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QUILOMBO IVAPORUNDUVA: ARTE DA RESISTÊNCIA 
 
 

Janine Alessandra Perini - UFMA 
 
 
RESUMO: Neste artigo são abordados os quilombos brasileiros, apresentando a estimativa 
de quantidade dentro do país, a definição de quilombos, o seu surgimento, situando 
algumas comunidades do Vale do Ribeira e descrevendo a de Ivaporunduva e suas 
produções artísticas. A arte dentro das comunidades remanescentes é utilizada como forma 
de expressão cultural. O artigo tem como objetivo levantar discussões sobre ações para a 
preservação e a promoção do patrimônio cultural das comunidades remanescentes de 
quilombos, pois os pilões, as peneiras, as esteiras e outros objetos tradicionais da cultura 
quilombola estão desaparecendo dentro dos quilombos. Esses objetos utilitários com a 
estética da resistência estão se tornando objetos estéticos para pura apreciação, como 
podemos encontrar no Museu de Folclore Edison Carneiro, no Rio de Janeiro, RJ.  
 
Palavras-chave: Arte. Quilombo. Cultura. 
 
 
RESUMEN: Este artículo examina quilombo brasileño, que muestra la cantidad estimada en 
el país, la definición de quilombo, su surgimiento, la colocación de algunas comunidades en 
el Vale do Ribeira y describiendo la Ivaporunduva y sus producciones artísticas. El arte en 
las comunidades restantes se utiliza como una forma de expresión cultural, el artículo tiene 
como objetivo plantear debates sobre las acciones para la preservación y promoción del 
patrimonio cultural de las comunidades remanentes de quilombo, como los pilones, los 
cedazos, las esteras y otros objetos tradicionales en la cultura están desapareciendo en el 
quilombo. Estos objetos utilitarios con la estética de la resistencia se están convirtiendo en 
objetos de apreciación estética pura, como lo encontramos en Edison Carneiro Folklore 
Museum, en Río de Janeiro, RJ. 
 
Palabras clave: Art. Quilombo. Cultura. 
 
 
 
Os quilombos surgiram de norte a sul do Brasil, principalmente nas décadas finais 

do período escravista. Pelos dados¹ do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA) estima-se que em todo o País existam mais de três mil 

comunidades quilombolas. De 2004 a 2012, foram certificadas 1826 comunidades 

quilombolas e apenas 121 são tituladas. 

O primeiro conceito de quilombo surgiu no período escravocrata. O rei de Portugal 

respondeu ao Conselho Ultramarino em 1740, o que era quilombo: “(...) toda 

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

não tenham ranchos levantados nem se achem pilões neles” (LEITE, 2000, p. 7). 
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Mesmo tendo passado centenas de anos, essa definição distorcida ainda 

permanece entre nós. Mas de uma coisa temos certeza: o quilombo é a 

reconstrução do território de origem africana aqui no Brasil. 

Anjos (2006) e Munanga e Gomes (2004) colocam que a palavra quilombo tem 

origem na língua banto umbundo, falada pelo povo ovimbundo e aproxima-se de 

termos como: habitação, acampamento, floresta e guerreiro. Na região central da 

Bacia do Congo, significa “lugar para estar com Deus”. 

Para Munanga e Gomes (2004), alguns antropólogos colocam que, na África, a “(...) 

palavra quilombo refere-se a uma associação de homens aberta a todos. Os 

membros dessa associação eram submetidos a rituais de iniciação, que os 

integravam como co-guerreiros num regimento de super-homens invulneráveis às 

armas inimigas” (MUNANGA e GOMES, 2004, p.71). Então para eles, quilombo não 

significa refúgio de escravos fugidos, mas sim uma reunião fraterna e livre, com 

traços de solidariedade e convivência de homens e mulheres que se recusavam a 

viver sob o regime escravista, desenvolvendo ações de rebeldia e de luta contra 

esse sistema. 

