a Associação dos quilombolas da fazenda, propondo 

e realizando as mais diversas intervenções. 

Dentre essas, foram encontrados registros de duas ações propostas e realizadas 

através de trabalhadores de órgãos governamentais. Uma delas é o Projeto Guri, ligado 

à Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Projeto que ocorre em todo o Estado e 

visa por meio da música a inserção social de crianças e adolescentes de comunidades 

carentes.  

Este projeto teve uma expansão no ano de 2006, ao realizar parcerias com os 

municípios, caso de Ubatuba-SP. Em 2007, foram contratados dois professores de 

música, um de violão e outro de percussão, ambos de Ubatuba, para dar oficinas em 

diversas comunidades da região, dentre elas, no Quilombo da Fazenda.  

O projeto lá ocorreu até meados de 2010, quando por idade avançada, alguns 

adolescentes não podiam mais participar e os mais novos perderam interesse em 

continuar nas oficinas (afirmação baseada na entrevista do ―Jovem‖, participante dessa 

intervenção na comunidade). 

O fruto do trabalho dos oficineiros que propuseram o resgate com os jovens da 

comunidade de suas músicas e danças tradicionais, após o término do projeto, foi a 

formação do grupo Tambores da Fazenda, que existiu até meados de 2012, quando por 

questões religiosase de trabalho alguns jovens se afastaram do grupo e esse acabou 

encerrando. 

A questão da igreja é bem marcante na comunidade. Dentro do espaço territorial 

da Fazenda, existem duas igrejas: Uma católica e outra evangélica. A igreja que possui 
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maior representação política na Fazenda é a evangélica. Na entrevista do ―Ancião‖ esse, 

benzedeiro, explica que benzer é um dom e um problema também, essa função deve ser 

passada de geração em geração. 

Benzer é uma benção sabe filha, mas uma vida difícil também. Aqui quem 

sobro na benzeção fui eu mesmo, mas tá difícil, não tem pra quem passar. Só 

pode benzer quem recebeu isso de alguém e quando a gente passa o dom não 

pode mais benzer também. Eu acho que não vai ter mais ninguém benzendo 

aqui, porque essas coisas não pode cobrar e agora ninguém mais que faze as 

coisas de graça e isso não pode... Também tem as igreja né, o pastor não 

deixa, ele vem de fora, naquela casinha lá do começo, você sabe né, faz os 

cultos deles, vai muita gente lá. Eu não tenho nada contra não, mas ninguém 

mais pode benze ou fazer as coisas antigas: as festas, as músicas, o pastor não 

deixa... (Trecho da entrevista com o ―Ancião‖). 

 

Esse poder pastoral (Foucault 2004) exercido sobre os indivíduos, 

compreendidos e concentrados em coletivos, se difere do poder soberano por não focar 

sua ação no território. É importante nesse momento relaciona-lo ao biopoder, por se 

relacionarem de forma mais próxima que a soberania, porque ambos propõem a 

salvação da alma, mas um busca no aspecto religioso ou na figura de um pastor a ideia 

de culpa e pecado e o outro direciona as condutas de salvação na relação entre os 

homens e as instituições. 

No poder pastoral, a forma de governo se dá de forma totalitária, quando o 

pastor organiza e rege suas ovelhas, as conduzindo conforme interesses em jogo. 

Também as rege de forma individualizante, quando produz um saber-poder, por 

exemplo, com base nas confissões de pecados dos fieis e na vigilância das condutas.  

Na biopolítica proposta pelas análises de Foucault (2004 e 2009), essas forças e 

táticas de poder também serão compreendidas dentro de um campo social. Porém, o que 

passa a estar em jogo nesse momento, são os cálculos construídos para melhorar a 

capacidade produtiva dos indivíduose também sua docilidade; é importante ressaltar que 

a pobreza é simultaneamente investimento em assistência social e na construção e 

combate ao indivíduo perigoso (OPTIZ, 2012). 

Essas estratégias são construídas por meio das normas, acompanhamento dos 

desvios de condutas e anormalidades da psique, ou seja, pela gestão dos corpos sãos 

para o Estado. Essas formas de gestão da vida produzem novos saberes, instrumentos e 
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tecnologias de poder.  

Agovernamentalidade para Foucault (2009), diferentemente de governo, é uma 

técnica, um instrumento para a gestão dos indivíduos. Foca na população sua arte de 

governar, tratando da segurança como questão interna e externa para garantia do bem-

estar social.  

A questão da governamentalidade em Foucault (2009) se desenvolve como uma 

razão de Estado no mesmo momento em que o Estado, nos períodos de guerra 

principalmente, praticava grandes massacres. Nesse momento, o Estado passa a investir 

na saúde física e mental dos indivíduos. Esta arte de governar implica um saber, que é 

base de uma ciência de governo, um conhecimento sobre as relações de forças e 

atravessamentos do poder na própria população.  

A razão de Estado, portanto, encontra suas bases ramificadas por toda a 

sociedade e por diversas instituições. As tecnologias de poder, assim como no poder 

pastoral, mas operando de forma diferenciada, se desenvolve de forma totalizadora, no 

controle da população por meio de cálculos e estatísticas e de forma individualizante 

por meio das normas (característica da disciplina). 

Outra forma de gestão da população da Fazenda ocorre na ação promovida 

também pelo Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo através da Secretaria 

de Cultura do estado em parceria com a Cooperativa de Culturas Populares. Foi uma 

capacitação voltada à promoção da continuidade das Culturas Tradicionais Caipira, 

Caiçara, Piraquara e Quilombola.  

Na comunidade da Fazenda, esse programa propôs a reforma de uma casa na 

comunidade (que até a década de 1990 era escola) para suautilização como cozinha 

comunitária. Essa ação estava integrada a um projeto que visava recriar antigas práticas 

culturais e buscar formas de geração de renda para a população (OLIVEIRA, 2008). 

Segundo relatos dos moradores, essa cozinha funcionou e ainda funciona desde sua 

fundação.  

Essa cozinha é um espaço de geração de renda em conflito constante na 

comunidade. O desenrolar dessa questão econômica, é que na comunidade da Fazenda 

as formas de gerar renda partem do núcleo Associativo da população, gestionado e 

compartilhado quase que sempre pelos mesmos sócios. 
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A questão que se apresenta nesse momento é a relação entre a cultura local que 

se perdeu nos processos da história da comunidade e a inclusão dessa temática enquanto 

tecnologia de poder. 

A cultura excluída pela degradação do tempo passa a ser incluída pelos 

interesses de poder. O ―resgate‖ da cultura tradicional do quilombo da Fazenda proposto 

pelo Estado é uma forma de incluir a população em dados e estatísticas do governo 

sobre as comunidades tradicionais do estado de São Paulo, possibilitando o controle e 

monitoramento das mesmas. 

Dessa ação específica na comunidade da Fazenda, foi produzido o livro 

Tradições Culturais do Quilombo da Fazenda pelas Vozes da Comunidade. Como 

vimos, esse é o único livro escrito que reconta a história da e é livro é considerado por 

alguns moradores locais uma visão destorcida da realidade, mas é legitimado pela 

Associação dos quilombolas e vendido em festas que ocorrem na comunidade.  

O livro Tradições Culturais do Quilombo da Fazenda pelas Vozes da 

Comunidade nasce de uma incursão das pesquisadoras pelos labirintos das 

representações dos sujeitos sobre a sua própria trajetória, incluindo os 

familiares que remetem para um compartilhar de vivências e visões de 

mundo.São famílias que já estavam secularmente estabelecidas nas terras da 

região, que possuem uma visão específica de suas territorialidades e que, 

contemporaneamente, sofrem a ação da implementação, no contexto das 

mudanças ocorridas com a construção da Rodovia Rio-Santos, de um 

denominado ―Parque‖ que deslegitima seus marcos de referências, incluindo 

os saberes relativos aos limites, formas e usos dos recursos naturais, 

conhecimento de trilhas e saberes ligados à religiosidade, à cura. 

Depoimentos que expressam de maneira muito clara essa interferência do 

―Parque‖ são proferidos pela Sra. Laura, que conta que este dividiu a 

comunidade em ―núcleos‖ separando e afastando famílias, e o proferido pelo 

Sr. Roberto ao afirmar que os pontos de referência não existem mais, ou seja, 

por um processo de extrema violência as famílias perderam, de certa forma, a 

sua maneira de administrar e operacionalizar seus saberes, as situações de 

suas vidas. Digo de certa forma, porque apesar de toda essa interferência, há 

uma recriação do simbólico que se traduz em uma forma de luta, expressa 

nos próprios depoimentos selecionados nesse livro. Só expressar e dar vida a 

essas falas já se constitui por si só uma ferramenta de luta pelo 

reconhecimento dessas especificidades (OLIVEIRA, 2008, p. 5). 
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O livro não surge de uma iniciativa do Estado e sim, da ação individual de uma 

pesquisadora, convidada pela Cooperativa das Culturas Populares para contribuir no 

projeto de reforma da Cozinha Quilombola. A partir de entrevistas com diversos 

moradores da comunidade, dos mais antigos aos jovens, a análise do livro foi construída 

a partir dos relatos dos entrevistados e contação de histórias dos mais velhos. 

O livro se divide em duas partes. Na primeira é apresentada a comunidade desde 

sua ―origem‖, ou seja, com a chegada das doze famílias. A segunda parte do livro 

apresenta a comunidade após as mudanças ocorridas com a vinda da modernidade, 

tendo como marco referencial a construção da estrada Rio-Santos e a chegada do Parque 

Estadual da Serra do Mar ao local. 

Esse documento não se propõe realizar uma análise crítica da realidade local. 

Como o nome mesmo expressa, é na fala dos moradores levantada por meio de 

entrevistas que a história da população é recontada e apresentada ao leitor. Alguns 

moradores explicam que discordam do conteúdo por considerar exageradas algumas 

histórias apresentadas no livro, porém enquanto documento escrito, a comunidade só 

possui esse instrumento de apresentação. 

É importante pontuar, que esse projeto de onde surge a ideia do livro, foi um 

processo de inserção e conflito na comunidade. O local onde a cozinha funcionou por 

muitos anos era a antiga escola da comunidade, atualmente Centro Comunitário. A 

cozinha funcionava sempre que havia alguma visita de campo organizada por 

universidades, escolas e organizações não governamentais.  

No ano de 2012, houve a aprovação de outro projeto para a construção dessa 

cozinha, agora de característica industrial no espaço do Centro Comunitário, tinha por 

propósito a formação de uma cooperativa de Cozinha Quilombola. Essa proposta foi 

negada pela própria comunidade em reunião da Associação.  

Isso ocorreu, porque internamente havia divergências quanto a conduta da 

Associação e os interesses em jogo. Grande parte dos moradores afirma que a 

Associação só trabalha para as famílias que a compõe, porém, nunca é formada chapa 

de oposição a esses membros. 

Há debates internos para a construção de uma pousada comunitária e restaurante 

comunitário, ambos visualizando o cooperativismo como forma de renda para os 
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moradores da Fazenda. Porém, há questões anteriores para se compreender quanto ao 

espaço de interesse de construção da cozinha comunitária; atual centro comunitário, 

antiga escola do bairro.   

A escola permaneceu na comunidade por mais de 18 anos e foi desativada nos 

anos 1990. Atualmente, as crianças e adolescentes da comunidade tem que se deslocar 

para bairros distantes para poder estudar. O ônibus que os leva para as escolas não entra 

na comunidade. Esses precisam se deslocar até a pista da BR para utilizar o 

chamadotransporte público.  

Em dias de chuva, essa caminhada se torna difícil, a estrada da comunidade é 

toda de terra. Muitos adolescentes que precisam trabalhar fora da comunidade, acabam 

desistindo dos estudos. Muitos moradores enfatizam a necessidade de se ter novamente 

uma escola no seio da comunidade, mas essa discussão não esteve em pauta nos debates 

da Associação durante os 4 anos que a pesquisadora se manteve em contato direto com 

a população.  

As principais pautas desse período estão ligadas as possibilidades de geração de 

renda para as famílias da Fazenda. São elas: Cozinha Comunitária, Pousada Ecológica, 

Cooperativa do Azul, Lanchonete e Estacionamento do Parque Estadual da Serra do 

Mar. As pautas são elencadas pelos interesses de quem as propõe; de quem atualmente 

governa sua comunidade. 

O termo governo é apresentado por Foucault em seu livro ―Segurança, território 

e população‖ da seguinte maneira: 

Essas coisas das quais o governo deve encarregar-se são os homens, mas em 

suas relações, seus laços, seus emaranhamentos com essas coisas que são as 

riquezas, os recursos, as substâncias, o território, com certeza, em suas 

fronteiras, com suas qualidades, seu clima, sua aridez, sua fertilidade; são os 

homens em suas relações com essas outras coisas que são os costumes, os 

hábitos, as maneiras de fazer ou de pensar e, enfim, são os homens em sua 

relação com outras coisas ainda, que podem ser os acidentes ou as desgraças, 

como a fome, as epidemias, a morte (FOUCUALT, 2009 p. 288).  

 

 Para Foucault, as ações exercidas e relacionadas com outras ações se tornam a 

―condução de condutas‖. Assim, a Associação da Comunidade dos Remanescentes de 

Quilombo da Fazenda, as igrejas, e outras instituições que passam a dialogar com os 
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moradores por meio de ações de inclusão dessa população, tem por função conduzir. 

Surgemnas técnicas de operação do dispositivouma categoria específica de 

pessoas, que tem por função exercer um poder de governo, um poder pastoral. Essa 

função pastoral é um mecanismo de poder para conduzir indivíduos, que se apresentam 

como ovelhas a serem conduzidas: cabe ao rebanho apontar como ser conduzido
28

. 

Portanto, o papel da Associação de Remanescentes do Quilombo da Fazenda, é 

muito importante para os processos de inclusão da população local. É partir dos 

interesses apresentados pelas lideranças, que os jogos de poder acontecem e a população 

se governa ou se deixa governar. Essa gestão dos indivíduos entre si ocorre de forma 

legitimada, com pautas, convocações a participação local e atas das reuniões. Tudo 

organizado de forma disciplinar e normativa. 

É a partir das regras colocadas à sociedade e aceitas pela população que circulam 

o saber-poder de obediência. É preciso conduzir as mudanças dos sujeitos que se 

querem conduzidos e são capazes de transformar a si mesmo conforme os interesses do 

poder.  

Persiste, portanto, no biopoder, persistem relações quese reconfiguram conforme 

os atravessamentos de poder, mas exercem papel fundamental e legítimo na condução 

de condutas: punindo, educando, direcionando os acontecimentos da população. 

Obiopoderproduz o entrelaçamento entre o governo de si e dos outros a partir de novas 

racionalidades pastorais junto às tramas jurídicas da soberania transformadas em 

políticas sociais, ou seja, políticas de direitos (e deveres). 

Por isso, compreender o acesso e a busca ao acesso de políticas públicas pelos 

sujeitos da Fazenda, é analisar a dinâmica de assujeitamento e conformação da 

suasubjetivação ao dispositivo de inclusão. Esse opera nessa população construindo nas 

subjetividades dos moradores as necessidades de inserção aos projetos e programas de 

Governo possibilitando às lideranças também um papel de governança perante os outros 

                                                           
28

 Kant em seu artigo sobre a Aufklerung se refere aos indivíduos e aos estados de ―menoridade‖. Para 

ele, essa ―menoridade‖ é uma forma de subjetivação [pela qual] há uma figura que toma o lugar de 

condutor de consciência, de vida, como por exemplo: os livros e suas produções de saberes (que tomam o 

lugar de entendimento), o orientador espiritual que direciona a consciência, ou o médico que define nossa 

dieta (Foucault, 1998). O esclarecimento para Kant é uma mudança em nós mesmos na relação entre 

autoridade, vontade e razão. Kant via a maioridade depois do iluminismo; com Foucault notamos a 

permanência da menoridade pela efetivação do poder pastoral em razão governamental. 
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moradores da comunidade.  

Para exemplificar essa questão, pode-se citar outra questão crítica apontada pela 

comunidade em referência à falta de políticas públicas que os atendam e [n]a[sua] luta 

por essa garantia de direitos. Esses enfatizam a necessidade de um posto de saúde na 

comunidade. A Associação de moradores, em acordo com o Parque, fica responsável 

pela arrecadação do pagamento pelo estacionamento do Parque no lado da praia. Com 

esse recurso arrecadado, estão construindo um Posto de Saúde na comunidade. 

A maior preocupação que a população apresentou à pesquisadora, é que essa 

construção autônoma do posto de saúde não garantiria a disponibilização de médicos da 

Prefeitura para trabalhar no local. Há uma longa distância entre a comunidade e o centro 

da cidade. Uma locomoção de emergência para um sujeito que não possua carro, pode 

se dar em 3h ou mais, pela disponibilidade de ônibus na linha. 

