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 IV 

RESUMO 

 

Há cinco anos não tínhamos idéia de que no Paraná existissem 

territórios, comunidades negras e Remanescentes de Quilombos espalhados 

nas zonas rurais do estado. Aos olhos da sociedade paranaense o que 

existia eram poucos negros, filhos urbanos ou rurais de negros advindos de 

outros estados nas décadas de sessenta e setenta, que segundo o IBGE se 

encontram na casa de 22%. Em poucos estudos de que se têm noticia sobre 

a condição do negro paranaense pouco se comenta sobre a situação do 

Agricultor Negro e suas diversas formas de organização social no meio rural. 

Surpreendentemente, em alguns anos de pesquisa o Grupo de Trabalho 

Clóvis Moura, entidade ligada à Secretaria de Cultura do governo do Paraná, 

levantou pouco mais de 80 comunidades Remanescentes de Quilombos, a 

maioria delas localizadas na região do Vale do Ribeira (dados ainda não 

publicados). É neste ambiente de invisibilidade da população negra 

paranaense que localizamos este trabalho de pesquisa sobre a Agricultura 

Tradicional do Remanescente de Quilombo João Surá em Adrianópolis. 

Realizar um trabalho que objetivasse relacionar a Agricultura Tradicional, 

praticada nos 200 anos de história que completará o Quilombo no próximo 

ano, e a Agroecologia foi o principal objetivo da pesquisa. Para tanto 

partimos dos fundamentos metodológicos que a pesquisa qualitativa 

permitiu. Trabalhou-se com questionários semi-estruturados para as 

entrevistas, caminhadas que visaram à compreensão da realidade do 

Quilombo e o levantamento de dados secundários sobre documentos, 

estatísticas e estudos sobre o assunto e diagnósticos existentes, que 

pudessem melhor explicar a situação dos Remanescentes. Ao fim podemos 

constatar que há motivos para podermos afirmar que a agricultura 

quilombola tem pontos que a relaciona com a Agroecologia. 
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 3
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS E ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

 

Nesta introdução primamos por expor alguns elementos que, a nosso 

ver, é de fundamental importância para melhor compreensão do trabalho. 

Ademais , está contida nesta introdução, a metodologia utilizada, a justificativa 

do método utilizado, os objetivos gerais e específicos, conceito de Quilombo 

alem da justificativa e hipótese. 

Nos últimos anos estamos vendo acontecer uma tímida iniciativa de 

incluir o negro e/ou o mulato com uma nova denominação, todos os negros 

encontram-se agora sob a nomenclatura de Afrodescendentes.  

Politicamente correta, esta denominação deu nome também às 

políticas compensatórias que vêm sendo implementadas pelo poder público.  

Já é um começo, mas vemos que ainda é pouco, haja vista o grande 

número de negros existentes no país. Ao somarmos os números que o IBGE 

dispõe de negros e pardos veremos que estes números apontam para 

aproximadamente 50%.  

É nessa quase metade da população brasileira que se encontra grande 

parte da população abaixo da linha da pobreza, sem aparelhos sociais que lhes 

garantam acesso à educação, saúde além da maioria da população carcerária. 

Dentre estas políticas compensatórias temos a que reconhece aos 

Remanescentes de Quilombos seus direitos. Produto ainda do sistema 

escravista, o qual foi extinto no final do século 19, os Quilombolas vêm cada 

vez mais desaparecendo ou perdendo sua identidade de grupo social.  

Os ainda restantes se encontram localizados em regiões de difícil 

acesso, como é comum à grande maioria, pois é nesta característica que 

reside sua tipificação.  

Além desta característica, grande parte dos Remanescentes de 

Quilombos está inserida em regiões de pobreza, com baixos índices de 

desenvolvimento, sem saneamento, acesso à educação e com a saúde 

deficitária, além de serem reprimidos e/ou coagidos pelo poder dominante dos 
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 4
municípios em que se encontram, o qual procura tornar os Quilombos 

invisíveis. 