No século XX, nos anos 70 e 80, o conceito de quilombo foi recolocado no contexto 

nacional, ganhando um sentido político e jurídico e passando a ser usado para se 

referir às comunidades negras rurais e às terras em que viviam. Em 1988, com a 

Constituição Federal, os militantes negros conseguiram um artigo sobre os 

quilombos, reconhecendo suas terras como propriedade definitiva para seus 

remanescentes, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Oliveira define 

os atuais quilombos como: 

Os remanescentes de quilombos são pessoas que possuem 
identidade étnico-cultural predominantemente de ascendência negra 
e que residem em áreas originárias de antigos quilombos, 
localizadas, em sua maioria, em zonas rurais de difícil acesso, 
consideradas áreas de preservação ambiental. As comunidades 
quilombolas são habitualmente denominadas “Terras de Pretos”, 
“Comunidades Negras Rurais”, “Mocambos” ou “Quilombos” 
(OLIVEIRA, 2003, p.249). 
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Em 2003, o conceito de quilombo recebe outra interpretação com o Decreto nº 

4.887/2003 no Art. 2º: “Os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição 

[sic.], com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, 

com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão 

histórica sofrida” (BRASIL, 2003, p.1). 

Em 2006, temos outro conceito com Glória Moura. Ela acrescenta a valorização das 

tradições culturais dos antepassados: 

(...) negra rural habitada por descendentes de africanos 
escravizados, com laços de parentesco. A maioria vive de culturas de 
subsistência, em terra doada, comprada ou secularmente ocupada. 
Valoriza tradições culturais de antepassados (religiosos ou não) e as 
recria no presente. Possui história comum, normas de pertencimento 
explícitas, consciência étnica (MOURA, 2006, p.330). 

Verificamos com a definição de Moura que a maioria dos quilombos valoriza, recria e 

mantém as tradições que seus antepassados trouxeram da África. Oliveira (2003) e 

Anjos (2006) confirmam isso, colocando que muitas comunidades quilombolas 

mantêm até os dias de hoje as tradições culturais de seus antepassados, como as 

técnicas de mineração, arquitetura, religião, agricultura, construção, medicina, 

culinária, artesanato e a fabricação de utensílios de cerâmica e palha, entre outras 

formas de expressão cultural e tecnológica. 

Outra tradição também encontrada nos nossos quilombos é a relação comunitária de 

uso da terra. Anjos (2009) afirma que um dos componentes geográficos importantes 

encontrados nas comunidades remanescentes de quilombos são as várias 

edificações com função comunitária, como casa de farinha, casa do artesanato e/ ou 

utensílios domésticos, campo de futebol, igreja, entre outros. 

O autor expõe também sobre a questão espacial dos remanescentes de quilombos 

no Brasil. Ele coloca que a organização territorial apresenta algumas características 

geográficas comuns, como a forma de distribuição das construções, que ocorre de 

maneira esparsa no território, sem um arruamento geométrico definido e, que a 

maioria dos quilombos ocupa regiões de topografia acidentadas (chapadas e serras) 

e/ou vales florestados e férteis com sistema de vigilância nas áreas mais altas. 
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Também encontramos em Anjos (2009), as principais estruturas sócio-histórico-

territoriais de formação e origem das terras ocupadas pelos remanescentes de 

quilombos. O autor destaca alguns contextos, como a ocupação de fazendas falidas 

e/ou abandonadas, compras de propriedades por escravos alforriados, doações de 

terra para ex-escravo por proprietários, o pagamento por prestações de serviços em 

guerras oficiais, os terrenos de ordem religiosa deixados para ex-escravos, as 

ocupações de terra sob o controle da Marinha do Brasil e as extensões de terrenos 

da união não devidamente cadastrados. 

A terra para os quilombolas representa o sustento e também o resgate da memória 

dos antepassados, que mantêm suas tradições, criam e recriam valores de seus 

ancestrais, numa dimensão coletiva. Leite (1991) define território como um espaço 

de profundas significações para a existência e a sustentabilidade de um grupo, que 

se reconhece como um coletivo por terem vivido ali por gerações e gerações e por 

terem transformado o espaço em um lugar seu, com um nome e uma referência forte 

no imaginário do grupo, com uma forte noção de pertencimento. É um espaço 

conquistado pela permanência, pela convivência de um grupo de pessoas 

aparentadas por afinidade e consanguinidade ou até mesmo por uma afiliação 

cosmológica.  

 Na região do Vale do Ribeira² existem 57 comunidades quilombolas, a maior parte 

no estado de São Paulo. As formações dessas comunidades tiveram origem com a 

exploração de minérios no século XVII. Com o declínio, no século XVIII, os 

fazendeiros brancos abandonaram suas terras e os escravos permaneceram ali, 

conseguindo manter seus laços históricos. 