É na produção da verdade sobre saúde como questão de segurança para a 

população, que a luta para a garantia desse direito é traçada. As relações de força em 

torno da construção do posto de saúde vão desde os diversos embates entre comunidade 

e parque, comunidade e governo municipal até entre Associação e moradores locais. 

Em uma comunidade local próxima, o Quilombo do Campinho (localizado na 

divisa, porém já no lado estadual do RJ), há um posto de saúde, equipamento médico 

disponibilizado pela secretaria de saúde municipal. Porém, o médico só se locomove 

uma vez por semana para fazer os atendimentos da população. No mês de janeiro de 

2013, uma adolescente de 14 anos morreu vítima de meningite. 

Esse ocorrido propulsou um abafamento das questões conflituosas entre 

moradores e Associação quanto ao uso dos recursos arrecadados com a gestão do 

estacionamento do PESM. O alerta do perigo, da morte, fortaleceu a aceitação da 

população quanto à necessidade primordial da construção do posto de saúde e deslocou 

ao poder público local a produção de uma resposta paraas pressões sobre a 

disponibilização de médico para o equipamento público. 

O poder público local, por sua vez, frente a emergência de possível embate com 

a população, apresenta uma proposta de parceria. A apresentação dessa resposta foi 

sacramentada em setembro de 2013. O espaço da Casa da Farinha foi utilizado para um 

encontro que firmaria parceria entre Prefeitura de Ubatuba-SP e Prefeitura de Paraty-RJ, 
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sendo que ambos os prefeitos pertencem ao mesmo partido político (PT) que consegue 

ocuparpoucos governos na região.    

Os serviços da Associação local foram contratados para um almoço que foi 

servido a todos os convidados do evento. Interessante é compreender, que a pauta desse 

encontro era a Inauguração da Cooperativa do Azul formada por membros da 

comunidade para garantir geração de renda para a população. Os responsáveis legais 

pela cooperativa são: o ―Ancião‖ e a ―Militante‖. 

Vale ressaltar que a imprensa do Partido dos Trabalhadores e uma imprensa 

local foram convidadas para cobrir o evento. Após o almoço ser servido pelas mulheres 

da comunidade sócias da Associação, o grupo ―Ô de Casa‖, formado pela ação dos 

agentes culturais do ponto de cultura ―Olhares de Dentro‖, o ―Casal Zona Leste‖ foi 

convidado a se apresentar, tocando com uma bateria de percussões e os cantos de 

músicas de raiz africanas, principalmente, de matrizes do jongo. 

 A pesquisadora constatou que da comunidade, apenas pessoas ligadas a 

Associação estavam presentes no evento. A maior parte dos moradores, durante as 4h de 

encontro, não saiu de suas casas, não compartilhando a inauguração da Cooperativa do 

Azul. Após a apresentação do grupo musical, foi organizada a primeira mesa de debates. 

  Nela, estavam presentes ―Militante‖, ―Ancião‖, o Prefeito de Paraty-RJ (Carlos 

José Gama Miranda) e o Prefeito de Ubatuba-SP (Mauricio Humberto Fornari 

Moromizato). Como alegoria encantada, os representantes da comunidade foram 

apresentados e ali estava inaugurada a Cooperativa do Azul. 

 A Cooperativa não foi apresentada aos presentes, ―Militante‖ falando pelos 

interesses da população local apenas agradeceu a presença de todos e afirmou as 

expectativas no firmamento dos contratos selados pelos respectivos prefeitos. Alguns 

moradores do Quilombo do Campinho (Paraty-RJ), também estavam presentes, 

reafirmando os laços de parcerias entre as comunidades e com os representantes do 

Estado
29

. 

 Os prefeitos, então, leem uma carta de intenções para trabalharem juntos em 

diversas questões de interesses comuns das cidades que governam e assinam o tal 

                                                           
29

http://ubalab.org/blog/ubatuba-no-centro-do-mundo. Esse site apresenta uma reportagem escrita por um 

participante do evento ―Inauguração da Cooperativa do Azul‖ em Ubatuba-SP.  

http://ubalab.org/blog/ubatuba-no-centro-do-mundo
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documento. Outra mesa é composta e tem como principal figura Paul Singer, que hoje 

ocupa a Secretaria Nacional de Economia Solidária
30

. 

Nesses espaços de participação, o olhar foi direcionado a compreensão da 

inserção dos moradores da comunidade nas festas locais, dos sujeitos externos em 

compartilhamento de participação política (tanto turistas, quanto grupos culturais, 

IPEMA, Prefeitura Municipal de Ubatuba, entre outros) e dos deslocamentos no interior 

da Fazenda. 

  Nesse período, alguns moradores se deslocarampara moradias temporárias em 

outros bairros da cidade. Esses sempre que possível retornam em sua maioria ao bairro 

de origem. Essa questão pode ser compreendida pelo fato desses possuírem casas na 

comunidade. Mas também, pelos laços afetivos configurados pelas relações de 

vizinhança
31

.  

Toda a questão organizativa da comunidade tem suas relações na história 

política a qual esta inserida essa população. Não há consenso nas ações propostas e 

algumas vezes nem há o debate sobre as pautas da Associação, que não são levadas à 

comunidade. Primeiramente porque as pessoas estãoconformadas por determinadas 

situações e quase não participam ou não se posicionam contrárias as deliberações da 

Associação, e outra porque pode também não ser um interesse de quem governa.  

Há anos (aproximadamente 20 anos), a Associação mobiliza a organização da 

comunidade e nem sempre vê resultados esperados ou participação ativa dos moradores 

locais, o que acaba ―justificando‖ a ausência de debates sobre as deliberações de 

interesses do coletivo de moradores. Mas por outro lado, pelas lógicas mercadológicas a 

qual todos estão sujeitos, a Associação se tornou uma empreendedora para os interesses 

de seus associados. 

                                                           
30

Dos quatro anos de estratégias da Associação de Moradores em seu exercício de gestão da comunidade, 

a pesquisadora participou de alguns momentos de maior expressão dessa organização, dentre esses se 

destacam: I Encontro da Rede Juçara, ocorrido em Miracatu-SP, em novembro de 2010. Outros encontros 

foram: 2 festas da Juçara ocorridas na própria comunidade, 2 festas do Azul também na Fazenda e a 

inauguração da Cooperativa do Azul. 

 
31

A pesquisadora desconhece qualquer intervenção do IPEMA mais intensa com a população pelo tempo 

de permanência da pesquisa. A importância de análise desse Instituto, será apresentada adiante. Os 

principais interlocutores das verdades produzidas pelos conhecimentos adquiridos na fazenda são: Parque 

Estadual da Serra do Mar, Quilombo do Campinho, Aldeia Indígena Boa Vista, IPEMA (Rede Juçara e 

Festa da Juçara), Prefeitura Municipal (Festa da Juçara e Inauguração da Cooperativa do Azul), Prefeitura 

de Paraty-RJ (inauguração da cooperativa do azul), Ponto de Cultura ―Olhares de Dentro‖. 
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Quanto à utilização do espaço do centro comunitário para a construção da 

cozinha, por exemplo, nunca houve consenso. Isso também, porque, as diferenças entre 

as famílias, comum a qualquer sociabilidade, acaba dificultando algumas ações 

coletivas. Quando uma família estáa frente de um projeto, outros membros da 

comunidade, não se interessam em participar. 

A possibilidade de construção de uma pousada ecológica e um restaurante 

quilombola pode se tornar uma importante fonte de geração de renda para a população 

local. Foram os membros da Associação que colocaram a pesquisadora a par dessa 

questão. Há um projeto, desenhado por arquiteto e encaminhado pela universidade 

UNISA ao Governo Federal solicitando recurso e aprovação. 

A construção dessa pousada deverá ser realizada por um projeto de extensão da 

universidade. Esse projeto também visa capacitar a população no gerenciamento, 

funcionamento e cooperatividade do empreendimento. Mas, para além dos embates 

internos, é preciso autorização do governo do estado, através do Parque para que esse 

projeto passe a ser desenvolvido. 

Esses aspectos políticos são abordados para refletir como e quando o Estado 

interfere na comunidade. Eles confirmam apenas 2 intervenções pontuais no âmbito das 

políticas públicas (por meio de projetos de ―resgate‖ da cultura tradicional em 

detrimento da cultura local) e o constante conflito com o Parque Estadual da Serra do 

Mar. As relações de resistência construídas pela população, são em vínculos com outros 

que militam na região, sendo eles sujeitos não governamentais, universidades e agentes 

governamentais, porém esses, enquanto indivíduos sociais. 

Onde há poder há resistência. Não existe, com respeito ao poder, um lugar da 

grande recusa – alma de revolta, foco de todas as rebeliões, lei pura do 

revolucionário. Mas sim, resistência, no plural, que são casos únicos: 

possíveis, necessárias, improváveis, espontâneas, selvagens, solitárias, 

planejadas, arrastadas, violentas, irreconciliáveis, prontas ao compromisso, 

interessadas ou fadadas ao sacrifício. E é certamente a codificação estratégica 

desses pontos de resistência que torna possível uma revolução, um pouco à 

maneira do Estado que repousa sobre a integração institucional das relações 

de poder (FOUCAULT, 2005, p. 91).  

 

É importante ressaltar que para Foucault, resistência e liberdade se encontram 
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em foro íntimo com o poder. Ambos têm uma relação que imbrica nos interesses em 

jogo, se tornam por vezes mecanismos do poder, que conduzem a população a 

determinadas formas de participação e inclusão nos jogos de podercada vez mais 

enfatizado tendo por referência a defesa do meio ambiente e a sustentabilidade. Na 

Fazenda háresistência apenas na disputa pela terra em questão e é exatamente por essa 

disputa territorial que os sujeitos se organizam e se articulam nessa rede de relações de 

forçasque cada vez mais está sendo capturada pelos programas ambientais e de inclusão. 

A Associação e suas associações por interesses, o cotidiano de vida da 

população local, as instituições em diálogo, todos os atravessamentos de poder incidem 

na produção de verdades na Fazenda. E é a partir desses conhecimentos construídos que 

a vida das pessoas do local acontece. É preciso, portanto, apresentar a participação de 

outros sujeitos e instituições nas articulações da comunidade. 

O IPEMA – Instituto de Permacultura e Ecovilas da Mata Atlântica, por 

exemplo, é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), sediada 

em Ubatuba-SP. Atua na região desde 1999, e tem por objetivo a criação de 

assentamentos humanos sustentáveis. Atua em comunidades com o desenvolvimento de 

capacitações de pessoas para desenvolvimento de permacultura, ecovilas, bioconstrução 

e atividades correlatas
32

. 

No Quilombo da Fazenda o IPEMA atua desde 2003. Realizando atividades com 

os jovens, principalmente em temas ligados a agricultura familiar e permacultura, foram 

diversas atividades, encontros, experiências e visitações realizadas em outros espaços 

para a capacitação dos jovens da comunidade.  

Dessas capacitações surgiram alguns desdobramentos em projetos e ações com o 

envolvimento de alguns jovens como multiplicadores. 

[...] Aí depois o que aconteceu, eu comecei a participar dos cursos aqui. O 

IPEMA, eu participei de curso de policultura, é. Curso de filtro biológico, 

cursos de bioconstrução e várias outras coisas que, agrofloresta, agroecolgia, 

tudo que eu aprendi com o tempo. E fui também entrando na área do meio 

ambiente né,  

Pesquisadora: Em que ano o IPEMA chegou aqui? 

Jovem: O IPEMA começou a desenvolver um trabalho assim em 2003, mas 
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em 2003, eu ainda não conhecia eles. Foi quando eu comecei a conhecer, 

em2006 pra cá, eu conheci eles. Eu com 17 anos que comecei a fazer esse 

curso com eles. Fiz os cursos com eles, vários cursos com eles, esses que eu 

falei. E comecei assim, bem, quando eu fiz esse curso de filtro biológico, e de 

bioconstrução, eu comecei a ter uma ideia diferente assim, eu falei, poxa, vo 

querer viver só disso, não quero assim, não quero ser escravo da 

modernidade. Não quero ir ta trabalhando na cidade, quero trabalhar na roça, 

quero viver só disso e quero resgatar a cultura da comunidade. Então eu 

comecei a ter essas ideias assim, de querer trabalhar na comunidade, resgatar 

a cultura, a agricultura, a economia da comunidade. Que antigamente existia 

essa troca e hoje eu quero que volte a ter essa troca que houve. Eu não quero 

que a comunidade fique pensando cada um em si, ah, assim, se você me pedir 

um quilo de farinha eu não vendo pra você, eu do pra você ou eu troco com 

você. Vamo trabalhar junto, então, eu posso resgatar isso, pras comunidades 

começar a se unir, tem que começar por isso, com essa troca né, da economia. 

Aí o que aconteceu, eu comecei a me envolver, querer valorizar a agricultura 

e as culturas passadas que ficaram perdidas né. Aí fui viajando várias vezes 

pra São Paulo, pra vários lugares, trabalhando, tentando entender, entendeu, 

eu ia buscar muita coisa pra entender um pouco. Daí é que surgiu o curso de 

agroecologia, em 2008 no Rio. Esse curso de agroecologia eu fui né, os caras 

falaram: Ó, vai ter o curso de agrocecologia e como você participa de vários 

cursos aí, você vai e faz esse curso lá. Aí você volta com o curso de 

agricultura familiar e leva pra comunidade depois, faz seu tabalho lá. Aí eu 

falei : Di boa, vo lá. Fui lá e fiz o curso de agroecologia e através desse curso 

assim, que eu comecei a me descobrir. Falei: Caraca meu, eu sei que eu posso 

muita coisa e eu que não acreditava em mim, agora to começando a acreditar, 

eu sei que eu posso fazer muita coisa ainda. Quando eu cheguei lá eu não 

conhecia ninguém, e quando chegava a hora de apresentar as coisas pro 

grupo eu tinha muita dificuldade de apresentar, mas eu fui trabalhando. Na 

aula prática eu já sabia bem, porque eu já sabia agricultura, então eu ia lá e 

plantava, fazia altas coisas, dava ideia pras pessoas, pros oficineiros lá, de 

algumas coisas que eu conhecia. E depois, a galera falou assim: ó... Eu 

estudei agroecologia lá de 2008 a 2009, depois de 2010 pra 2011, chamaram 

pra ser coordenador lá, desse mesmo curso. Ah, você quer levar os jovens 

aqui da região sul do Rio e Ubatuba pra ir lá pra Rural do Rio pra fazer esse 

curso? Eu falei: Poxa meu, coordenador? Se eu for coordenador eu vo te que 

falar um monte de coisa lá e tipo, o meu medo é esse, de falar meu! Aí a 

galera incentivou, disse que era di boa, num sei o que, aí tinha umas pessoas 

lá que não confiavam né, porque eu so muito tímido, que não vai prestar você 

ser coordenador. Mas tinha outras que já confiavam bastante, não vamo lá, 
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você vai conseguir, que deu uma levantada pra eu ir. Aí, levaram eu pra lá 

pro Rio, pra ser coordenador. Chegou lá, no começo eu fiquei meio acanhado 

assim, mas depois fui, fui entendendo. Comecei a trabalhar, a levar os jovens 

certinho, daqui da região, do Sono, do Quilombo do Bracuí, do campinho, da 

região do Santinho, do Cabral, e cheguei lá e começar a coordenar eles. A 

falar que, como era o projeto de agroecologia, como eu aprendi as coisas lá, 

tal. Os processos que eu passei lá dentro, e fui explicando pra eles. Dei até 

uma oficina do projeto Juçara pra eles lá. Expliquei sobre como o projeto 

funciona aqui na comunidade. E eles se interessaram bastante, até que hoje, 

eles tão desenvolvendo esse projeto nas comunidades dele, porque o projeto 

Juçara, que é essa palestra que eu dei pra eles [...] (trecho da entrevista de 

―Jovem‖). 

 

O IPEMA, por meio de suas parcerias institucionais, abriu as portas da 

universidade Rural do Rio de Janeiro para os jovens quilombolas. Em um projeto de 

agrofloresta, jovens do quilombo passaram por uns dois anos de atividades constantes 

dentro da universidade, projeto este ligado a um grupo de extensão da faculdade de 

Agronomia.  