Nos quase quatrocentos anos que duraram o sistema escravista no 

Brasil, os escravos de diversos matizes, não só os negros vindos da costa da 

África, mas também seus descendentes mestiços com o branco e o índio 

rebelaram-se várias vezes, e de diversas formas, dentre estas se cristalizavam 

os Quilombos. 

Se na época do Brasil colônia os Quilombos sofriam com perseguições 

por parte da coroa portuguesa, seguida logo depois pelo império brasileiro e 

complementada com os requintes da filosofia positivista dos primeiros tempos 

da república, hoje vivemos sob uma forma moderna tão ou mais cruel de 

perseguição, destruição e adaptação destes grupos tradicionais, realçadas de 

uma intencional invisibilidade.  

Metamorfoseada esta invisibilidade, vem na forma do aporte 

tecnológico, político-ideológico e filosófico que envolve as agriculturas 

industriais moderna.  Destroem a agricultura praticada tradicionalmente 

pelos povos Quilombolas, como também causam a erosão da cultura destas 

comunidades, destruído seus preceitos religiosos, desestruturando sua 

organização familiar etnicamente referenciada.  

Desestimulando a pratica de uma agricultura tradicional e 

ecologicamente estabelecida, de respeito aos limites que a Natureza impõe. 

Fruto da experiência empírica de ex-escravos organizados em Quilombos, e 

consagrados em séculos por seus descendentes. 

Outro aspecto que denota esta invisibilidade social é o que demonstra 

os trabalhos do Grupo de Trabalho Clóvis Moura.  Esta entidade, ligada à 

Secretária de Estado e da Cultura, teve a tarefa de levantar o número e a 

localização das comunidades negras e remanescentes de Quilombos 

paranaenses. Alem de dar a devida visibilidade às comunidades negras, este 

levantamento teve o intuito de reparar a estes grupos o seu lugar de 

importância na sociedade.  

Localizados em sua maior parte, na região do Vale do Ribeira e 

Guaraqueçaba, estes remanescentes estão desde 2003 sendo alvo de 
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 5
pesquisa e investigação social por parte da Universidade Federal do Paraná – 

UFPR – em ações envolvendo saúde, nutrição e educação e também do poder 

público estadual, com o levantamento anteriormente citado. 

O estudo que realizamos faz parte destes conjuntos de pesquisas e 

tomou como referência à comunidade Quilombola de João Surá que está 

localizada no município de Adrianópolis, cidade pertencente ao Vale do Ribeira 

paranaense.  

Por quase dois séculos de existência, o remanescente de Quilombo 

João Surá vem resistindo a uma série de fatores que concorreram para que 

esta comunidade desaparecesse.  

Êxodo de diversas famílias, venda de propriedades pertencentes 

originalmente aos Quilombolas, invasão de culturas agrícolas exógenas à 

região, como o pinus e eucaliptos, são alguns destes fatores.  

Congregando sete municípios, o Vale do Ribeira faz parte da Região 

Metropolitana de Curitiba – RMC –, Bocaiúva do Sul, Cerro Azul, Doutor 

Ulysses, Itaperuçú, Rio Branco do Sul e Tunas do Paraná, completam com 

Adrianópolis esta região metropolitana estendida. 

 É nesta região do estado do Paraná, que contrasta exuberância e 

riqueza natural com a pobreza de seus habitantes que elaboramos este estudo. 

Se em outros mementos da história do estado a existência de uma população 

negra tipicamente paranaense era apenas uma suspeita, hoje podemos afirmar 

que há comunidades Quilombolas no Paraná. E que estas têm muito a nos 

ensinar sobre uma parte da história do estado pouco conhecida, principalmente 

sobre nossas raízes étnicas e a origem de nosso povo. 

 

1.1 MÉTODOLOGIA E OBJETIVOS. 

 

Neste trabalho optamos por fazer uso da metodologia qualitativa, da 

qual usamos algumas ferramentas metodológicas. Esta metodologia visa 

analisar de forma mais próxima à realidade social e empreender uma 

“compreensão profunda de certos fenômenos sociais face à configuração das 
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 6
estruturas societais (...) bem como compreender as (...) especificidades de um 

fenômeno em termos de suas origens e razões de ser” (HAGUETTE, 1995, 

apud  FIDELIS; et alii.,2002, p. 18). 