O quilombo de Ivaporunduva é a comunidade mais antiga do Vale do Ribeira, 

localizado no Município de Eldorado, no estado de São Paulo, na rodovia SP 165, 

que liga Eldorado a Iporanga, às margens do Rio Ribeira de Iguape. A comunidade 

ocupa uma área de 2754 hectares, limitando-se com outras comunidades 

quilombolas: Sapatu, André Lopes, Nhunguara, São Pedro e Pedro Cubas. “Todas 

estas comunidades se ligam e formam um grande corredor ecológico na maior área 
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contínua de remanescente da Mata Atlântica do Brasil” (TATTO; PACHECO; 

PAINATO, 2006, p.40). 

A comunidade Ivaporunduva³ é composta por 80 famílias, com uma população de 

308 pessoas, sendo 80 crianças, 195 adultos e 33 idosos. O nome Ivaporunduva 

significa “rio de muito vaporu” (fruta). A principal atividade econômica da 

comunidade é a produção e a comercialização da banana orgânica e a agricultura 

de subsistência é conseguida com o cultivo tradicional de roça. Produzem arroz, 

mandioca, milho, feijão, cará, frutas, verduras e legumes para uso próprio, adotando 

a mão de obra familiar e o sistema temporário de cultivo e pouso das áreas de 

produção. Para geração de renda produzem artesanato com a fibra da bananeira e, 

desde 2001, recebem grupos para o turismo étnico-cultural. 

A comunidade preserva e/ou vive nas tradicionais casas de pau a pique, ou seja, 

construídas com barro e pequenos troncos de árvore. O chão é de barro socado, o 

fogão é a lenha e algumas casas são rodeadas pelas criações de cabras, galinhas, 

porcos e animais de estimação.  

 

Figura 1. Casa de pau a pique 
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Foto: Janine Alessandra Perini, 2012. 

Os quilombolas desenvolveram práticas cotidianas de resistência, que 

transformaram o seu lugar em espaço permanente. A comunidade de Ivaporunduva, 

desde seu surgimento até os dias de hoje, confecciona objetos de forma artesanal 

para uso doméstico, tradição aprendida com seus antepassados e passada de 

geração em geração pela comunicação oral. 

Os objetos são utilizados como uso cotidiano e não como decoração. São feitos com 

a matéria-prima extraída da mata. Fazem esteiras, pilões, peneiras, abanadores, 

tipitis, cestos e colheres de pau. 

 

Figura 2. Pilão 

Foto: Janine Alessandra Perini, 2012. 

A arte é utilizada como forma de expressão cultural. O conhecimento das 

comunidades quilombolas, os saberes acumulados, a utilização de recursos naturais 

atravessam gerações e constituem um patrimônio cultural comum. Leite (2002) fez 

sua pesquisa na Comunidade Quilombola de Casca, Rio Grande do Sul, e concluiu 
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que as ações do presente são orientadas pelo conjunto de acontecimentos 

adquiridos sobre o lugar, as recordações e as saudades dos antepassados. Essas 

ações que constroem o patrimônio cultural da comunidade são constituídas pela 

memória das lutas pela manutenção e sobrevivência das famílias nas terras 

herdadas.  

As esteiras, que servem como cama para os quilombolas, são produzidas com a 

taboa, que é uma planta aquática, típica do brejo e dos manguezais. Os pilões são 

usados para socar e descascar o arroz, moer o café e fazer farofas. São construídos 

de madeira, um tronco macio escavado, onde é colocado o alimento e batido com 

um pau de madeira mais rígida com uma das extremidades arredondadas. É 

chamado de “pau do pilão”. Os abanadores, que servem para abanar o fogo e a si 

próprios, são feitos de palha. Os tipitis são cestos cilíndricos de palha, onde se 

coloca a mandioca para ser espremida. 

 

Figura 3. Peneira 

Foto: Janine Alessandra Perini, 2012. 
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As peneiras são usadas para abanar feijão, arroz, farinha de milho e mandioca, 

dependendo da espessura dos furos. São confeccionadas de taquara, uma das 

espécies de gramíneas nativas da América do Sul. As colheres de pau, feitas de 

madeira, são utilizadas para mexer os alimentos. 