Após o primeiro ciclo de capacitações, alguns jovens foram escolhidos para 

coordenarem novos grupos junto ao núcleo de pesquisa e extensão. Por Ubatuba, 

―Jovem‖, pelo Quilombo da Fazenda foi o escolhido, coordenando grupo do litoral 

norte de São Paulo e Sul do Rio de Janeiro. Esse, permaneceu nessa coordenação pelo 

período de 2010 a 2011, quando novos membros foram selecionados como agentes 

multiplicadores para a coordenação pelo período de 2012 e 2013. 

Ainda pelo IPEMA, o projeto mais significativo desenvolvido dentro do 

Quilombo da Fazenda e de outras comunidades tradicionais de Ubatuba, é o projeto 

Juçara. OProjeto Juçara
33

 fundamenta-se na divulgação e expansão da utilização dos 

frutos da palmeira Juçara. Foca a produção de polpa alimentar e seu uso na culinária; 

além de desenvolver ações na consolidação de sua cadeia produtiva (IPEMA, 2013). 

Devido à extração desmedida do palmito juçara ao longo dos anos, este se 

encontra em extinção no Brasil, por isso, para se trabalhar com os produtos advindos da 

palmeira Juçara, é preciso não só obter autorização do Parque, mas também da Polícia 

Florestal. 
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Por meio da difusão do manejo sustentável da juçara para geração de renda, 

associada a atividades de recuperação da espécie e da Mata Atlântica, o IPEMA propõe 

ações de reconversão produtiva de áreas, contribuindo com a fixação de carbono e a 

preservação da espécie, possibilitando que a preocupação mercantil dessa palmeira seja 

em última e menos importante enquanto produção de palmito, mas sim, utilização de 

polpa e outros derivados. 

A rede Juçara foi construída por meio da articulação de diversas instituições e 

sujeitos que trabalhavam individualmente o manejo da palmeira juçara e que possuíam 

diversas dificuldades para conseguir autorização da polícia florestal para essa ação. Essa 

articulação desses sujeitos em coletivos possibilitou embates e produções de novas 

normas que aprovam o manejo sustentável. 

São quatro estados do país que concentram a produção e extração dos frutos e 

outras matérias primas da palmeira Juçara. São eles: São Paulo, Rio de Janeiro, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul. A articulação da Rede Juçara ocorre por meio dos 

institutos ambientalistas, comunidades agregadas a projetos de manejo da Juçara e 

pequenos produtores rurais. 

O resultado dessa ação coletiva em Ubatuba-SP, por exemplo, é que se tornou 

comum encontrar a substituição do açaí pelo fruto da juçara, tanto na produção de 

cremes, sorvetes e outros doces. Esse ano ocorreria pelo quinto ano consecutivo, em 

uma comunidade local (cada ano a festa ocorre em uma comunidade de Ubatuba 

pertencente ao Projeto Juçara) no mês de agosto a festa da juçara.  

Essa festa comemora a safra do fruto juçara na cidade e é regada pela 

comercialização de produtos feitos pelo fruto. Porém, no ano de 2013 a safra foi baixa 

não possibilitando a festa de comemoração e produção. Os diversos alimentos 

produzidos pela juçara são fornecidos para a prefeitura municipal como parte da 

alimentação das crianças nas escolas.   

A festa também possibilita geração de renda para essas comunidades 

participantes do projeto, além de trocas culturais. Geralmente ocorre em dois dias (no 

fim de semana), com pequeno apoio da Prefeitura Municipal (apenas na 

disponibilização de barracas e tendas). Durante toda a festa ocorrem apresentações 

culturais de grupos populares locais. 
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Ao analisarmos a convocação da população para essa nova relação com o meio, 

com práticas sustentáveis que visam produzir sistemas de segurança da população por 

meio de um espaço alterado para melhoria humana, essas intervenções na população 

estudada, podem ser compreendidas como práticas de biopoder, de controle e 

ordenamento dos moradores da Fazenda (CARNEIRO, 2012). 

A relação de uso da Mata Atlântica, posse do Estado e que se encontra em toda a 

comunidade, passa a ser utilizada conforme interesses em jogo. A possibilidade de 

plantar, colher e gerar renda, em qualquer circunstância, representapara a população a 

utilização de sua ―propriedade―, produzindo o efeito de direito de uso a essa terra, sua 

terra.  

A convocação à inclusão participativa dos moradores da Fazenda, tem portanto, 

um apelo na geração de renda. Todos os enfoques participativos desencadeiam a mesma 

produção de verdade da comunidade como resposta às necessidades mercadológicas da 

população e de todos os governos inseridos (PESM, IPEMA, Associação, Prefeitura, 

Ponto de Cultura). É a partir das emergências que o poder se exerce e configura. 

Outra intervenção significativa na Fazenda é o Ponto de Cultura ―Olhares de 

Dentro‖. Idealizado e executado por dois jovens da periferia (Zona Leste) de São Paulo, 

―O Casal Zona Leste‖ junto a Associação, desde 2011 desenvolvem atividades que 

denominam como de preservação e resgate da cultura local. Os recursos utilizados são 

do Governo Federal e Estadual. 

Em 2009, nós estivemos aqui na comunidade eu e o Leo né. Nós já tínhamos 

relacionamento em São Paulo, onde nós morávamos e a gente veio pra cá 

com a intenção de encontrar uma comunidade que tivesse o interesse de 

realizar um trabalho de preservação da cultura tradicional e tal. Nós ficamos 

em Camburi e nós viemos andando inclusive, porque a gente tava sem grana, 

então a gente veio andando pra cá, nós fomos andando até encontrar uma 

comunidade, e aqui, quando a gente apresentou a proposta, que era 

justamente essa, de trabalhar com os jovens, fortalecer o diálogo entre os 

mais velhos e os jovens, ou seja, o projeto ser a ponte entre eles. 

Conversando com alguns mais velhos, foi onde a gente encontrou essa, esse 

casamento. Na época o Leo tava dando aula, eu tinha acabado de sair de um 

projeto de uma Ong e tava dando aula também, a gente, como rolou o papo e 

rolou uma afinidade, a gente escreveu no papel nossas intenções. Na época 

surgiu o edital do ponto, a gente não tinha muita ideia exatamente do que 
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eram os pontos de cultura, mas a gente encaminhou e foi aprovado. Foi 

escrito em nome da Associação, o ponto de cultura de direito ele é da 

Associação do Quilombo da Fazenda, aí nós viemos pra cá. Por não ter carro 

e pela intensidade do trabalho, a gente precisou morar aqui, ainda estamos 

morando aqui. E desde o início de 2010 a gente tem realizado essas 

atividades, ou seja, já foram inúmeras oficinas, muitas delas realizadas com 

pessoas daqui né, os próprios moradores sendo oficineiros, ou moradores da 

região sendo oficineiros. Em alguns casos trouxemos pessoas de São Paulo, 

principalmente no primeiro ano, que o Ponto de Cultura te obriga a comprar 

20 mil reais de equipamento digital, então, como manusear tudo isso, como 

aprender, foi oficina de fotografia, oficina de filmagem, edição de vídeo. A 

gente trouxe uma galerinha pra ensinar, e é isso então. Desde então, a gente 

tem realizado essas oficinas de preservação. Então, na verdade a gente 

dividiu o projeto por temas: O primeiro tema era preservação das músicas e 

danças, no caso, o ritmo mais tradicional de Ubatuba é o Fandango Caiçara, e 

era muito comum no passado, principalmente antes da construção da Br, que 

ele acontecesse aqui, após os mutirões das construções das casas de pau a 

pique. Realizava-se o Fandango como forma de pagamento dos mutirões, 

aconteceu que com a proibição das plantações, das construções, até mesmo 

para construir uma casa você precisa ter autorização, a gente foi construir 

uma casa (referindo-se a construção da casa do artesão, realizada do jeito 

tradicional, que os mais velhos da comunidade propuseram e ensinaram a 

todos), a maior parte dos materiais, a gente teve que comprar, olha o tamanho 

da floresta né. Então começou a perder o sentido o Fandango Caiçara, os que 

participam da oficina vão saber, mas até então eles não sabiam. Porque os 

próprios pais, o Fandango não aconteceu na vida deles. Isso ta na memória 

dos mais velhos, dos avós deles. Esse tema a gente começou em 2010 e até 

hoje, conseguimos outros recursos, para pagar mais oficineiros, outras 

pessoas, e, através das oficinas formou-se um grupo musical, que foi legal 

também. Que são jovens que na época que aconteceu o projeto guri nem 

tinham idade pra participar, não podiam descer até a praia, os pais não 

deixavam, ou seja, eles ficavam um pouco de fora. E com as oficinas aqui 

dentro, eles conseguiram participar, e tem um puta potencial pra música. Eles 

já se apresentaram em São Paulo, em São José, algumas remuneradas, então 

entra um dinheiro pra eles, uma fonte de renda, então é interessante também. 

(Trecho da entrevista do ―Casal Zona Leste‖, idealizadores e executores do 

Ponto de Cultura Olhares de Dentro). 

 

O Ponto de Cultura Olhares de Dentro, é desenvolvido por agentes externos, que 

desde seu início passam a coabitar a comunidade da Fazenda. Essa referência e vivência 
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interna possibilita ao casal a compreensão das relações postas, pelos próprios moradores 

entre si, com o Parque, com a associação e outras manifestações e agentes em atuantes 

na localidade. 

Dentre os resultados do trabalho desenvolvido, a mais significativafoi a 

construção por meio de mutirão da Casa do Artesão no Quilombo da Fazenda. Projeto 

aprovado com recurso federal aponta o duplo conflito do Estado quanto ao discurso de 

preservação e prática de extinção da cultura popular. Para a realização do mutirão, os 

mais antigos foram convidados a passar seus ensinamentos aos mais jovens, porém, não 

puderam extrair da floresta as matérias primas para a construção da casa.  

A casa de pau-a-pique construída com materiais comprados é somente um 

apontamento das contradições e relações de força na Fazenda. Esse mesmo Estado que 

nega a possibilidade de manutenção da cultura local, é aquele que divulga anualmente 

editais, projetos e programas de preservação de cultura popular, quilombola, indígena, 

caiçara, ribeirinha, entre tantas outras. 

Porém, mais uma vez se apresenta no desenrolar da pesquisa, a questão da 

comunidade enquanto empreendedora de si. A constituição do empreendedorismo de si, 

dando ao indivíduo a responsabilidade exclusiva de escolhas e consequências, coloca 

em jogo uma racionalização pela da lógica da competitividade.  

Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua ‗política geral‘ de verdade: 

isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros; 

os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os enunciados 

verdadeiros dos falsos, a maneira como se sanciona uns e outros; as técnicas 

e os procedimentos que são valorizados para a obtenção da verdade; o 

estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que funciona como 

verdadeiro. (FOUCAULT, 1998, p.12) 

 

Foucault (2004) apresenta que no neoliberalismo, há um deslocamento na lógica 

de mercado proposta pelo liberalismo. Se o liberalismo considera natural que as 

relações sejam somente econômicas, o neoliberalismo produz na ideia de concorrência a 

lógica das relações, não só das econômicas, mas também das relações políticas. O papel 

do Estado na concorrência é normatizar as relações de forças postas por meio de 

concorrência, normalizando a forma de operar dessa concorrência. 
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Ser um empreendedor de si mesmo nessa lógica de concorrência é a objetivação 

do indivíduo competitivo. Na Fazenda, a Associação exerce na subjetividade dos 

moradores locais a promoção dessa competição, estimulando o senso de produtividade 

da comunidade e seus desdobros de subjetivação. 

A lógica da competitividade é o estimulo ao investimento em si, de tornar-se 

alguém hábil para ser um sujeito mais produtivo em qualquer situação. Esse mecanismo 

de poder sai dos espaços das fábricas e das empresas e passa a operar nas relações 

socais da própria população. As produções de verdades a partir dessa concepção de 

competitividade seguem as racionalidades e exigências do mercadoacoplado aos 

ditames do desenvolvimento sustentável e de defesa e conservação do meio ambiente na 

Fazenda. 

Na comunidade da Fazenda, essa lógica opera no discurso de sustentabilidade e 

cooperativismo. Aproveitando-se da realidade local e do afastamento da população dos 

centros urbanos, é preciso tornar a Fazenda produtiva a partir da inserção de seus 

moradores. A subjetivação dos sujeitos da Fazenda se transforma nas variáveis do meio. 

Cada relação de força apresentada tem como efeito a produção de saberes. 

Esses saberes na lógica da governamentalidade dessa população subjetivam os 

moradores da Fazenda a aceitação de sua realidade. Esse assujeitamento não ocorre de 

forma aleatória, e sim num processo sistemático a cada inserção da população nas 

diferentes práticas de ―economia solidária‖. Economia solidária aqui apresentada como 

encarregada por conduzir as práticas na Fazenda nas variáveis possibilidades de 

inserção ao mercado local. 

Essas produções de práticas de geração de renda na Fazenda, portanto, apontam 

as reflexões a todas as tecnologias e mecanismos de poder aparentes nas relações entre 

os moradores, Associação e outros agentes e instituições. Assim, conseguem pontuar 

também no percurso histórico-político dessa população as diversidades e mudanças de 

sociabilidade. 

Outra questão foilevantada com os organizadores do ponto de cultura é as 

relações postas na comunidade. De acordo com esses, para os jovens não há muitas 

diferenças entre as famílias, esses ―ranços‖ do convívio estão presentes nos mais velhos. 

A dificuldade em organizá-los ou fazê-los participar das ações propostas está em todos 
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realizarem algo em comum acordo.  

Os mutirões do passado acabaram e o que ficou no presente foi a produção 

dointercambismo daindividualidade e do indivíduo, ou, muitas vezes, dos sujeitos 

coletivos e seus interesses, ou seja, do empreendedor de si e da comunidade da fazenda. 

Nas ações coletivas estão pautadas as relações familiares, os sofrimentos e 

perdas vividas, os conflitos individuais e as lógicas de concorrência e mercado; todas 

estasrelações de forças ligadas às subjetividades de cada sujeito. Essa subjetividade 

competitiva é uma estratégia de poder que permeia os conflitos sociais e possibilita a 

individuação dos sujeitos. 

Sujeitos individualizantes e individualizados se conduzem de forma produtiva 

em suas relações, capitalizando para si determinados empreendimentos que possam 

comprovar sua competência para gerir a si mesmo. Aqueles que se destaquem como 

capacitados na autogestão, passam a exercer funções de governo dos outrose articulam 

os interesses coletivos da comunidade da Fazenda. 

Outro conflito considerável está relacionado à gestão da lanchonete que funciona 

na praia da Fazenda, dentro do parque. Para o seufuncionamento, o PESM fornece uma 

autorização anualmente. Todos os membros da comunidade podem trabalhar na 

lanchonete, porém, o processo de autorização é moroso, para o segundo ano, os 

moradores sópodem iniciar o trabalho no fim do verão, perdendo a melhor fase de 

temporada no litoral. 

Por ser funcionária do Parque e presidente da associação ―Militante‖ fica 

responsável por correr atrás dessa autorização. Moradores da comunidade reclamam que 

esta, quando recebe a autorização só convida para trabalhar no espaço membros de sua 

família e pessoas próximas. ―Militante‖ alega que o espaço é aberto para todos os 

interessados em contribuir com o trabalho e a renda final é dividida por todos os 

participantes.  

Sobreviver no Quilombo da Fazenda é viver esses conflitos, essas competições 

pelos espaços de geração de renda. A compreensão desses conflitos pela população, na 

comunidade, possibilita no percurso da história, a construção de novas estratégias e a 

proposição de novas formas de se relacionar. Mas nem sempre as estratégias construídas 

pela população, conseguem ser taticamente resistências ao poder. 
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No caso da Fazenda, o processo de luta que se iniciou como resistência ao 

PESM, se transformou em assujeitamento e também subjetivação conformada às lógicas 

de poder estabelecidas pelas regras de convívio impostas pelas legislações ambientais.    

Esse poder na Fazenda pode ser relacionado tanto à economia ou à mercadoria e 

suas produções, quanto aos dispositivos para a transformação do escravo ou ex-escravo, 

de quilombolas ou afrobrasileiros (de sua cultura e suas relações, da produção dos 

sujeitos), em sujeitos de direito pelo dispositivo de inclusão e suas normatizações. 

Como vimos, aAssociação da Comunidade dos Remanescentes de Quilombo da 

Fazenda foi constituída em 2001 com o principal objetivo de legalizar a situação da 

comunidade na terra por meio do reconhecimento desses enquanto remanescentes de 

escravos. Encaminharam para a Fundação Palmares a solicitação desse reconhecimento 

em 2002. Após diversas visitas de técnicos da Fundação à comunidade, realização de 

entrevistas e resgate da história local, em 2005,foram reconhecidos como remanescentes 

de quilombolas pela Fundação Palmares. 