Assim para melhor compreensão do que foi dito, por tratar-se de 

uma pesquisa qualitativa e estruturada para este fim, não se teve à 

preocupação de que a amostra fosse estatisticamente representativa, mas 

de que fosse possíveis, a partir dos dados levantados, realizar uma 

discussão da proximidade da Agricultura Quilombola com a Agroecologia.  

Para o levantamento e análise dos dados foram utilizados os seguintes 

instrumentos: 

• Levantamentos de Dados Secundários. Mediante técnica 

denominada de análise documental utilizando para tanto os órgãos 

governamentais tais como: IPARDES, EMATER, IBGE, DERAL/SEAB, SEED, 

SEEC, UFPR e COMEC. E órgãos não governamentais: DESER, IPAD.  

Neste aspecto a maioria dos levantamentos e estudos sobre estes 

documentos foi realizada em textos, levantamentos, diagnósticos e estatísticos 

disponibilizados em seus sítios na internet. 

• Caminhada. Foram percorridas três comunidades no Quilombo: 

João Surá, Guaracuí e Poço Grande, de modo a observar, de forma crítica, e 

traçar um panorama dos meios de produção, do meio ambiente, dos 

ecossistemas, das interações do homem com o meio em que está inserido, 

bem como suas formas de sobrevivência, a fim de compreender o cotidiano 

dos integrantes do Quilombo João Surá. A maior parte desta ”leitura” foi 

complementada com fotografias; 

• Questionários. Foram aplicados com a anuência dos 

Quilombolas questionários semi-estruturados perfazendo um total de oito 

entrevistas. Teve como objetivo perscrutar informações, personalizar, a partir 

do vocabulário local, próprio dos indivíduos do Quilombo, os saberes 

historicamente arraigados e ecologicamente adaptados no Quilombo João 

Surá. Tendo como objetivo final detalhar de forma concisa, de qual forma, com 

quais meios, com qual aporte cultural se prática a agricultura e, desta forma, 

esmerilhar as informações obtidas. 
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 7
No que se refere à justificativa da metodologia utilizada, de acordo com 

Campos (1990) citado por (GOMES, 2005, p. 92, 93) um dos temas defendidos 

no âmbito da transição paradigmática, e que pode ser incluído no espectro da 

base epistemológica da Agroecologia, é a participação dos atores sociais 

implicados. Sinteticamente, a partir dos autores acima citados e repetindo o 

que defendem, podemos afirmar que: 

§ A oposição entre conhecimento científico tradicional, e 
participação é falaciosa, ou seja, não há oposição.

1
 O problema 

reside em esclarecer as condições epistêmico – metodológicas, que 
permitam a integração de saberes de forma não subordinada. 
§ A incorporação de modos de conhecimentos baseados na 
experiência, não considerados de forma passiva, permite superar 
problemas metodológicos, teóricos e técnicos, provocados pela 
mediação racional científica, que normalmente tende a filtrar ou 
adaptar os outros conhecimentos e seus esquemas, empobrecendo–
os. 
§ A participação não é somente um método, ainda que seja 
verdade que seus mais sérios problemas ocorram no plano 
epistemológico. Teorizar e ir pra a pratica são coisas inseparáveis. 
§ Os diversos tipos de conhecimento, não têm atributos 
específicos que os tornem superiores ou inferiores uns aos outros. 
Todos os conhecimentos estão inseridos na realidade complexa, 
contraditória e diversa, constantemente sob intervenção do ser 
humano. 
§ A tomada de posição frente à realidade estudada é inseparável 
da pratica científica, portanto, a neutralidade axiológica, é uma 
falácia. O desafio na ciência não é negar ou eliminar posições 
comprometidas, mas manter vigilância para evitar que as posições 
individuais interfiram impropriamente no processo de conhecimento. 
§ A articulação critica entre o conhecimento científico e os 
saberes populares, historicamente cindidos e às vezes antagônicos, 
implica em enfrentar a alienação e ignorância que se alojam na 
cultura popular, e as distorções e o reducionismo do conhecimento 
científico. Não se pode admitir nem o conhecimento científico como 
instrumentos de dominação, nem a valorização condescendente e 
paternalista do saber popular. 
A articulação entre teoria e pratica deve ocorrer sem que a primeira 
conduza retilínea e mecanicamente à segunda, nem que a segunda 
represente um critério mecanicista de verdade. Toda a teoria deve ser 
o aspecto consciente da prática e toda pratica, deve ser objeto de 
elaboração crítica. 