Hoje, a produção desses objetos confeccionados de forma artesanal é restrita aos 

mais velhos, que já encontram muita dificuldade para confeccioná-los, devido à falta 

de taquara e taboa nas redondezas da comunidade e à incapacidade do corpo em 

realizar as atividades como antes, por força da idade. Os mais jovens não têm 

interesse em aprender. Um dos motivos disso é a facilidade existente de ir e vir da 

comunidade para a cidade e comprar utensílios industriais. Por que dormir numa 

esteira se podem dormir num colchão?  

 

Figura 4. Esteira de Taboa 

Foto: Janine Alessandra Perini, 2012. 

Esses objetos tradicionais da cultura quilombola estão desaparecendo dentro dos 

quilombos. Os pilões, as peneiras, as esteiras entre outros objetos encontrados nas 

casas são relíquias, que seus avós fizeram e que são usados até hoje.  
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Agora, esses objetos utilitários com a estética da resistência estão se tornando 

objetos estéticos para pura apreciação, como podemos observar na Figura 5, uma 

fotografia tirada dentro do Museu de Folclore Edison Carneiro, no Rio de Janeiro, 

RJ.  

 

Figura 5. Museu de Folclore Edison Carneiro 

Foto: Janine Alessandra Perini, 2012. 

O museu está valorizando o patrimônio cultural e a memória social das comunidades 

quilombolas, os bens culturais imateriais que estão relacionados aos saberes, às 

habilidades, às crenças, às práticas, ao modo de ser dos quilombolas, ou seja, os 

conhecimentos enraizados no cotidiano das comunidades. A partir da década de 80, 

o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) inicia o 

reconhecimento oficial de bens culturais afro-brasileiros. Em 1986, foi tombado o 

Sítio Histórico da Serra da Barriga, território do Quilombo dos Palmares, no estado 

de Alagoas. Em 1988, a legislação federal reconhece as terras dos remanescentes 

de quilombos como propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes títulos 
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respectivos. A titulação e o tombamento são processos lentos e complexos. É 

preciso preservar o patrimônio cultural quilombola no meio desse tortuoso processo. 

Em minha pesquisa de mestrado intitulada: Vale do Ribeira: uma contribuição das 

redes virtuais quilombolas para a formação de professores de Artes Visuais na 

perspectiva da Lei 10.639/2003, percebi que os jovens das comunidades 

quilombolas enxergam os objetos artesanais como uma alternativa de ganhar 

dinheiro e não mais pela necessidade do uso utilitário do objeto artesanal, utilizando 

como matéria-prima a vegetação local, mas agora não é mais o cipó, a taquara, a 

taboa ou a madeira. Na comunidade de Ivaporunduva, por exemplo, eles utilizam a 

fibra e a palha do tronco da bananeira, a principal atividade econômica da 

comunidade.  

 

Figura 6 - Objetos confeccionados com a fibra da bananeira. 

Foto: Janine Alessandra Perini, 2012. 

O material orgânico deixou de ser considerado resíduo e tornou-se um recurso 

explorado para a atividade artesanal, como podemos notar na Figura 6. O trançado 

presente nas bolsas, balaios, esteiras, portas-panela, cortinas, jogos americanos são 

um resgate à memória e à cultura de seus antepassados. Esse trabalho artesanal  

iniciou em 1997,quando a comunidade recebeu dos técnicos da Escola Superior de 
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Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ), USP, um curso de treinamento, mostrando os 

procedimentos corretos da extração dos troncos da bananeira e as etapas 

necessárias para a obtenção de uma palha de qualidade para a produção das peças 

artesanais realizadas em teares manuais. 

 

Notas 

¹ Fonte: http://www.incra.gov.br. Acesso em 10 jun. 2014. 

² O Vale do Ribeira está localizado no sul do estado de São Paulo e norte do estado do Paraná, abrangendo a 
Bacia Hidrográfica do Rio Ribeira de Iguape e o Complexo Estuarino Lagunar de Iguape-Cananéia-Paranaguá. 
Sua área de 2830666 hectares, abriga uma população de 312484 a 481224 habitantes, de acordo com o Censo 
do IBGE de 2010 e inclui integralmente a área de 31 municípios (9 paranaenses e 22 paulistas). Existem ainda 
outros 21 municípios no Paraná e 18 em São Paulo, que estão parcialmente inseridos na bacia do Ribeira. 

³ Fonte: http://www.quilombosdoribeira.org.br//ivaporunduva/inicio. Acesso em 05 de jul. de 2014. 
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