Esse reconhecimento foi o primeiro trâmite jurídico-legal que a população da 

Fazenda precisou para buscar a titulação de sua terra. A partir desse momento, 

encaminharam para o Instituto de Terras de São Paulo – ITESP essa declaração para 

passarem por nova avaliação técnica dos profissionais deste órgão na busca pela 

titulação. 

Esse processo iniciado em 2005, comrelatos dos moradores apontam que 

antropólogos do Instituto construíram laudos que refaziam as árvores genealógicas da 

comunidade de forma equivocada e por diversas vezes esses laudos foram refeitos.  Em 

2010, foram encaminhados os últimos trâmites legais para essa titulaçãoque até o 

momento não se regularizou. Porém, essa questão é posta em pauta em qualquer 

encontro na comunidade e para os sujeitos entrevistados na pesquisa, essa titulação 

representa ―liberdade‖ para a população. Para esses, essa referida liberdade é a 

possibilidade de fazer roças ou construir casas na comunidade sem a interferência do 

PESM.   

Entretanto, os trâmites de busca dessa titulação, ocorreram por meio de diversas 

negociações com os técnicos do ITESP. Esses, de acordo com relatos, influenciaram a 

população a abrir mão de trechos de suas terras onde se localiza parte da comunidade. 

Dentre os trechos não considerados no levantamento do território do Quilombo da 
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Fazenda, o trecho mais significativo para apontar, está na área denominada Ponta Baixa.  

Nessa área moram cinco famílias que se mudaram para o local na década de 

1970, quando o Parque foi instalado na região e trabalhadores foram deslocados para 

atuar no PESM. Essa parte da fazenda foi ―doada‖ por gestores do parque para as 

famílias de funcionários mais pobres do equipamento público.  

Nessa parte do território as famílias cresceram, filhos nasceram, casaram e 

continuaram a morando e construindo no local até a aprovação de normativas de 

proibições para construção de novas moradias. 

Essas famílias sempre se relacionaram com as famílias que já habitavam a 

comunidade. Ainda vivenciaram as expressões de cultura local e observaram a 

degradação dessas nos rumos da história da população. Sempre participaram de festas 

locais e compuseram participações também em atividades da Associação de 

Remanescentes de Quilombo da Fazenda. 

Na entrevista com a ―Família Ponte Baixa‖, esses reconhecem seus laços 

afetivos e comunitários com os moradores da Fazenda. Discordam do posicionamento 

da Associação quanto abrir mão desse trecho do território quando em negociação com o 

ITESP. Compreendem que chegaram ao local posteriormente às 12 famílias iniciais, 

mas afirmam também possuir história e vida naquele território. A ―Família Ponte 

Baixa‖ está inserida nos processos de gestão da Cooperativa do Azul, possuem poucas 

críticas a Associação e ainda não sabem se irão permanecer no local de suas moradias, 

mas estão aguardando a demarcação para saber a resolução dessa situação.  

A Associação de Remanescentes de Quilombo da Fazenda tem papel 

fundamental na razão de governo da comunidade. A arte de governar os moradores da 

Fazenda, e a condução de suas condutas, é determinante às possibilidades de ação que 

ocorrem na vida dessa população. As práticas de governo se exercem pelos jogos de 

poder que gerem e delimitam o campo de possibilidades do exercício da liberdade.  

Esse exercício de liberdade, liberdade produzida e gestionada pelos interesses 

em jogo, convoca a população da Fazenda a participar das tramas de poder. Essa 

governamentalidade se opera na vida da população em suas relações sociais, relações de 

força que tem no acesso ao direito seu discurso de verdade.   
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Essa racionalidade sobre a governamentalidade deslocada pelo neoliberalismo, 

atua nas formas de organização e gestão da população, do jeito que essas se apresentam 

em cada realidade. E é a concepção desses saberes de inserção produtiva que os 

produzem como sujeitos livres; sendo essa produção de liberdade a objetivação de 

indivíduos participativos.  

Na Fazenda recontar a formação da Associação de Remanescentes possibilita 

esclarecer como esses mecanismos e tecnologias de poder operam na inclusão dessa 

população. A entrevista da ―Militante‖ é relevante para reconstruir as relações da 

Associação em seu percurso histórico-político. 

[...] Então pra finalizar. Nos chamaram para formar a Associação de bairro, 

aí, por volta de 2000, tive essa pessoa que me abriu o horizonte. Aí vamos 

fazer a Associação remanescente, aí em 2001, nós fechamos com a 

remanescente.  Aí em 2003, nós já estávamos organizados. 2005 a Fundação 

Palmares nos reconheceu como remanescentes, saiu no diário oficial e tudo. 

Aí começou tudo uma luta, aí o Parque que até então vivia nos perseguindo, 

parou. A própria gestora chegou a falar para um dos funcionários, ele me 

contou: - É realmente nós não podemos brigar com esse povo, nós temos que 

pisar leve, porque eles tem força. Porque tem a lei federal que nos defende, e 

nós não somos um João ninguém, nós temos uma história, os negros já 

sofreram muito, os escravos já sofreram demais. Mas eu continuo dizendo 

que nós somos escravos desse povo, porque agora mesmo tamo com o 

impasse com o reconhecimento. Aí abrimos mão do nosso território, o nosso 

território foi reduzido. Na praia moravam os quilombolas, tinham os 

remanescentes, enxotaram os remanescentes da praia, aí, dizem que a gente 

não tem mais direito nenhum sobre praia. Jogaram na internet e nós achamos 

pessoas dizendo: - Pra que que negro quer praia? Então, é descaso total, é 

discriminação direto em cima da gente. Mas mesmo assim, para esse 

processo avançar, nós abrimos mão da praia, aí, não bastava a praia, eles 

quiseram a área da Cubatão também. [...] Cubatão é uma área que tem um 

quilombola, Ana, que o pai dele morreu lá, na rede, como 82 anos, pra você 

ver a raiz que agente tem. E hoje pra eles aquela área é muito importante, e 

lês fizeram a gente passar a área pra eles também. Esse quilombola ta pra ser 

removido de lá, que é o Donizete, entendeu? Eles jogaram ele na fazenda, 

mas na verdade não tem um espaço pro cara, porque eles ainda não 

trabalharam nossa área. Deixaram 780 hectares pra nós, mas só de mata tem 

300 hectares, área que nós não vamos mexer, por causa das leis ambientais. 

Mesmo que a gente essa reconhecido, as leis ambientais não vão mudar e 
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outra, nós não vamos mexer, porque a gente quer preservar. Então, tirando a 

cota 300, as áreas de APP e as áreas alagadas, sobra o que pra gente? Vai 

ficar muito pouco. 

Pesquisadora:-Quantos hectares eram antes? 

Militante: - Antes era 3 mil e alguma coisa. Aí, veio a área da Ponta Baixa, 

que eles chamam, lá tem 5 famílias morando, com pessoas que foram 

nascidas e criadas lá. E eles disseram que lá é uma ―ZET‖ – Zona de 

ocupação permanente. Jogaram essas famílias, elas tão sem energia até hoje 

por conta disso. A gente brigou por essa área, e ela foi considerada como do 

quilombo, mas a minha filha entrou com um pedido de construção, porque 

ela casou e veio morar comigo. Entrou com o pedido com o dinheiro na mão 

para construir, voltou negado o pedido dela. Ela ta na cidade, desempregada, 

pagando aluguel de 650 reais, porque eles não autorizaram ela fazer casa na 

Ponta Baixa, porque disseram que enquanto não for reconhecida não pode 

construir. Mas nós temos um acordo assinado com eles. Que as construções 

sairiam, que a lanchonete nós administrávamos, e o estacionamento também. 

Foi o acordo que eles fizeram pra nós abrir mão dessas áreas. E depois que 

nós assinamos, eles não cumpriram mais nada, eles simplesmente tão pisando 

na gente, tão com descaso total (Trecho da entrevista de ―Militante‖). 

 

Todos esses jogos de poder apresentados na Fazenda representam movimentos 

de concentração do Estado dentro da problemática geral dessa população e que se 

baseiam em objetivos de como governar e como ser governado (FOUCAULT, 1998, P. 

178). 

Cabe então, apresentar essas relações e suas diversas concepções frente aos 

acontecimentos dentro e fora dessa comunidade de remanescentes de quilombos. As 

relações postas na vida dessa população, os jogos de poder, as forças que se concentram 

e como essas operam, apontam o que e como se encontram inseridos os mecanismos de 

poder nessa realidade específica. 

Assim, outro aspecto político relevante é o das lideranças, ou seja, 

representantes da Associação da Fazenda. A família Braga, parentes e descendentes do 

Sr. Leopoldo Braga (primeiro morador do quilombo), estão à frente da militância 

política da comunidade desde a década de 1990. A Sra. ―Militante‖ é a atual presidente 

da Associação da Comunidade dos Remanescentes de Quilombo da Fazenda, e ocupa 

essa função desde a mudança de Associação dos moradores do Costa Norte de Ubatuba 

para Associação quilombola. 
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No ano de 2012, ―Militante‖ e ―Ancião‖ (Vice-Presidente da Associação) 

contribuíram para a formação de uma chapa de jovens da comunidade para as eleições 

da Associação. Esses foram legitimados em Assembleia na comunidade, porém em 

menos de quatro meses desse mandato, alguns desses jovens já haviam se mudado da 

Fazenda para trabalhar em outros bairros da região. Para que a Associação não ficasse 

inativa, ―Militante‖ e ―Ancião‖ reocuparam os cargos de gestão comunitária.  

―Militante‖ relata em vários momentos de sua entrevista a não participação 

efetiva da população em decisões comunitárias. Já outros moradores, reclamam da 

centralização do poder e de decisões nas mãos de sua família e os privilégios, por 

conseguinte, designados a seus membros.  

Devido essas divergências, muitas ações que são propostas para o coletivo, 

acabam sendo realizadas por aqueles que se afinam com a liderança que as propõe. A 

Associação, em suas ações e proposições na comunidade, convive com o esvaziamento 

dos espaços de deliberação e assim, acaba com poucos membros participativos 

decidindo e conduzindo a vida da população local. 

Nos jogos de poder, estrategicamente articulados nas redes de relações sociais, 

as técnicas reguladoras da vida atuam sobre motivações de desejos dos indivíduos, 

direcionando assim suas ações. As modulações na circulação dos indivíduos na 

sociedade, assim, são possibilitadas não pela atribuição do Estado, mas a partir das 

decisões e responsabilidades exercidas pelo empreendedorismo de si. 

Esse empreendedorismo de si, seus desejos e direcionamentos das condutas, é 

uma forma de governo, o governo de siconsonante ao governo dos outros. Quem 

governa a si mesmo, governa os outros ao seu redor, servindo como exemplo, 

direcionando condutas, cobrando valores, entre tantas questões postas nas tramas 

sociais. E é nesse governo de si e dos outros partindo das especificidades das famílias 

que governam a Fazenda que se compreende as relações de forças locais.  

Na Fazenda, cada família possui uma característica que lhe é peculiar, os Vieira, 

por exemplo, representados pela figura do Sr. ―Ancião‖, seu membro mais antigo, tem o 

domínio sobre a Casa de Farinha.  

Era um antigo engenho de açúcar, milho e álcool. Todo funcionamento se dá a 

partir da roda d'água, que gira no centro de uma ―vala‖, construída pelos escravos da 
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antiga Fazenda Picinguaba. O engenho é de ferro fundido, importado da Inglaterra, que 

foi transportado até este local, pelo rio da fazenda que era antigamente navegável, 

cortando todo o território da comunidade. 

Por volta de 1985, este antigo engenho foi reformado e adaptado pelos 

moradores da comunidade, com o apoio do Governo do Estado de São Paulo, para 

produção de farinha. Esta produção se torna inviável porque proibidos de fazer áreas 

roça pelo PESM, não se tinha matéria prima para utilizar a ferramenta.  

Atualmente o Moinho da Fazenda, produz pequena quantidade de farinha para 

consumo dos moradores locais. Foi a partir da ação do Ponto de Cultura ―Olhares de 

Dentro‖ que os moradores conseguiram autorização para a volta da utilização do 

moinho. A produção de farinha no local é em pequena escala pela falta de matéria-

prima, limitada pelas pequenas roças que cada família pode ter na Fazenda. 

A última reforma do telhado da Casa da Farinha e da roda d‘água da mesma foi 

realizada com recursos de órgãos governamentais através de mutirão dos moradores da 

Fazenda, Campinho e Cambury, por mediação dos responsáveis pelo Ponto de Cultura 

―Olhares de Dentro‖. 

Como eu desde molequinho, o pai e o filho, o filho era o espelho do pai, os 

filhos aprendiam tudo com o pai e a mãe, eu desde pequenininho andava 

junto dele, num desgrudava dele, [...] E eu fiquei com o nome dele, porque 

tudo que eu aprendi eu aprendi com ele, primeiro Deus, depois ele, não tive 

muito estudo, mas uma educação muito boa dada por ele, aprendi a trabalhar, 

assumi bastante compromisso, tive bastante responsabilidade desde 

pequenino. [...] Eu nasci em Cunha em 1938. Naquela época não tinha muito 

esse negócio de comunidade. Existia a relação com a família, cada família 

que ia preservar o seu histórico, cada família que ia preservar os seu estatuto. 

Então a família queria que, se tinha uma situação financeira ruim dentro da 

família, tinha que passar pelo mando deles. Aonde eu morava, tinha a família 

dos Galvão, a família dos Vieira, família dos Procópio e família dos Elanado.  

Então, cada família, cada um tinha um respeito, então, não existia 

Associação, igual aqui também. Aqui, a Associação foi fundada por mim, 

depois da Rio-Santos né, da estrada, que foi tombado pra Parque. Eu fundei a 

primeira Associação dos moradores da costa norte, que ia desde o Puruba até 

Camburi, essas comunidades faziam parte da Associação. Eu chamei a Laura 

pra me ajudar. Cada lugar tinha eu ter um representante. Daqui da Fazenda 

foi a Laura, de Picinguaba foi o Silas e da Almada foi o Salu, de Puruba foi o 
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Fernando, é, de Camburi foi o Genésio. A gente teve que fazer a Associação, 

porque, quando não tinha estrada, quando não tinha Parque, não tinha nada, 

não tinha associação, o que tinha era mutirão. A gente se reunia, fazia festa, a 

amizade era outra, depois da estrada, aí veio o Parque. A gente não sabe se 

pro ruim ou pro bem.  Se você pensa bem direitinho tem a parte boa, toda 

história tem a parte boa. Agora, a parte ruim do Parque estadual, é que ele 

chegou e nem deu uma arrumada na comunidade, caiu de paraquedas e a 

comunidade que tava acostumada a viver da agricultura familiar, com pesca, 

não pode mais. Aí a comunidade não sabia mais o que fazer (Trecho da 

entrevista com o Sr. ―Ancião‖). 

 

É a partir do cálculo de interesses, liberdades e riscos, que o neoliberalismo 

produz a ideia de segurança. É justamente para minimizar os riscos que os dispositivos 

de poder neoliberaisoperam. O dispositivo de inclusão opera contra os riscos da 

exclusão social, econômica, cultural. Enfim, é por meio das políticas sociais que os 

sujeitos são convocados a se inserir em uma trama de tecnologias que produzem 

―atenuantes‖ as desigualdades sociais. 

 A questão posta, então, decorre do cuidado com a qualidade de vida
34

da 

população, a partir de uma gestão que garanta o controle dessa população e que 

transformações transcorram conforme os interesses em jogo. Este apreço pela qualidade 

de vida tem por proposição um governo no espaço em que a participação representa a 

gestão de pessoas também pelo governo dos outros. 

Em uma comunidade marcada pelas transformações do tempo e história, a vida 

política não a entendendo apenas como vida organizada politicamente, portanto, a vida 

na comunidade, propõe um pensar a si reformular-se a cada instante. Ao decorrer da 

história, as mudanças afetam a população como um todo.  

                                                           
34

A escolha do termo vulnerabilidade aparece justificada como forma adequada à sua associação com 

qualidade de vida, discurso este que vem encontrar o caso do vulnerável exemplar, promovendo conexões 

entre diversos saberes científicos que refazem a defesa da ordem no combate à transgressão. Investe-se, 

assim, na formação de sujeitos que apreciem ver e ter suas vidas governadas. Sejam eles os covardes 

obedientes de antemão, sejam eles a expressão da tirania derivada da obediência com sinal trocado 

(OLIVEIRA, 2007, p. 157). 
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O sonho do menino, jovem negro quilombola da Fazenda, é ser vigia do Parque 

Estadual da Serra do Mar. Ser vigia do Parque significa fiscalizar qualquer ato de 

degradação ambiental na área de proteção delimitada. Área que incluí o território que 

sehabita desde o ventre da mãe. 