 

Por outro lado, é preciso frisar que o presente trabalho tem por objetivo 

geral, a partir do estudo e pesquisa de campo, conhecer e estabelecer os 

pontos de contato e as relações entre a Agricultura Quilombola praticada no 

Quilombo João Surá e a Agroecologia, contextualizada pela sua história 

enquanto grupo social no decorrer dos 199 anos em que se encontram no Vale 

                                                
1 Grifos nossos. 
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do Ribeira paranaense. Além disso, têm-se como objetivos específicos os 

seguintes aspectos: 

• Estudar a cultura ligada à Agricultura Tradicional historicamente 

praticada por gerações de Afrodescendentes no Remanescente de Quilombo 

João Surá, em Adrianópolis no Vale do Ribeira; 

• Estabelecer pontos e co-relações entre a Agricultura Tradicional 

Quilombola e a Agroecologia. 

• Estudar o Quilombo João Surá, no que diz respeito a sua história. 

1. 2 CONCEITO DE QUILOMBO 

 

O presente tópico surge da necessidade de compreender os diferentes 

significados inerentes à noção de Quilombo, correlacionados à história da 

sociedade brasileira, de forma a propiciar uma revisão da literatura que 

contemple a expressão desse conceito nos dias de hoje. A primeira definição 

de Quilombo nasceu ainda nos tempos do Brasil colônia onde em 1740 o 

Conselho Ultramarino, em carta ao rei de Portugal, definia Quilombo como: 

“toda habitação de negros fugidos, que possuem pelo menos cinco negros em 

parte despovoada, ainda que não tenham ranchos levantados e nem se achem 

pilões nele” (SCHIMITT et alii, 2002,p. 2). 

Segundo a autora, essa definição influenciou gerações de estudiosos, 

até meados dos anos 70, em conseqüência da utilização do conceito em dois 

trabalhos citados por Artur Ramos em 1953 e o de Edson Carneiro em 1957. O 

grande equívoco destes autores foi atribuir aos Quilombos, um tempo histórico 

passado, cristalizando sua existência apenas no período em que vigorou a 

escravidão no Brasil.  

Ao atribuir ao conceito de Quilombo uma dimensão histórica fixada no 

passado, põem esta organização social na condição de não existência, ou de 

“fósseis” sociais em nossos tempos.  

Segundo (SCHIMITT et alli, p.2 ), Carneiro e Ramos relegaram aos 

Quilombos uma existência apenas no período em que vigorou a escravidão, em 
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 9
outras palavras, os Quilombos não existem hoje, em toda a sua diversidade e 

importância, como figura social. 

Gomes (apud SCHIMITT, et alli, p.2) explicita tal diversidade ao forjar o 

conceito de campo negro (...) “(uma complexa rede social) permeada por 

aspectos multifacetados que envolveram, em determinadas regiões do Brasil, 

inúmeros movimentos sociais e práticas econômicas com interesses diversos”. 

Podemos ver em Almeida (apud SCHIMITT et alii, p. 3) que: 

 (...) “Quilombo existe onde há autonomia, existe onde há uma 
produção autônoma que não passa pelo grande proprietário ou pelo 
senhor de escravos como mediador efetivo, embora simbolicamente 
tal mediação possa ser estrategicamente mantida numa re-
apropriação do mito do bom senhor, tal como se detecta hoje em 
algumas situações de aforamento2”. 

 
Por estes ângulos, vemos que o conceito de quilombo é antes de tudo 

uma forma de resistência ao sistema, seja ele um sistema escravista e 

mercantilista nos tempos do Brasil colônia, ou capitalista em tempos de 

invisibilidade social do negro e suas questões frente as imposições de uma 

sociedade de consumo. 