Quando é desligado o gravador, na entrevista com o ―Jovem‖, militante do 

Quilombo da Fazenda, em uma conversa informal, ele divaga sobre os sonhos de vida 

do menino. Conta que fora para Taubaté-SP, município vizinho, para realizar um curso 

de vigia. Explica que essa era uma boa oportunidade de emprego, porque o Parque 

Estadual da Serra do Mar estava contratando. 

A possibilidade de o jovem trabalhar no Parque (mesmo tendo realizado curso 

que o qualifica para tal vaga) foi negado pelo atual gestor do equipamento público. De 

acordo com o ―Jovem‖, o Sr. Danilo Santos da Silva, funcionário da Secretaria do Meio 

Ambiente do Estado de São Paulo justificou que o jovem não estaria qualificado para 

exercer tal função. 

Nascido e criado no território e naquele momento trabalhando como monitor 

ambiental para o mesmo gestor que lhe negou uma vaga com melhor remuneração e 

com registro em carteira, diz que passou a questionar situações diversas e foi despedido 

do emprego. Atualmente trabalha como pedreiro na construção civil. 

Para o jovem quilombola (que em toda sua fala, reconheceu-se negro, 

descendente de escravos, ligado à cultura da terra e principalmente profundo 

conhecedor daquela terra em questão) o que é ser funcionário vigia do Parque? Esse 

jovem, que se afirmou constantemente buscador da valorização e resgate de sua origem 

e crenças e que compreende a invasão do Parque na vida da comunidade como de 

grande perda para a população, porque então, tentou ser vigia do Parque? 

―Jovem‖, assim como todos sujeitos, são conduzidos a coletivizações de ideias. 

Esse morador da Fazenda circulou em diversos espaços de participação política e 

experimentou sociabilidades distintas e semelhantes as suas de infância. Nas relações 

institucionais, formou-se adolescente com aproximações aos conceitos marxistas de 

análises do mundo. 
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Porém, vive a realidade de diversos negros pobres do Brasil, que precisam se 

inserir no mercado de trabalho. Ser vigia do parque o possibilita ter registro em carteira, 

bom salário, horas de folga e trabalhar no meio da natureza onde cresceu.  

―Jovem‖ possui conhecimentos ambientais e culturais que o qualificam para 

assumir os trabalhos do ponto de cultura, de monitor ambiental do parque, de monitor 

autônomo, de artesão, de agricultor. É convocado a trabalhar como monitor ambiental 

em regime de relações trabalhistas frágeis, conduzindo suas condutas nesse jogo de 

interesses, ainda que um de seus sonhos seja tornar-se uma liderança contestadora. 

Sendo o único contratante local o PESM, a possibilidade de inserção 

mercadológica nesse equipamento público é de interesse de moradores da Fazenda. Essa 

lógica de poder construída nos saber da população reflete um conjunto de estratégias e 

possibilidades implicado sobre a conduta dos moradores. No caso do ―Jovem‖, por ter 

questionado a posição de trabalho que tinha e solicitado mudanças, tendo-as negada e 

não se conformando, foi dispensado dos serviços do parque. 

Após alguns meses trabalhando na construção civil, com longa jornada de 

penoso trabalho nas estradas da região, ―Jovem‖ se encontra em negociação com o 

gestor do parque, que lhenegou a possibilidade de trabalhar como vigia, para retornar ao 

trabalho de monitor ambiental no período de férias de verão. O poder, portanto, incide 

sobre as condutas de formas variadas, induzindo decisões, limitando possibilidades, 

dificultando ou facilitando conforme interesse em jogo. 

É somente trabalhando para o parque queo ―Jovem‖ consegue permanecer 

morando na sua comunidade; é nas tramas dessa lógica de poder que os mecanismos se 

operam.  

Dentre os diversos sonhos apresentados no livro Tradições Culturais do 

Quilombo da Fazenda, estápautado por moradores de todas as faixas etárias a 

possibilidade dos jovens continuarem morando na Fazenda, trazendo a essa população 

novas formas de se relacionar com o parque. 

É interessante recordar nesse momento, que na entrevista de ―Militante‖, essa 

apresenta que seu tio Leopoldo Braga foi o primeiro trabalhador do PESM. Essa 

questão no imaginário da população é um pouco conflituosa, porque alguns moradores 
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apontam que a comunidade supostamente teria sido ―vendida‖ ou ―trocada‖ por um 

emprego no parque. 

Mas, na década de 1970, o senhor que conhecia bem a comunidade e toda a 

suahistória, foi conduzido pelo gestor do Parque a assinar um documento em que 

concordava passar ao parque a ―posse‖ ou ―propriedade privada‖ que no caso era toda a 

comunidade raiz antiga da discórdia na Fazenda. 

No decorrer da trajetória política da população, a gestão da comunidade ocorre 

de forma legitimada pela própria população, exatamente na busca da mesma inclusão 

direcionada à família de ―Militante e Ancião‖ gestores da população há 

aproximadamente 20 anos.  

Os empreendedores da comunidade têm como principal expressão de sua 

inclusão social, econômica e cultural, as formas associativas de gestão comunitária, que 

com a finalidade de trazer possibilidades de geração de renda na Fazenda, incluem-nos 

em uma trama social pautada na relação com o próprio parque, com o IPEMA, Ponto de 

Cultura ―Olhares de Dentro‖, Universidade UNISA e Rural do Rio de Janeiro, Rede 

Juçara, Prefeitura Municipal de Ubatuba, comunidade do Campinho-RJ, Camburi-SP, 

Ubatumirim-SP, Comunidade Indígena São João da Bela Vista-SP, Prefeitura Municipal 

de Paraty. 

As relações de força são marcadas por estratégias, estratégias construídas a partir 

da circulação de determinada população. No caso da Fazenda, essa circulação significa 

muitas vezes a saída de moradores do seu bairro de origem. E é nessa produção da 

insegurança em permanecer ou sair de seu local, que as estratégias de poder se 

organizam e tecnologias de inclusão operam.  

Atualmente dois jovens quilombolas trabalham como monitores ambientais do 

Parque. A função deles é levar os turistas para passeios ecológicos, como trilhas para o 

quilombo, cachoeiras ou subir o rio em canoas. Porém, esse trabalho de prestação de 

serviço ocorre mais na temporada e a remuneração é muito baixa. A melhor função 

enquanto trabalhador, conforme vista pelos jovens da fazenda é a de ser vigia do 

Parque.  

Além de ser um contrato com registro em carteira, a remuneração é melhor e o 

exercício da função constante. Separados por turnos de doze horas por trinta e seis horas 
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de descanso, não trabalhariam todos os dias, teriam trabalho e remuneração o ano 

inteiro e ainda permaneceriam morando no berço de sua comunidade. 

Ocorre que a necessidade de sustento leva esses jovens para outros bairros de 

Ubatuba e para cidades próximas, como sul do Rio de Janeiro e Taubaté-SP. A luta da 

população então perpassa os campos da família, comunidade e participação para 

governar e ser governado na busca de inclusão social. 

Inclusão essa que ocorre também e principalmente pelo reconhecimento dos 

moradores da Fazenda enquanto sujeitos quilombolas, abrindo-lhes uma trama de 

políticas de direitos específicos. Para essa comunidade, o acesso a esses direitos coloca 

em jogo a possibilidade de legalizar suas ―propriedades‖ e também possibilitar o 

desenvolvimento na comunidade de diversas atividades que garantam geração de renda.  

Quando os moradores da comunidade refletem suas melhorias enquanto 

condição de vida e luta no percurso da história, citam que todas as melhorias descritas 

nos processos de inclusão da Fazenda não foram propostas implantadas por políticas 

públicas, e sim por ações de parceiros, que ocorreram de formas individuais ou por meio 

de organizações do terceiro setor, com a participação de sujeitos ligados por algum 

tempo à população.  

Quando refletem sobreo que gostariam de obter na comunidade como melhorias 

para o futuro, a questão se desloca para o reconhecimento desses enquanto 

remanescentes de quilombolas e a importância da demarcação da terra em que vivem, 

primeiramente para a consolidação da propriedade privada, mas principalmente para a 

realização desses projetos cooperativos que desejam implantar na comunidade. 

Alguns sujeitos da Fazenda foram apresentados e citados na pesquisa. Esses 

produtores de verdades da população e produtores de verdades para a população são 

importantes figuras nos processos de inclusão da comunidade. Estão atrelados às 

correlações de forças postas na comunidade e tem profunda relação com os processos de 

reconhecimento da população enquanto remanescentes de escravos. 

É preciso compreender nessa trama de relações, como os sujeitos constroem 

conhecimentos e como esses estão ligados às relações de poder.  

 
Portanto, são os próprios povos que se deixam, ou melhor, se fazem dominar, 
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pois cessando de servir estariam quites, é o povo que se sujeita, que se 

degola, que, tendo a escolha entre ser servo e ou ser livre, abandona sua 

franquia e aceita o jugo; que consente seu mal – melhor dizendo persegue-o. 

Eu não o exortaria se recobrar sua liberdade lhe custasse alguma coisa; como 

o homem pode ter algo mais caro que restabelecer-se em seu direito natural e, 

por assim dizer, de bicho voltar a ser homem? Mas ainda não desejo nele 

tamanha audácia, permito-lhe que prefira não sei que segurança de viver 

miseravelmente a uma duvidosa esperança de viver à sua vontade. Que! Se 

para ter liberdade basta desejá-la, se basta um simples querer, haverá nação 

no mundo que ainda a estime cara demais podendo ganhá-la com uma única 

aspiração e que lastime sua vontade para recobrar o bem que deveria resgatar 

com seu sangue – o qual, uma vez perdido, toda a gente honrada deve estimar 

a vida desprezível e a morte salutar? (BOETIE, 1999, p. 15). 

 

Da servidão voluntária ao soberano situada por La Boétie, as análises de 

Foucault orientam a constatar os efeitos da liberdade nas relações de poder pela 

racionalidade do poder pastoral, a biopolítica, a governamentalidade que expõe o 

indivíduo livre como assujeitado, ou seja não mais voluntário mas amante da 

obediência. O ―Jovem‖, por exemplo, que insatisfeito com a negação de um pedido de 

trabalho se posicionou contrário ao gestor, perde seu emprego e muda sua situação na 

trama, mas ainda quer voltar a ser agente do parque e dele viver com suas realidades e 

sonhos.Ele não perde a conexão com os profissionais que trabalham no parque, afinal, 

esses atuam em seu território de origem. Então nos contatos diários permanece inserido 

nessa trama política de participação. E restabelece seus vínculos empregatícios porque 

necessita entrar na lógica mercadológica que insere subjetivamente a necessidade de 

sobrevivênciapela inclusão. 

Quando se pensa o dispositivo de inclusão enquanto sua dimensão macro nas 

relações de poder, os direitos sociais, aspolíticas públicas, as ações afirmativas dentre 

outros mecanismos para inserção da população nas formas de controle do Estado, 

operam estratégias que devem repercutir em melhoria da qualidade de vida. 

O meio, a proteção social, o trabalho, o desenvolvimento são todos mecanismos 

jurídicos e políticos que delimitam a inserção do Estado nas comunidades ou nas 

instituições e geram outras formas de saberes gestionáveis operam nas tramas políticas 

da vida social. 
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Há fatos que possibilitam a inserção dos moradores da Fazenda nesse cálculo de 

estratégias e técnicas de controle dos sujeitos possíveis revolucionários, ou ditos 

insuportáveis para a produtividade social? Nesse caso específico, podemos apontar a 

figura do negro, escravo, fugido na transição dos séculos XVI ao XIX. O medo dessa 

figura estava decalcada na subjetividade da sociedade. 

 Os deslocamentos da história da população negra no Brasil reforçam a ideia de 

que essa ―categoria‖ de população deve ter sobre si vigilância, disciplina e controle. Nas 

artimanhas das esferas políticas, quando os sujeitos negros, então organizados enquanto 

movimentos sociais se inserem nas disputas de espaços de poder e se articulam a essas 

redes, deixam de ser então insuportáveis ao sistema e passam a jogar nas mesmas regras 

sociais. São eles que devem provar que não são perigosos e passíveis de contar com a 

assistência social. 

 As estratégias de poder e esses espaços de disputa e participação política no 

Brasil em suas relações de forças, a partir da inserção dos movimentos negros, acabam 

por direcionar quais mecanismos de poder operam melhor em cada realidade. Assim, 

são construídas diversas tecnologias comessa população por meio de inserção de 

determinados grupos em diferentes políticas públicas.  

 Nas tramas dessas políticas as relações de força tendem a produzir movimentos 

sociais adequados aos interesses em jogo. Se os movimentos sociais apresentam 

determinadas demandas de interesses, se apresentarão em contrapartida normas, 

resoluções, leis e outras normativas que inserem a população em um discurso de 

atendimento por meio de políticas públicas no fluxo de controle dos questionamentos da 

população. Ou seja, as políticas sociais carregam em si uma trama de interesses em jogo 

que possibilitam aos sujeitos aimersão nessa rede de participação convocada pelas 

regras do poder. Regras essas que possuem variáveis e deslocamentos em seu próprio 

curso na história. Assim, quando se pensa nas políticas de inclusão da população negra, 

existem algumas e que por muitas vezes dialogam entre si. 

O sujeito negro no Brasil pode ser compreendido, por exemplo, num contexto de 

afirmações raciais: políticas públicas de reconhecimento das injustiças cometidas contra 

os povos africanos escravizados no Brasil. Os diferentes discursos construídos tendo em 

pauta a produção de uma verdade pode ser representada pela lógica de inserção dessa 

população em tecnologias de democracia racial. 
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Democracia racial compreendida nas tramas de interesses de segurança social 

que apresentam o sujeito negro como possível resistência ao poder,mas também 

gradativo sujeito de direito. Convocar esses indivíduos a participar, é produzir efeitos 

coletivos diversos, pautados em relações construídas pela articulação da realidade e 

interesses. 

Em sentido estrito, as políticas públicas deixaram de ser obrigação de Estado 

e passaram a ser compartilhadas com a sociedade civil organizada, 

engendrando novas relações internacionalistas entre empresas e instituições 

de assistência, com base nas isenções fiscais, uma nova filantropia. As 

ONGs, as PPPs e as OSCIPs, passaram a concentrar empregos até então 

disponíveis no aparelho de Estado, absorvendo não só técnicos em 

humanidades e especialistas, mas também lideranças locais, traduzindo suas 

atuações conjuntas sob a rubrica de responsabilidade social. No fluxo 

ininterrupto de políticas públicas entre Estado e sociedade civil emergiu a 

ética da responsabilidade social atraindo a população para programas de 

atendimento e participação, capturando resistências e rebeldias para 

consolidar o que chamo aqui de conservadorismo moderado (PASSETTI, 

2007, p. 16). 

 

Sob esse prisma, da produção da democracia enquanto discurso de verdade, as 

políticas afirmativas se normatizam enquanto relações em jogo. Interesses dos diversos 

movimentos negros, dentre eles dos negros ―posseiros‖ de zonas rurais do Brasil que 

vivem em disputa de território contra latifundiários. 

Dentre essas diversas questões conflituosas que permeiam os sujeitos em força 

que se destacam as pautas de gestão, gestionar ou conduzir condutas é o encontro dos 

interesses em jogo.  

A democracia racial no país podeser questionada a partir de um estudo sobre a 

iminência do negro se tornar elite ou ascender pela via da escolaridade. EmIdentidade e 

Trajetórias de Ascensão Social no Rio de Janeiro (Teixeira, 2003) aponta-se a partir de 

dados estatísticos oficiais, que os negros têm as piores condições de vida da população 

brasileira e que o sistema de desigualdade é reproduzido pelas relações sociais e de 

racismo de Estado, reforçados pela mídia e pela escola.  
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As disparidades no acesso a educação, cultura e emprego entre negros e brancos 

revelam segregação social no Brasil. Segregação esta posta não somente à condição de 

negro, mas ligada a diferentes modos e exercícios de poder.  

Essas disputas políticas, que em muitos momentos criam estratégias de extrema 

violência ou docilidades como maneira de eliminar ou incluirparcelasda população, 

menos desejáveis. Essas disputas em jogo, também colocam em evidência as pautas de 

interesses que agregam cada população e possibilitam novas relações que produzam 

efeitos diversos. 

O que possibilita o controle da população é a forma como essa é combatida 

ouconvocada a participar e como se insere nas relações de poderpor isso 

mesmo,segundo Foucault (1998), ―a política é a guerra prolongada por outros meios‖.A 

inclusão, efeito de correlações de força que conduzem os sujeitos a ocupar determinados 

espaços de participação política como tentativa de resistência ao poder, é exatamente 

essa inserção que os conforma em grande parte das vezes a aceitar os jogos de poder. 