 

1.3 REVISÃO DA LITERATURA 

 
A ocupação do vale do Ribeira remonta à época pré-Colombiana.  

De inicio, servia de passagem para as varias tribos indígenas que 

desciam do planalto em direção ao litoral em épocas de escassez de alimentos 

em suas áreas originais.  

Nestes remotos tempos, o que viria ser o país que hoje conhecemos 

detinha pouco mais de quatro milhões de pessoas pertencentes aos diversos 

povos indígenas, em sua maioria do tronco Tupi. “Por toda a costa brasileira 

salpicavam diversas tribos que compunham este tronco lingüístico, o qual 

somava perto de um milhão de índios” (RIBEIRO 1995 p. 31). 

                                                
2 Transferência do domínio útil e perpétuo de um imóvel, mediante pagamento de um foro 
anual, certo e invariável. 
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Em outras palavras, detínhamos quatro vezes mais a população 

de Portugal à época (HOLANDA, 1999).  Sobre este assunto, Costa ao 

citar Dean (COSTA, 2004, p. 9), diz que –  

“a colonização portuguesa desconsiderou os acúmulos culturais das 

populações indígenas que viviam na mata atlântica há 12 mil anos e 

sobreviviam neste meio com um considerável estoque de informação 

atribuindo nomes a centenas de espécies para as quais encontraram algum 

uso e sobre as quais conheciam suas propriedades, os habitats, hábitos e 

relações com outras espécies. E pelos resgates históricos eram os índios 

Tupis que caçavam, cozinhavam, plantavam, e curavam as doenças dos 

expedicionários.” 

Os portugueses chegaram no inicio do séc. XVI motivados pela 

descoberta de ouro e da instalação de uma casa de fundição em Iguape, no 

sudeste paulista.  

Os escravos do Vale do Ribeira vieram da Guine, Angola e 

Moçambique e sua vinda ocorreu em meados do séc. XVI quando todos os 

braços eram usados para o garimpo nesta região.  

Esgotado os veios, a casa de fundição em Iguape é fechada fazendo 

com que toda a mão-de-obra escrava fosse ocupada para a produção de 

alimentos.  

Para Prado Junior:  
(...) “o desenvolvimento da Europa só foi possível porque a economia 
do Brasil colônia foi orientada para atender a demanda européia por 
produtos tropicais e mineral de grande importância (açúcar, ouro e 
algodão), sendo todo o resto dependente a tais objetivos. Através da 
monocultura itinerante se desbravava as áreas de maior potencial 
produtivo que, depois de esgotado seus recursos, eram abandonadas” 
(Prado Junior apud COSTA 2004, p.9). 
 

Num cenário de declínio, muitos escravos são abandonados, 

alforriados e entregues à própria sorte, pois não era viável para seus donos 

levá-los para a cidade mais próxima sem correr o risco de morrerem todos de 

fome. 

Bernini, (2005 p. 14) sustenta que: 

“A fundação dos povoados mais antigos do Vale está, portanto, ligada 
à atividade mineradora, como é o caso de Xiririca, Iporanga e Apiaí, 
ambas fundadas no século XVI pelo movimento das bandeiras que 
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adentravam margeando os rios da bacia do Ribeira, em direção ao 
sul. A entrada de escravos no Vale, explica a autora, foi realizada por 
meio desse movimento e se tornou à mão - de - obra de sustentação 
para o desenvolvimento da mineração na região.” 

Desses escravos, muitos se juntaram aos índios locais para formar os 

Quilombos hoje existentes na região e com o isolamento inicial começam a 

produzir além de alimentos, uma cultura de base africana e indígena com 

elementos da cultura cristã (HOLANDA apud MACEDO ; SOUZA, 2003, p. 16).  

Passados 118 anos da promulgação da lei que determinou o fim da 

escravidão no Brasil, percebermos que a ciência agronômica e sociológica e 

mesmo a ciência como um todo, não avançaram no sentido de explicar o 

problema do negro no meio rural.  

Nota-se que muito pouco tem avançado neste campo, face à 

importância que a situação do negro merece.  