Os mecanismos de poder operam sobre os desejos dos indivíduos, assim, não é 

por meio da força ou pela força que os sujeitos são governados e passam a amar a 

obediência: são os próprios indivíduos e a população que escolhem porque e como serão 

capturadas pelas tramas do poder. Os corpos dóceis se tornam mais produtivos. 

Essa inserção dos sujeitos, nesse leque de políticas tem como relação de força a 

captura de possíveis rebeldes a partir de seus próprios interesses e ações. As produções 

de verdades no fluxo de interesses da população, nesse sentido, são focadas no duplo 

inclusão/exclusão social. Assim, é preciso produzir situações que conduzam os sujeitos 

a essa inserção social.  

Situações essas que produzam o medo da exclusão social nas subjetividades da 

população. Essa vigilância do poder funciona como na ordem das disciplinas, 

condicionando o corpo doente a se sentir seguro (biopolítica) perante a condução das 

condutas. Mas há parte do cálculo de parcela da população que deve ser exterminadaou 

melhor, hoje em dia, abandonada ao fracasso atribuído a cada indivíduo para garantir o 

controle, tanto em seu fluxo quanto em tamanho. É um poder político que visa na morte 

da população sua forma de gestão.  
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O neorracismo que se inicia na era do biopoder, por um lado, se exerce 

segundo uma crescente e renovável divisão da população em grupos e 

subgrupos, em raças e sub-raças, numa escalada sem fim, de modo a que seja 

sempre possível, no interior de uma sociedade ou coletividade, apontar para 

grupos inferiores, patológicos, doentes, anormais, em oposição a grupos 

saudáveis, superiores, viçosos. Outro aspecto relevante do exercício do 

neorracismo é fazer com que as pessoas pensem que suas vidas somente são 

possíveis à custa da morte de outras. Trata-se da justificativa da manutenção 

da vida de alguns pela deliberada eliminação de outro qualquer. Frases como 

―se queres viver, o outro deve morrer‖ converte-se num slogan político e é, a 

todo momento, utilizado nas chantagens a respeito do direito à riqueza e ao 

bem-estar social. A grande chantagem está numa associação entre eliminação 

do outro com purificação da sociedade, como alerta Foucault: ―a morte do 

outro, a morte da raça má, da raça inferior (degenerada, inferior), é isto que 

tornará a vida mais sã e mais pura (FOUCAULT, 1996, p. 206) (BRANCO, 

2009, p. 32). 

 

As relações de poderchegaram a este ponto com o nazismo, portanto, 

encontraram suas forças e funcionamento intrínseco em todas as relações, o que torna o 

poder uma mecânica em constante funcionamentocada vez mais inacabado, 

retraduzindo racismo em ações afirmativas como o paliativo histórico de uma dizimação 

em massa de negros. As formas como se tramitam as relações de poder, inserem os 

sujeitos em problemáticas diversas, problemáticas que transcorrem as demandas de 

interesses apresentadas nos movimentos do poder.  

Esses movimentos de poder são como jogos, em que a defesa da ordem social é 

a verdade que se prega. A pregação das verdades ocorre tendo como seus meios de 

interlocução, os sujeitos participantes das tramas de poder. Essas tramas são imbricadas 

nas redes de relações da população, portanto, como uma tática política que assegura o 

modo pelo qual o Estado opera. 

As táticas de funcionamento do Estado se transformam continuamente nos 

deslocamentos da sociedade. E essa lógica de operacionalidade tem significativa 

mudança no modo de operar da sociedade a partir do final do século XIX: ―a partir do 

momento em que o Estado passa a funcionar baseado no biopoder, a função homicida 

do Estado passa a ser assegurada pelo racismo‖ (BRANCO, 2009, p. 32). 
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Esse racismo de Estado apontado por Guilherme Castelo Branco é um processo 

de transformação do genocídio enquanto direito, como possibilidade de equilíbrio das 

relações sociais. Essa forma de se compreender o genocídio tem bases no genocídio 

colonizador, que se desloca nos espaços de tempo. A legitimação desse discurso sobre o 

genocídio de seus cidadãos é apresentado pelo Estado como uma prática imprescindível 

para levar a cabo a regeneração da própria raça: ―quanto mais morrem os outros, mais 

pura será nossa raça‖ (BRANCO, 2009, p. 32). 

O neorracismo é extremante eficaz nos seus efeitos, e tem sido um instrumento 

de crescentes e sucessivas medidas de ação política e de intervenção médica. O racismo 

de Estado é desenvolvido segundo as competências técnicas, científicas e jurídicas 

postos à disposição no seu tempo: 

[...] estamos longe de um racismo como simples ou tradicional desprezou o 

ódio entre raças. Porém, também estamos longe do racismo entendido como 

uma operação ideológica com a qual o Estado ou uma classe social cuidariam 

de voltar contra um adversário mítico as hostilidades que outros fariam voltar 

contra eles, ou que poderiam trabalhar no corpo social (FOUCAULT, 1996, 

p. 209) (BRANCO, 2009, p. 32 e 33). 

 

Esses apontamentos possibilitam compreender a produção do poder que age nas 

relações da população. Ao se apontar as relações internas entre as gerações, por 

exemplo, de uma comunidade quilombola como a Fazenda, as novas construções dos 

saberes tradicionais se dão através dos jogos de poder. 

As mudanças de comportamento como efeito dessa implicação de força, somam-

se as mudanças culturais que se configuram com a alternância de localidades de 

moradia de diferentes membros das famílias em questão. Esses efeitos são 

transformações internas do espaço em que se vive e na forma de se relacionar com o 

mundo
35

. 

                                                           
35

 ―Sendo a cultura um sistema articulado de símbolos e significados emergentes do cotidiano de vida do 

grupo que a produz, ela se torna um referencial de identidade para o grupo[....] passam a representar uma 

dimensão da sua vida que, se transmitindo através dos tempos, vais constituindo e reconstituindo a sua 

história. E assim, a transmissão cultural assume para o grupo o caráter de um compromisso, de uma 

responsabilidade social‖ (SILVA, 2002, p. 55). 
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As políticas sociais, refletidas enquanto recurso de ―resistência‖ para a 

população da Fazendaé uma ilusão. Essa subjetivação
36

 pela identidade quilombola, 

utilizada pelos moradores como possibilidade de acesso a essas políticas, deve ser 

compreendida como uma produção dos procedimentos normalizadores de 

assujeitamento indissociável ao individualismo burguês, e que é o movimento inicial 

para a posterior intervenção do Estado sobre as populações. 

A minúcia desses saberes sobre os acontecimentos em questão delineou em sua 

busca analítica o reconhecimento dessas características da comunidade quilombola 

estudada e suas relações de força internas e externas como de fundamental importância 

para a análise crítica da Fazenda. 

A participação dos sujeitos deve ser vista como questão de liberdade. Liberdade 

compreendida em seus entrelaçamentos, como produção circunstancial a partir do 

liberalismo, configurando-se por meio de um comportamento implicado ao Estado na 

forma de sua regulação, sendo assim, uma formação de liberdade produzida e 

organizada. 

Essa produção de liberdade
37

écompreendida como função social coletiva 

                                                           
36

Estudar o como do poder, é falar, tratar de capturar seus mecanismos nos referenciais e nos limites: por 

um lado estão as regras do direito que delimitam formalmente o poder, e por outro, pelo outro extremo, 

pelo outro limite, os efeitos de verdade que ese poder produz, carrega e que por sua vez, se prorrogam. 

Triângulo, portanto: poder, direito, verdade. […] simplesmente, a filosofía entendida como discurso por 

excelencia da verdade, reparam os limites de direito do poder? […] Nãoháexercício de poder semcerta 

economía dos discursos de verdade que funcionamem, a partir de atravésdesse poder. O poder não é 

somente a produção de verdade. Isso é válido emqualquersociedade, mascreio que nanossaessarelação 

entre poder, direito e verdade se organiza de uma maniera muito particular. Para marcar, simplesmente, 

não é o mesmo mecanismo da relação entre pdoer, direito e verdade, sem a intensidade da relação e de 

sua constancia, digamos o seguinte: o poder nos obriga a producir a verdade, dado que ela exige e ela 

necesita para funcionar, temos que dizer a verdade, estamos forçados, condenados a confessar a 

verdadeou a encontra-la. O poder nãocessa de questionar, de nos questionar, nãoessa de investigar, de 

registrar; institucionaliza a busca da verdade, a profissionaliza, a recompensa. Temos que produzir a 

verdade do mesmo modo que, aofim e ao cabo, teremos que producir riquezas, e teremos que producir 

uma para poder producir as outras. E por outro lado, estamos igualmente submetidos a verdade, no 

sentido em que esta é lei, que ela decide, ao menos em parte, qual é o discurso verdadeiro, e 

mesmoveicula, propulsionaefeitos de poder. Depois de tudo, somos julgados, condenados, clasificados, 

obrigados a cumprirtarefas, destinados a certamaneira de vivero ou a certamaneira de morrer, emfunção 

de discursos verdadeiros que levam consigo efeitos específicos de poder. Por outro tanto: regras de 

direito, mecanismos de poder, efeitos de verdade‖ (FOUCAULT, 1997, ps. 33 e 34. Tradução da autora).  

 
37

 A liberdade é algo que se fabrica a cada instante, suscitá-la e produzi-la com, bem entendido, [todo o 

conjunto] de injunções, de problemas de custo que essa fabricação levanta.Qual vai ser então o princípio 

de cálculo desse curso de fabricação da liberdade? O princípio de cálculo é, evidentemente, o que se 

chama de segurança. Ou seja, o liberalismo, a arte liberal de governar vai se ver obrigada a determinar 

exatamente em que medida e até que ponto o interesse individual, os interesses – individuais no que tem 

de divergente uns dos outros, eventualmente de oposto – não constituirão um perigo para o interesse de 

todos (FOUCAULT, 2004, p. 88).   
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sobrepondo-se aos interesses individuais. Os jogos de poder são discursos de verdade, 

criam-se as percepções de perigo no cotidiano, como o despejo, a perda da terra; fruto 

de uma cultura de medo necessariamente ligada ao liberalismo, consolidando ―a 

extensão dos procedimentos de controle, de pressão, de coerção que vão constituir como 

que a contrapartida e o contrapeso das liberdades‖ (FOUCAULT, 2004, p. 91). 

Esse poder sobre a vida dos quilombolas, sobre seu território e suas relações, faz 

com que estes acatem essa forçae se constituam como uma força em conflito em nome 

do bem comum, da famíliae da segurança de todos e da sua. Poder plantar, roçar, colher, 

mesmo que em um mínimo de espaço, sem ser criminalizado por isso: é a garantia do 

exercício do poder através da moralização da conduta. O que é subjetivado é a 

concepção sujeito descriminalizado.  

São produzidos, portanto, mecanismos de poder que garantem a vigilância 

dentro das instituições, desde a família, até escolas, comunidades, tudo para propiciar 

um melhor funcionamento das relações de liberdades liberais, aumentando o rendimento 

e a produtividade das atividades das pessoas, e mais tarde conectados a dispositivos 

participativos que correspondam a esses interesses. 

Sendo assim, são reduzidas as políticas compensatórias
38

 e aumentam as 

políticas públicas de promoção da igualdade racial
39

, que devem encontrar respostas que 

                                                                                                                                                                          
 
38

As políticas compensatórias começaram nos Estados Unidos e foram adotadas por outros países, como é 

o caso do Brasil com as cotas da UERJ e UENF, e a Austrália, onde os aborígenes recebem terras como 

compensação pelos males causados pela colonização. Há nos Estados Unidos, ainda, pagamento de 

indenizações a descendentes de índios por causa dos massacres das tribos. In:  

http://jus.com.br/revista/texto/3973/sistema-de-cotas-a-melhor-politica-compensatoria. 

 
39

O início do séc. XX registra a irrupção no espaço público e na agenda política do país, de um vigoroso 

debate acerca da oportunidade, necessidade e tipologia de políticas públicas de promoção da igualdade 

racial na sociedade brasileira. Medidas administrativas palpáveis, embora desprovidas de uma política e 

de orientação governamental, começaram a proliferar, fortalecendo a reivindicação por medidas positivas 

voltadas para a promoção da igualdade, há décadas pleiteadas pelo Movimento Negro. A rigor, trata-se de 

um fenômeno que ganhou relevância a partir de 1995, ano em que as principais lideranças do Movimento 

negro passaram a assumir abertamente a reivindicação por políticas de promoção da igualdade racial. Em 

20 de novembro daquele ano, a ―Marcha Zumbi dos Palmares Contra o Racismo, pela Cidadania e a 

Vida‖ reuniu cerca de 30 mil pessoas em Brasília, ocasião em que os coordenadores do evento reuniram-

se com o então Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, entregando-lhe um documento 

pactuado entre as principais organizações e lideranças negras do país, em que se pode ler: ―Não basta, 

repetirmos, a mera abstenção da prática discriminatória: impõem-se medidas eficazes de promoção da 

igualdade de oportunidade e respeito à diferença. (...) adoção de políticas de promoção da igualdade‖. O 

consenso em torno de políticas de promoção da igualdade, terminologia cunhada no aludido documento, 

representou algo de enorme importância se levamos em consideração a influência de certo pensamento de 

esquerda na concepção e prática do Movimento Negro, em função do qual uma parcela importante da 

liderança via com desconfiança a reivindicação por políticas de inclusão racial – tidas como 

http://jus.com.br/revista/texto/3973/sistema-de-cotas-a-melhor-politica-compensatoria
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asseguram que esses mecanismos de produção de liberdade as produzam. 

Após a abolição da escravatura, primeiramente negros foram reprimidos através 

de medidas coercitivas. Expressões de cultura popular negra, como a capoeira, o jongo, 

ou as religiões de matriz africana foram proibidas e suas manifestações eram 

consideradas crime. Os negros ainda foram expulsos das cidades, dos centros urbanos e 

também expulsos dessas fazendas que habitavam, tanto por interesses dos grandes 

latifundiários quanto por interesses de órgãos governamentais. 

O período da ditadura no Brasil é marcado por relações de forças, fortes 

opressões àqueles que de alguma maneira tentavam combater o regime. Esse período no 

país é normatizado por consolidações de marcos legais de intensa repressão às 

manifestações sociais contrárias ao regime. O movimento de resistência à ditaduraque 

perpassa esse percurso da história é pautado nas organizações sociais que 

clandestinamente marcavam seus encontros para traçar estratégias de enfrentamento ao 

regime e nos encontros políticos e forças armadas para equacionarem o que ficou 

conhecido como abertura política. 

Eram diversas células micro-organizadas e em alguns momentos coligadas a 

movimentos comunistas internacionais de enfrentamento ao poder. Dentre essas células, 

é preciso compreender, que surgiu a diversidade no entendimento sobre organização, 

militância e luta. Após término da ditadura, quando a sociedade civil passa a se 

organizar de forma mais segmentada, surgem dentro dos próprios movimentos, 

demandas que não se sentem contempladas pela luta em questão, pois a democracia 

liberal reabre o mercado das lutas por direitos. 

Dentre esses, estão os negros, até então, não emergidos em suas lutas 

específicas. Os movimentos negros passam a ocupar os considerados espaços de 

                                                                                                                                                                          
―integracionistas‖ e supostamente divorciadas de uma proposta de transformação social. Fato é que a 

―Marcha‖ representou não apenas um momento promissor de ação unificada do conjunto da militância, 

como também marcou a eleição da proposta de políticas de promoção da igualdade como um tema de 

consenso no discurso da liderança negra. O termo políticas de promoção da igualdade racial, não foi à 

época, densificado por nenhum conteúdo específico, seja reserva de acesso, cotas, metas ou reparação, 

tendo expressado o entendimento pactuado entre a liderança de que a mera repressão à discriminação se 

afigurava insuficiente para garantir a igualdade; donde a formulação de que o Estado deveria 

desempenhar o papel de promotor, de indutor da igualdade, por meio de medidas positivas e propositivas. 

(JR, BENTO e SILVA org., 2010, p. 21 e 22).  
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participação
40

. Na década de 1990, quando essa organização da sociedade civil 

reverbera nas ações políticas do estado, os movimentos negros passam a ser incluídos 

no debate institucional sobre a concepção sobre quilombo. 

As concepções sobre quilombo são produzidas sob um discurso de Estado para 

definição de acesso a direitos, a uma parcela da população historicamente excluída. As 

definições sobre o sujeito quilombola, os remanescentes de quilombo e a titulação de 

terras historicamente pertencentes aos negros, acabam submetendo os quilombolas ao 

controle do Estado. 