O Problema vem se avolumando desde a proibição da escravidão, 

pois, os Afrodescendentes, que perfazem quase a metade da população 

do país, ainda não foram em sentido amplo, libertos.  

Em um estudo revelador sobre os significados da liberdade no sudeste 

escravista no séc. XIX, (MATTOS,1999)  realça que, em uma época marcada 

pela violência do sistema escravista, há a existência de uma certa “economia 

moral” que demarcava um complexo espaço público e privado, em que 

senhores e escravos negociavam os significados da liberdade. 

Cardoso (1987 p.36) que usa uma expressão denominada brecha 

camponesa para designar atividades econômicas que existia nas colônias 

escravistas, que torna mais clara esta noção de liberdade do escravo no meio 

rural.  

Esta brecha camponesa era concedida aos escravos e determinava um 

espaço dentro da fazenda de seu dono e um tempo na semana para 

trabalharem lavouras, que garantiriam a subsistência dos escravos e suas 

famílias, minimizando assim, os custos que seus senhores tinham e mantê-los 

sob controle. 

Ainda como nos apresenta o autor acima citado, esta brecha 

camponesa não se limitava a garantir aos escravos, tempo e terra para 
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cultivarem seus alimentos. Concedia também a liberdade para produzir outros 

produtos de maior valor comercial e negociar livremente com quem 

desejassem, fossem cativos ou libertos e com lucro advindo, comprar a sua 

liberdade. E ressalta que é possível distinguir duas modalidades de tal brecha 

camponesa: 

1) a economia independente de subsistência que os quilombolas 
organizavam em seus Quilombos; 2) os pequenos lotes de terra 
concedidos em usufruto nas fazendas, aos escravos não 
domésticos criando o que autor chama de mosaico camponês – 

escravo, coexistindo no mesmo espaço(...)(CARDOSO p.37) 

 

Outro aspecto que contribui para esta falta de liberdade em sua 

acepção mais ampla é, como acrescenta, MORAES et alii.(1999), uma tentativa 

de ocultar o negro e os problemas relacionados à população negra, passando 

por uma propaganda elaborada pelos diversos agentes do poder público e 

formadores de opinião em Curitiba, cidade que motivou a elaboração do artigo.  

Tal prática ocorre em todo país em maior ou menor grau, no entanto 

este município e o Estado do qual é capital, o Paraná, são emblemáticos, pois 

por décadas expôs esforços e recursos públicos para solidificar a idéia da 

cidade mais européia do país ( MORAES; SOUZA, 1999, p. 8).  

Hoje sabemos, através de um levantamento do Grupo de Trabalho 

Clóvis Moura, órgão ligado à Secretaria de Cultura do Paraná, que existem 

mais de 80 comunidades remanescentes de Quilombos distribuídas por todo o 

estado, muitos deles próximos à Curitiba, como é o caso da comunidade 

remanescente de Quilombo aqui estudada.  

Desmonta-se assim o mito, de que a importância do negro na formação 

da população do Paraná não foi importante e teve papel secundário, ou mesmo 

nenhum, na composição étnica do Paraná (MARTINS, 1999). 

Esta prática não é nova. Nos anos da implantação do estado novo de 

Getulio Vargas, quando o mundo em plena 2ª guerra com fascismo e nazismo 

pregando uma raça suprema, no Brasil o principal ideólogo do estado novo, 

defendia-se nesta época a supremacia branca do europeu, ao passo que 

determinava ser o atraso econômico do país culpa pelo fato de sermos um 
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povo mestiço, e que o (...) “País seria tanto mais civilizado quanto mais branco” 

se tornasse (MOURA, 1988, p. 18). 

Os primeiros estudiosos do assunto, ao tentar delimitar o problema, 

sempre o fizeram sob a ótica de uma ciência hegemonicamente européia, ou 

seja, pensada sob a ótica de uma ciência desenvolvida e configurada para 

analise de condições sociais totalmente diversa das nossas. Percebemos em 

Freyre (2004) ao elaborar em seus estudos, um dono e senhor de escravos 

bondoso e terno, e escravos submissos. E que as proximidades da Casa 

Grande à Senzala e dos Mocambos aos Sobrados concorreram para 

harmonizar a convivência do negro e o escravista que o subjugava.  