Os movimentos negros nesse período acabam se objetando enquanto poder de 

liderança sobre esses, com o intuito de representá-los. Os mesmos movimentos que não 

se consideraram representados por movimentos partidários, organizados pela classe 

trabalhadora, acreditaram serem capazes de representar realidades específicas, de todos 

e ao mesmo tempo de cada quilombo brasileiro. 

Resistência é um fenômeno do poder; ativa, se organiza e age em um 

enfrentamento cíclico, e também como que em um processo de simbiose. Por isso, é 

recorrente os próprios movimentos exercerem poder e força sobre alguns de seus 

sujeitos, mesmo que o intuito seja resistir.  

Em todos os espaços de existência os indivíduos estão inseridos em contextos de 

vigilância e monitoramentos.Estão cadastrados na saúde pública, na Assistência Social, 

ou na Fundação Palmares. Os sujeitos têm números forma e cores e cada um representa 

para o Estado uma intervenção. É preciso determinar quem é perigoso para si ou para os 

outros.  

A segurança não depende mais somente de forças físicas e leis. Ela necessita 

obter confiança de usuários e cidadãos nos programas, e esta ultrapassa o 

campo da segurança para se tornar maneira consensual de viver e produzir. 

Assim é que pela participação de cada um se pode usá-los, reformá-los, 

desdobrá-los ou ultrapassá-los segundo interfaces vantajosas para todos. A 

confiança traz a democracia do âmbito político para o sócio-econômico e se 

consolida por meio de uma pletora de direitos que conforma a conduta 

                                                           
40

 Foi através da luta organizada dos movimentos negros que esses foram convidados a participar dos 

debates sobre a construção da identidade de quilombo (antes construída pela hegemonia intelectual do 

país), citada anteriormente em sua dicotomia de produção de um sujeito quilombola por interesses de 

poder. Essa questão será melhor trabalhada do capítulo: Movimentos negros e o processo de 

quilombagem no Brasil. 
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regrada pela utopia da prática plena da tolerância. A sociedade de controle, 

com base em relações de segurança, confiança e tolerância, está interessada 

na proteção ao corpo são, para o qual estão destinados os usos dos sistemas 

de vigilância e aplicação ampliada de penalidades, articulando a indústria 

eletrônica, a polícia, as forças armadas, o seguro saúde e de bens móveis e 

imóveis. A sociedade de controle requer e convoca à participação de cada um 

nos múltiplos fluxos: objetiva não deixar sequer um micro-espaço vago para 

ser preenchido por resistências de insurgentes. Por meio de reformas 

constantes, restringindo cada vez mais as instituições da sociedade disciplinar 

para as novas se consolidarem, ela visa capturar resistências, ampliando 

programas de inclusão (PASSETTI, 2007, p.11-12). 

 

É necessário formular estratégias de controle sobre a população. Os quilombolas 

sob esse ponto de vista também são foco de constante vigilância e opressão. É preciso 

garantir no espaço de vivência dessas comunidades a efetividade de ações para 

efetivação desse controle. Os próprios movimentos negros acabam se tornando 

agenciadores desse controle. 

A economia também exerce função social específica. A economia, portanto, 

pode ser compreendida como programação estratégica das atividades dos indivíduos. 

Com a função de ordem social, justifica-se a exclusão dos negros, considerados vadios, 

delinquentes, subversivos.  

Mecanismos de coerção e confinamento, de repressão à criminalidade, são 

definidos na questão negra como vadiagem. Essa coerção é possibilitada pela 

manutenção dos sistemas de vigilância, podendo atualmente ser analisadas pelas 

intervenções Estatais, porém, não somente através delas. 

O indivíduo deve ser produtivo para a sociedade como condições de 

desenvolvimento e formação individual para melhoria de qualidade da participação, 

sendo participação nesse momento entendida como capacidade de desenvolver técnicas 

que possibilitem o avanço da produtividade, inclusão e paradoxalmente assujeitamentos. 

A questão do poder nessa referência remete ao domínio do corpo. ―O certo é que 

as redes de poder passam, agora, pela saúde e pelo corpo. Antigamente, passavam pela 

―alma‖. Agora, pelo corpo [...]‖ (FOUCAULT, 2004, p.152). Esses deslocamentos 

ainda se imbricam nos micropoderes. São as concepções passadas de geração em 
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geração nas famílias, é o poder exercido pela mora da igreja e os valores de 

produtividade do sistema capitalista. 

Não se possibilita a existência e disseminação de qualidades nas distintas 

manifestações de resistências dos negros remanescentes. Os negros são configurados 

socialmente, apenas nas condições das relações de desigualdades sociais, culturais e 

econômicas. 

Essa manutenção é apenas a afirmação de centralidade, que em linhas gerais se 

consolida por um sistema de leis. Leis essas que complementam a normalização dos 

acontecimentos por meio de mecanismos de segurança. Mecanismos que criam os 

estereótipos de análise e perspectivas de consolidação dos dispositivos de segurança, 

que implicam diretamente no fenômeno quilombo, quilombola, aquilombamento ou 

remanescentes de quilombos.  

―[...] A vida política acontece nas diversas técnicas de poder e na dinâmica 

sempre viva das relações de poder, com suas estratégias em constante transformação 

[...]‖ (BRANCO, 2012, p.285). A análise desses micropoderes relacionados aos 

acontecimentos histórico-político do quilombo da Fazenda delineiam as tecnologias de 

poder utilizadas ao longo do tempo. Na modernidade, essas estratégias ganham outras 

modulações (PASSETTI, 2007), que passam a ser aplicadas por diversas intervenções 

legais ocorridas nesses espaços.  

O espaço da comunidade pode representar um lugar de organização e resistência, 

principalmente se historicamente esse já tenha se fundado com esse objetivo, por isso 

mesmo, a permanência efetiva nos quilombos do Estado ou de micropoderes 

representados, como institutos ou entidades assistenciais exercem relações de força que 

enfraquecem a possibilidade de uma organização revolucionária. 

 

4.4  O QUE TE FAZ VIVER 

Os moradores da parte da comunidade conhecida como ponte baixa, chegaram 

na região no período de 1977. Diferentemente dos moradores da parte da comunidade 

conhecida como Sertão da Fazenda que habitam o local desde a década de 1950, essa 

população chegou ao local regularizada pelas suas relações com o Parque Estadual da 

Serra do Mar. 
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Inicialmente se instalaram no terreno, localizado próximo a pista da rio-Santos e 

no meio da Mata Atlântica. Duas famílias que possuíam membros prestando serviços 

braçais para o PESM tiveram autorização do Parque para habitar o local. As famílias se 

ampliaram com o tempo e outras casas foram construídas, totalizando 07 moradias no 

local. 

Nos processos de negociação entre a Associação e os funcionários do ITESP 

quanto à extensão do território quilombola, foi aprovado inicialmente a desagregação da 

área enquanto território da comunidade da Fazenda. Em entrevista com ―Militante‖, 

essa afirmou que os moradores da ponte baixa seriam realocados para terrenos dentro 

do território demarcado. 

Na entrevista com a ―família ponte baixa‖, esses explicam que não concordam 

com esse posicionamento da Associação, reconhecem ter chegado ao local em outra 

época, porém, enfatizam as relações de vizinhança e cooperação com todas as festas 

locais desde a época que chegaram à comunidade. 

Porém, quando questionados sobre os desdobramentos da questão para a vida 

desses, eles preferem esperar os trâmites dedemarcação acabar para se posicionarem, 

afirmam que em outras conversas com trabalhadores do ITESP, estavam sendo revistas 

as possibilidades de permanência nos locais já habitados. 

A matriz e tronco da ―família ponte baixa‖ participa das atividades da 

Associação e apoia os movimentos da comunidade para a formação da Cooperativa do 

Azul. Apesar de ainda não compreenderem os desdobramentos da formação de tal 

cooperativa, a ―família ponte baixa‖ afirma entender que essas ações são importantes 

para unir a comunidade em busca de melhorias. 

A Fazenda, antiga Fazenda escravista, atualmente comunidade quilombola, local 

onde habitam desde os moradores mais antigos até as sementes jovens, nascidas e 

criadas nesse solo.Nessa comunidade atravessada pelo dispositivo delineado e analisado 

como inclusão enfrentam e assimilam imposições de poderes assim como governam 

suas condutas com vistas à propriedade. 

Na Fazenda, esses sujeitos incluídos pelas tramas de poder e relações de forças 

postas, a partir da década de 1970, têm como diretriz asrelações de sujeições 



159 
 

eassujeitamentos em função de sua cultura quilombola renovada, de suas relações com a 

gestão da natureza e de suas relações familiares. 

 Nesse sentido, as produções de verdades das normatizações ambientais tem 

como efeito a produção do empreendedorismo da comunidade enquanto polo de turismo 

ecológico, pela exuberante natureza que a cerca. A localização da Fazenda e a 

identidade quilombola enfatizam a questão do empreendedorismo na formação de 

cidadãos quilombolas, agentes culturais e ambientais. 

No caso dos jovens da Fazenda, desde crianças acessam projetos de inserção 

cultural enquanto política de Estado. No que se refere a outras inserções desses sujeitos 

negros, jovens da Fazenda, a questão ambiental está posta enquanto investimento 

econômico. Tornar territórios economicamente rentáveis à economia local requer uma 

organização de normativas que direcionem o que deve ocorrer em cada lugar. 

 Nas diversas conversas entre a pesquisadora e ―Jovem‖ esse afirmou que não 

queria sair de sua comunidade. Afirmara que diversos conhecimentos chegavam lá por 

meio de pessoas e seus interesses diversos. Insistia em trabalhar no Parque, por seus 

interesses também.  

 A questão posta aos jovens da Fazenda, esta nas remotas possibilidades de 

locomoção ao centro da cidade para os que necessitam de transporte público. Portanto, 

muitos se locomovem para casas em bairros mais próximos aos centros urbanos. 

Deixam esses moradores da Fazenda de serem possuidores de suas moradias e passam a 

pagar alugueis.  

 A mobilidade dos jovens da Fazenda, entre idas e vindas de outros bairros e 

cidades é constante em todas as famílias. A comunidade quase não cresce em seu 

número de moradores devido aos deslocamentos próprios das relações dessa população. 

 Nem todos os jovens são como ―Jovem‖ e querem permanecer morando na 

Fazenda. Em grande parte esses jovens flutuam aos arredores em busca de novas 

oportunidades de inserção social, principalmente oportunidades de acesso ao mercado 

de trabalho. 

 Aos mais velhos da comunidade são outros efeitos das relações de poder. As 

transformações nas relações com a natureza, com a família e a comunidade incluem 
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aperda da prática de tradições importantes nas memórias e principalmente,assimilam as 

novas relações criadas por práticas de cultura produzidas com a população. 

 Mais do que morar na Fazenda, tanto jovens e velhos quilombolas querem 

possuir mais liberdade para existir em seu território. No final de todas as entrevistas, 

foram perguntados aos moradores da Fazenda o que significava a demarcação da terra 

quilombola.As respostas se assemelharam nas contextualizações de 

expectativas.Enquanto ―Militante‖ pensava nas possibilidades de mudança na economia 

interna do quilombo, ―Jovem‖ pensava nas mudanças na economia do quilombo como 

oportunidade de mais jovens como ele permanecerem morando na Fazenda. ―Ancião‖ 

tinha por preocupação a possibilidade de maior captação de recursos para manutenção 

da roda d`água do Moinho de Farinha. 

 Permanecer na Fazenda e desenvolver a economia localsão os interesses que 

tornam possível a inserção ao dispositivo. São aplicadas nesses jogos de poder técnicas 

de segurança e controle. 

Os investimentos na produtividade do corpo se aperfeiçoam e acumulam: na 

sociedade de soberania castiga-se, na disciplinar busca-se utilidade 

econômica e docilidade política, na de controle exige-se participação e fluxo 

inteligente. Efeitos inibidores de resistências também não cessam de trafegar 

entre o direito de morte, o de deixar viver e o de fazer viver. 

(PASSETTI, 2000, p.3-4). 

  

O assujeitamento da Fazenda enquanto território que produz coletivização dos 

interesses dos moradores se apresenta como efeitos da inserção dos sujeitos negros 

enquanto indivíduos. Esse monitoramento é possibilitado porque para jovens e velhos 

moradores da Fazenda, permanecer nesse local é precioso. 

Compreendem essa possibilidade enquanto resistência a todas as opressões 

vividas e manutenção da cultural local. As visualizações de futuro dos moradores 

apontam que esses esperam após todas as normalizações jurídicas de suas relações, mais 

liberdade e autonomia para existir nos espaços que habitam. 

A questão que se coloca, é que essas liberdades produzem as possibilidades de 

inserção dos sujeitos por seus interesses em jogo. Assim, os moradores da Fazenda se 

assujeitam a todas as proposições de poder, seguindo os seus condutores, os 
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representantes da associação de moradores. A busca pela melhoria de vida dessa 

população se traça por meio de propostas de gerações de rendas acopladas ao 

desenvolvimento sustentável da região. 

Essa potencialização da economia local, enquanto metas de governo ganham 

pauta política no cenário de Ubatuba-SP e Paraty-RJ. A articulação dos gestores 

municipais culminou com o envolvimento da população da Fazenda na formulação da 

Cooperativa do Azul. Essa cooperativa mesmo após sua formalização de inauguração 

ainda não se configura enquanto produções de trabalhos e rendas para os moradores, 

mas mais uma vez, mas sinaliza para os desdobramentos das inclusões. 

O desenvolvimento sustentável da Fazenda se dá por meio de negociações e 

flexibilizações das regulamentações da vida da população e a adesão dessas aos 

mecanismos de poder postos no cotidiano.Mecanismos internacionalmente acordados 

pelos debates diplomáticos sobre a terra e suas afetividades produzem a configuração do 

desenvolvimento sustentável da sociedade. Sua referência se baseia nos efeitos que as 

indústrias e grandes explorações predatórias destruíram em suas investidas de expansão 

atingiu ecossistemas de todo o mundo. Para sanar esse problema a população passa a ser 

convocada a contribuir com as metas do milênio, no encontro da ONU que produziu a 

Carta do Milênio em 2000. 

Os objetivos do milênio, produzidos pelos principais governantes do mundo, 

reverberam na sociedade. Produzem verdades de paz, liberdades, tolerância, respeito, 

igualdade, solidariedade e responsabilidade. Convocam o mundo a respeitar a natureza 

sem abusos ou excessos, em um processo de valoração da vida e da segurança da 

população. 

O dispositivo de inclusão nesse sentido é compreendido nesse jogo diplomático, 

como produção de verdades planetárias, a partir de discursos humanitários sobre os 

direitos sociais como possibilidades de extinção das desigualdades. Tendo como partida 

a reversão dos direitos sociais e como eles afetam a população identificam-se 

possibilidades de atendimentos da gestão pública. O dispositivo de inclusão opera nas 

tramas da sociedade neoliberal por meio de ações de monitoramento, controle e 

condução de condutas em todos os segmentos sociais, principalmente prelas captura dos 

sujeitos possivelmente resistentes. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A partir das proposições foucaultianas essa análise se encerra na compreensão de 

que pesquisas não terminam; são como pegadas construídas em processos intelectuais 

que se deslocam a novas pistas e percorrem caminhos por vezes impossíveis de 

mapeamento.  

Ao estudar o Quilombo da Fazenda, localizado na cidade de Ubatuba-SP, os 

percursos metodológicos levaram a pesquisa aos caminhos da escravização em seus 

processos normatizadores. Foram apresentadas cartas, legislações, teorias; dispositivo 

jurídico na condução de condutas. 

No Brasil, esse dispositivo opera de forma diferenciada,na questão dos negros 

como inserção dos sujeitos em uma trama política de poderes. O exercício de poder 

soberano dos senhores brasileiros quanto à vida dos escravizados incitou a produção 

científica de verdades sobre as necessidades de controle da população negra quanto a 

saúde, crescimento populacional, cultura, religião e capacidade produtiva. 

O exercício de poder de soberania do rei de Portugal na colônia brasileira 

produziu efeitos que reverberaram em todo o território aos delegados pelas gestões das 

terras, inicialmente sesmarias, governadas por portugueses a serviço da coroa. 

Esse recorte da escravização sofre importantes deslocamentos nos percursos da 

história e o dispositivo de inclusão referencia tardiamente os reparos a essa 

problemática. 