Porém, como já citamos anteriormente, no caso da suposta liberdade, 

este processo só convinha aos senhores de escravos, que mantinham assim 

minimizada as fugas e as revoltas dos escravos ao mantê-los alimentados e 

sob controle. 

O discurso de Freyre vai à direção da defesa das oligarquias 

(MOURA,1988, p. 18).  

A partir década de 50, Florestan Fernandes em S. Paulo põe por terra 

esta afirmação do negro submisso e dócil, em estudos sobre a população 

negra da cidade de S. Paulo (FERNANDES, apud MATTOS, 1998, p. 32 ). 

Da mesma forma que as religiões africanas, que vista sob o prisma do 

cristianismo, foram tomadas como inferiores (MOURA, 1988, p. 42), a 

Agricultura Tradicional Quilombola também o foi, frente a uma agricultura 

industrial e colonizadora. 

Neste tocante, Carril (1995, p. 35) elenca algumas ações e praticas que 

ocorreram no decorrer de décadas de circunscrição dos Quilombos no Vale do 

Ribeira paulista. Segundo ele: 

 “O modo de vida camponês foi adotado pelos ex-escravos desde a 
formação dos Quilombos. A produção de gêneros alimentícios se 
manteve, em grande parte, voltada para o próprio consumo, mas 
sempre houve intercâmbios com os mercados próximos. Os 
excedentes comercializáveis nem sempre lhes permitiram uma 
grande abundância. À produção, não se juntou à utilização de 
máquinas e técnicas modernas e também não puderam contratar 
trabalhadores. Mas a memória dos mais velhos traz tempos onde não 
faltavam alimentos, não havia escassez de produtos necessários à 
sobrevivência. Pode-se apreender pelas falas dos entrevistados a 
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comparação entre o passado e o presente. A vida no passado é vista 
como mais tranqüila e o presente é marcado por ações externas que 
lhes obrigam a lutar intensiva e arduamente. No decorrer dessas 
mudanças, os moradores dos Quilombos elaboram e redefinem os 
seus conceitos sobre a terra, a vida, o trabalho” (CARRIL, 1995). 

 

Podemos inferir que o mesmo não é diferente para o Vale do Ribeira 

paranaense pela proximidade geográfica e pela composição étnica que é 

basicamente a mesma. Assim, tais ações e praticas seriam: implantação de 

hidroelétricas, criação de áreas de preservação permanente que reduziram as 

áreas de cultivo e extrativismo, colocando-os em situação de ilegalidade e ação 

de fazendeiros e empresas de florestamento de pinus e eucaliptos que vem 

cada vez mais invadindo a região.  

No que diz respeito à agricultura tradicional, da qual a agricultura 

quilombola faz parte, temos na literatura sobre Agroecologia poucos relatos.  

No entanto, numa primeira análise podemos afirmar que para 

GLEISSMAN (2000) é uma: 

“A agricultura praticada por povos tradicionais em locais onde não 
havia disponibilidade de outros insumos além do trabalho humano e 
dos recursos locais, ou onde foram encontradas alternativas que 
reduziam, eliminavam ou substituíam insumos humanos intensivos no 
uso de energia e de tecnologias, comuns a grande parte da 
agricultura convencional de hoje”.  
 

No mesmo sentido Altieri (1999, p. 24 – 26) afirma que as Agriculturas 

Tradicionais ”surgiram no decorrer dos séculos de evolução biológica e cultural. 

Representam as experiências acumuladas de agricultores interagindo com o 

meio sem acesso a insumos, capital ou conhecimento científico”. 

Para Toledo (apud CAPORAL; COSTABEBER, 2004 p. 9) “em 

contraste com os mais modernos sistemas de produção rural, as culturas 

tradicionais tendem a implantar e desenvolver sistemas ecologicamente 

corretos contribuindo para apropriação dos recursos naturais”. 

Em Guzmán (2001, p. 39), vemos que: (...) “a co-evolução local possui 

a lógica de funcionamento do agroecossistema, naquelas zonas em que o 

manejo tradicional histórico mostrou condições de sustentabilidade.” 