Dispositivo de inclusão: globaliza processos de dominação e seus 

desdobramentos nas transformações da sociedade; conduz as produções de verdades e 

acompanha a população por meio do controle da vida utilizando-se das políticas sociais 

e seus discursos sobre as minimizações das misérias no desenrolar de estratégias 

produzidas sobre o prisma jurídico de direitos e empreendedorismos individuais e de 

comunidade revestidos da sustentabilidade ambiental. 

No caso dos negros no Brasil, as técnicas aplicadas ao acompanhamento e 

domesticação dos corpos para obediência percorrem a história dos seus cálculos,da 
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reelaboração pelas relações de forças postas no controle constante, pela participação e o 

monitoramento dessa população específica. Explicita as justificativas por melhorias
41

.  

 Na cultura, entendida nessa análise em todo contexto histórico-político da 

comunidade da Fazenda e suas reelaborações, respeitou-se as histórias de vida dos 

sujeitos entrevistados, as considerações e observações das incursões na comunidade 

decorrendo do contato de três anos com a população em olhares direcionados as 

possibilidades das análises em questão. 

 Nas entrevistas, respeitaram-se os processos de contato com os sujeitos 

entrevistados, convíviosnas festas locais (Juçara, Festa do Azul), visitas regularesà 

comunidade, almoços locais, as saladas quilombola da lanchonete da praia, trabalho 

coletivo, envolvendo os associados da associação e outros moradores locais. 

 Cada sujeito, observado em um determinado tempo e local está em mudança 

contínua de seu tempo em experiências vividas na comunidade, como também nos 

deslocamentos de moradia, até novembro de 2013. 

Nesta data, ocorreu na comunidade o encontro das gestões do PT das cidades de 

Ubatuba-SP e Paraty-RJ, na inauguração da Cooperativa do Azul, que simbolicamente 

também celebra a participação do quilombo da Fazenda e Campinho nas lutas políticas, 

pautas negras.  

 

                                                           
41

Repensar do conceito de ―comunidade tradicional‖ (conceito existente na Convenção 169-OIT, da qual 

o Brasil é signatário), rompendo com: a) o pensamento eurocêntrico que parte do pressuposto de que o 

conhecimento tradicional associado (e toda a fitoterapia relacionada), as cosmologias étnicas, a 

associação com a presença indígena ou negra, a especificidade cultural, o manejo sustentável da 

economia são símbolos de que tais saberes, temporalidades, diferenças e escalas são inferiores e, portanto, 

devem manter-se ignorados, silenciados, eliminados e/ou condenados à inexistência ou irrelevância; b) o 

etnocentrismo, que entende as culturas como atemporais –ou quando distintas, como ―presas ao passado‖- 

e, portanto, impossíveis de serem alteradas. As ―comunidades tradicionais‖- das quais os quilombolas, 

faxinalenses e ribeirinhos são exemplos- não são representantes de um passado, nem ―vestígio‖, nem 

meros ―remanescentes‖: são parte da estrutura agrária do presente e tão modernas e contemporâneas 

quanto os agricultores que utilizam transgênicos ou os pesquisadores de células-tronco. Mais que isto: a 

insistência no critério de autodefinição (como previsto na Convenção nº 169-OIT) é outro elemento 

questionador do etnocentrismo da sociedade - os critérios de ―classificação social‖ são, em geral, fruto de 

―heterodefinição‖ (de que ―negro‖ e ―homossexual‖ são casos clássicos). (...) A noção de territorialidade 

como espaço de reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica põe em xeque a visão 

tradicional que associa terra e pura utilidade econômica. São comunidades a reivindicar o ―pleno 

exercício dos direitos culturais‖ (art. 215, CF), no qual o seu ―território‖ é elemento essencial (BALDI, 

2013, p. 2). 
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A denominação de vulnerabilidade acompanha o conceito de qualidade de vida 

associado à política de segurança (OLIVEIRA, 2007, p. 155). O controle pela 

vulnerabilidade é posto na condição da Fazenda como justificativa para as novas 

possibilidades econômicas dos desdobramentos de discursos de verdades sobre 

economia a partir da solidariedade dos habitantes de um mesmo local.  

A cultura e identidade dos moradores da Fazenda procura ser respeitada nos 

processos de análise da vida enquanto espaço de tempo determinado, nos quais o sonho 

pela certidão da propriedade efetiva as novas práticas ambientais sustentáveis. 

A Fazenda, quilombo de resistências culturais reelaboradas por um processo 

político em andamento e que indica as modulações do dispositivo de inclusão, situa 

efeitos da perenidade dos assujeitamentos e uma vontade latente de ruptura, a esperança 

pela certificação da propriedade, a permanência de uma cultura, os desafios que o novo 

ordenamento capitalista impõe e que busca capturar os potenciais de resistências.  
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ANEXO 1 

 

A tabela a seguir apresenta legislações (leis, decretos e resoluções) pertinentes à 

questão ambiental no Brasil, principalmente àquelas ligadas a Parques e Florestas. 

Situam o período de 1913 até 2002.  

 

Instrumento legal Referência 

Decreto Federal 10.105 de 

5/3/13 
Aprova o novo regulamento de terras devolutas da União 

Decreto Federal 4.421 de 

28/12/21 
Cria o Serviço Florestal do Brasil 

Decreto Federal 17.042 de 

16/9/25 
Dá regulamento ao Serviço Florestal do Brasil 

Lei Federal 2.223 de 14/9/27 
Dispondo sobre o Serviço Florestal do Estado e dando outras 

providências 

Decreto Federal 4.464 de 

26/9/28 

Aprova o regulamento da Lei n.º 2.223 de 14/12/1927, 

dispondo sobre o Serviço Florestal do Estado e dando outras 

providências 

Decreto Federal 23.793 de 

23/1/34 
Aprova o Código Florestal 

Decreto Estadual 6.473 de 

30/5/34 

Dispõe sobre a discriminação das terras devolutas do Estado e 

sobre os casos e forma de sua aquisição pelos particulares 

Decreto Federal 4.439 de 

26/7/39 

Aprova do regimento do Serviço Florestal, que com este 

baixam assinado pelo Ministro de Estado da 

Agricultura.Regimento do Serviço Florestal 

Decreto Lei Federal 2.014 de 

13/2/40 

Autoriza os governos estaduais a promoverem a guarda e 

fiscalização das florestas 

DecretoLei Federal 3.365 de 

21/6/41 
Dispõe sobre desapropriação por utilidade pública 

Decreto Lei Estadual 13.213 

de 8/2/43 

Distribui as atribuições conferidas ao Estado de São Paulo, 

para execução do Código Florestal no seu território, cria a 

Polícia Florestal e dá outras providências 

Decreto Lei Estadual 13.487 Dispõe sobre recursos financeiros para o desenvolvimento dos 
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de 28/7/43 serviços florestais; organiza o serviço de fiscalização e guarda 

das florestas e dá outras providências 

Decreto Lei Estadual13.978 

de 12/5/44 
Aprova o Regimento do Serviço Florestal 

Decreto Federal 14.916 de 

6/8/45 
Dispõe sobre devolutas e dá outras providências 

Decreto Legislativo Federal 3 

de 13/2/48 

Aprova a Convenção para a proteção da Flora, da Fauna e das 

Belezas Cênicas Naturais dos Países da América 

Decreto Estadual 38.391 de 

3/5/61 

Altera a nomenclatura de dependências do Serviço Florestal 

da Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura e dá 

outras providências 

Lei Estadual 6.884 de 29/8/62 
Dispõe sobre os Parques e Florestas Estaduais, monumentos 

naturais e dá outras providências 

Decreto Estadual 41.626 

30/1/63 

Regulamenta a execução da Lei nº 6884 de 29/08/62 que 

dispõe sobre os Parques, florestas e monumentos naturais e dá 

outras providencias 

Lei Federal 4.771 de 15/9/65 Institui o novo Código Florestal 

Decreto Estadual 45.543 de 

23/11/65 

Fixa a estrutura da Secretaria de Estado dos Negócios do 

Turismo e dá outras providências 

Decreto Lei Estadual 289 de 

28/2/67 
Cria o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal 

Decreto Federal 62.018 de 

29/12/67 

Aprova o Regimento do Instituto Brasileiro de 

Desenvolvimento Florestal 

Decreto Federal 52.892 de 

7/3/72 

Estabelece normas preliminares para preservação da natureza 

e defesa da paisagem, e dá outras providências 

Decreto Federal 84.017 de 

21/9/79 
Aprova o Regulamento dos Parques Nacionais Brasileiros 

Lei Federal 6.938 de 31/8/81 Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente 

Decreto Estadual 25.341 de 

4/6/86 
Aprova o Regulamento dos Parques Estaduais Paulistas 

Resolução CONAMA 004 de 

18/6/87 

Declara diversas unidades de conservação como Sítios 

Ecológicos de Relevância Cultural para os efeitos da Lei 

Sarney 
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Resolução CONAMA 011 de 

3/12/87 

Declarar como Unidade de Conservação as seguintes 

categorias de Sítios Ecológicos de Relevância Cultural, 

criadas por atos de poder público: 

Resolução CONAMA 03 de 

13/6/88 

As entidades civis com finalidades ambientalistas, poderão 

participar na fiscalização de Reservas Ecológicas Públicas ou 

Privadas, Áreas de Proteção Ambiental, Estações Ecológicas, 

Áreas de Relevante Interesse Ecológico, outras Unidades de 

Conservação e demais áreas protegidas 

Portaria IBAMA 445 de 

16/8/89 
Dispõe sobre a estrutura do Ibama 

Lei Federal 7.875 de 13/11/89 

Modifica dispositivo do Código Florestal vigente (Lei n.º 

4771 (1) de 15/09/65) para dar destinação específica à parte da 

receita obtida com a cobrança de ingressos aos visitantes de 

Parques nacionais 

Resolução CONAMA 5 de 

15/6/89 

Institui o Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar 

– PRONAR, como um dos instrumentos básicos da gestão 

ambiental para proteção da saúde e bem estar das populações 

e melhoria da qualidade de vida, com o objetivo de permitir o 

desenvolvimento econômico e social do país de forma 

ambientalmente segura, pela limitação dos níveis de emissão 

de poluentes por fontes de poluição atmosférica com vistas a: 

Decreto Estadual 30.443 de 

20/9/89 

Considera patrimônio ambiental e declara imunes de corte 

exemplares arbóreos, situados no Município de São Paulo, e 

dá outras providências 

Portaria IBAMA 239 de 

8/3/90 

Regulamenta a cobrança de ingresso nos Parques nacionais, 

bem como, destinação das Receitas previstas pela Lei nº 

7.878/89 

Portaria IBAMA 332 de 

13/3/90 
Dispõe sobre a licença para coleta de material zoológico 

Decreto Federal 99.274 de 

7/6/90 

Regulamenta a Lei nº 6.902 de 27 de abril de 1981, e a Lei nº 

6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõem, 

respectivamente, sobre a criação de Estações Ecológicas e 

áreas de Proteção Ambiental e sobre a Política Nacional do 
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Meio Ambiente, e dá outras providências 

Resolução Estadual 008 de 

6/12/90 

Para efeitos desta Resolução, ficam definidos os seguintes 

limites máximos de emissão para partículas totais e dióxido de 

enxofre (SO2), expressos em peso de poluentes por poder 

calorífico superior do combustível e densidade colorimétrica, 

consoante a classificação de usos pretendidos definida pelo 

PRONAR 

Resolução CONAMA 13 de 

6/12/90 

Considerando a necessidade de estabelecer-se, com urgência, 

normas referentes ao entorno das Unidades de Conservação 

visando a proteção dos ecossistemas ali existentes, 

Decreto Federal 563 de 5/6/92 

Artigo 1º – Fica instituído o Programa Piloto para a Proteção 

de Florestas Tropicais do Brasil, que se constitui num 

conjunto de projetos integrados do Governo Federal e da 

Sociedade Civil Brasileira com o apoio técnico e financeiro da 

comunidade financeira internacional 

Lei Federal 8.490 de 19/11/92 

Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos 

Ministérios e dá outras providências.Capítulo II – Dos 

Ministérios 

Lei Federal 8510 de 29/12/93 

Altera a Lei n.º 3201, de 23 de dezembro de 1981, que dispõe 

sobre a parcela, pertencente aos municípios, do produto da 

arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – 

ICMS 

Decreto Legislativo Federal 2 

de 8/2/94 

Convenção sobre Diversidade Biológica - Estabelece um 

conjunto de medidas a serem adotadas para conservar a 

diversidade de ecossistemas, espécies e genes de cada nação 

Decreto Federal 1205 de 

1/8/94 

Aprova a Estrutura Regimental do Ministério do Meio 

Ambiente e da Amazônia Legal e dá outras providências 

Portaria Ibama 92 de 2/9/94 

Dispõe sobre a realização de pesquisas científicas em 

Unidades de Conservação Federais de Uso Indireto, definidas 

como Parques Nacionais, Reservas Biológicas, Estações 

Ecológicas e Reservas Ecológicas 
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Portaria Normativa IBAMA 

91 de 2/9/94 

Dispõe sobre a instituição do Núcleo de Unidade de 

Conservação – NUC, na estrutura das Superintendências 

Estaduais do IBAMA 

Lei Federal 9.146 de 9/3/95 
Cria mecanismo de compensação financeira para municípios 

nos casos que especifica, e dá providências correlatas 

Resolução CONAMA 02 de 

18/4/96 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, no uso 

das atribuições que lhe conferem o inciso 1, do artigo 4º, da 

Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, incisos II e X, do artigo 

7º, do decreto nº 99.274, de 06 de junho de 1990, 

resolve:Artigo 1º – Para fazer face à reparação dos danos 

ambientais causados pela destruição de florestas e outros 

ecossistemas, o licenciamento de empreendimentos de 

relevante impacto ambiental, assim considerado pelo órgão 

ambiental competente com fundamento do EIA/RIMA 

Lei Federal 9.509 de 20/3/97 
Dispõe sobre a Política Estadual do Meio Ambiente, seus fins 

e mecanismos de formulação e aplicação 

Lei Federal 9.605 de 13/2/98 

Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e, atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 

providências 

Decreto Federal 42.957 de 

24/3/98 

Cria o Programa de Ação Conjunta para Regularização 

Imobiliária de Áreas Protegidas e dá providências correlatas 

Lei Federal 9.605 de 13/2/98 Crimes ambientais 

Decreto Federal 3.179 de 

21/9/99 
Regulamenta Lei de crimes ambientais 

Portaria Ibama 77 – N de 

20/9/99 

Uniformiza critérios e procedimentos para criar Unidades de 

Conservação 

Lei Federal 9.985 de 18/7/00 

Regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da 

Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação da Natureza e dá outras providências 

Decreto Federal Nº 4.340 DE 

22 /8/02 
Regulamenta artigos da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000 

Fonte: Fundação Florestal 
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ANEXOS 2: “NAS ESTRADAS DA FAZENDA” 

 

 

―Por onde andei?‖ –Quilomdo da Fazenda (Rio-Santos). 
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―Território da Fazenda‖ – Estrada de terra sem dia de chuva. 

 

―Na Fazenda‖ – Com estrada seca e sem chuva. 
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―Altar‖ – Igreja onde ocorrem os cultos. 

 

―Casa‖ – Casa de moradores da Fazenda. 
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―Suco da fruta do pé‖ – Restaurante da Dona Onofrea. 

 

―Salvação‖ – Capela de São Pedro, Igreja Católica. 
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―O centro da Comunidade‖ – Centro Comunitário, antiga escola da Fazenda 

 

―O Artesão‖ – Casa de artesanato construída pela população participante do projeto do ponto de 

cultura 
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“Apresentação” – Bunner de apresentação do desenvolvimento da ação cultural promovida pelo “ Casal Zona Leste” 
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―O Artesão‖ – Casa de artesanato construída pela população participante do projeto do ponto de 

cultura 
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―Era eu e meu mano‖ – Cristiano Braga de Jesus. 

 

 

 

 

 

 

 

 



186 
 

“Olhares de Dentro‖ – Fazenda 
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―Pés que caminham‖- Paisagens da Fazenda. 
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“Monitor Ambiental‖ – Cristiano Braga de Jesus. 
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―Cooperativa do Azul‖ Lideranças da Fazenda, Campinho e PT da região.         
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“Projeto”- Grupo de percussão da Fazenda “Ô de Casa”. 
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“Placas” – Comunidade da Fazenda. 

 

“Zé Pedro” – Mestre quilombola da casa da Farinha. 
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“Olhares de Dentro” – Ponto de culturua patriocidade pelo estado e federação.  
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“Seu Zé” – Casa da Farinha no decorrer do ano. 
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“Da porta central” – Casa da Sra. “Militante”. 
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“Placas” – Impressas pelo ponto de cultura: “Olhares de Dentro”. 

 