Ponto importante nas agendas de muitos pesquisadores e teóricos da 

Agroecologia tem sido a pesquisa dos manejos da Agricultura Tradicional, que 
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mesmo erodidas pelas praticas convencionais da agricultura industrial tem 

resistido como nos afirma o autor a cima citado: 

(...) “ a erosão do conhecimento local foi tão forte que parece 
tremendamente difícil seu resgate(...) Não obstante existe uma 
contundente evidência empírica que nos mostra (que há) 
possibilidade de recriação e, inclusive de inovação de tecnologia de 
natureza ambiental naqueles lugares onde os homens recuperam a 
co-evolução com seu sistema (GUZMÁN 2001, p. 39).” 

 

As Agriculturas Tradicionais primam pela diversidade de seus sistemas 

agrícolas e contraposição a artificialização e simplificação dos agroecosistemas 

que é a tônica nos sistemas industrias de cultivo.  

E neste sentido, para Costa (2004, p. 69 – 70) “os sistemas tradicionais 

de produção estão geralmente organizados para resistir a estresses 

ambientais, restrições de mão-de-obra e aproveitam a consorciação 

simbióticas”. 

Atendem as exigências dietéticas de populações que lançam mão de 

métodos diferenciados em razão das características e disponibilidades de 

recursos.  

Para nos a Agricultura Tradicional Quilombola guarda uma importância 

enorme, pois detêm saberes, técnicas e manejos testados em séculos. Em 

situações ecológicas que poucos se dignariam a enfrentar e que mesmo assim 

não os intimidaram.  

Associados a estas técnicas e manejos estão a cor, o sabor, a formas 

que se mesclando ativamente com a religião mitos as lendas de nosso folclore 

fixados no ato de cultivar a terra e produzir alimentos que confere importância 

ontológica à Agricultura Quilombola.  

Reside nesta importância a grandeza da Agricultura Quilombola. Em 

que produzir alimentos é bem mais que satisfazer às necessidades de um 

mercado especifico simplesmente. Produzir alimentos para estes Agricultores é 

perpetuar a vida e transmitir cultura.  

A Agricultura Quilombola é a fiel depositaria de uma cultura que por 

sua pratica se perpetua na transmissão destes saberes aos mais jovens.  
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Mais ao perpetuar-se não se “engessa” se reinventa sob a base sólida 

da cultura negra e indígena da qual foi formada. Esta é a Agricultura 

Tradicional Quilombola, que ao cultivar seus alimentos transmite saberes 

acumulados em séculos de história de um povo.  Esta breve revisão teórica 

tem a intenção de contribuir com os estudos já realizados sobre a Agricultura 

Tradicional e relacioná-los com a Agricultura Quilombola e desta comparação 

apontar os possíveis pontos de contatos com a Agroecologia. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA E HIPÓTESE 

 

A hipótese nesta pesquisa é que, a Agricultura Quilombola tem pontos 

que a aproximam da Agroecologia, na forma como nos relata a literatura a 

respeito, que a denomina como Agricultura Tradicional.  

Desde o advento da chamada revolução verde, que teve sua 

implantação pratica iniciada na década de sessenta, os processos relacionados 

às formas de cultivos, à cultura, às tradições, em suma, aos saberes populares 

historicamente praticados pelos povos tradicionais – dentre eles, os 

Quilombolas – vêm sendo rapidamente corroídos por uma filosofia 

simplificadora e reducionista. 

Esta filosofia observa o meio rural apenas como um mercado 

consumidor de tecnologias, insumos e implementos, ou seja, não localiza nem 

considera neste meio social a grande diversidade bem como suas 

singularidades e particularidades.  

Por ser simplificadora, esta filosofia elimina conhecimentos finamente 

elaborados no tempo e no espaço pelos povos tradicionais. Quando não os 

elimina os deixa latente, sem uso dentro das praticas do conjunto social, por 

declarar – pela lógica da revolução verde – que tais conhecimentos são 

arcaicos e sem sentido de existir em um tempo pautado pela nova 

modernidade.  

Coroe por este processo, todo um conjunto de articulação dinâmica, 

que auferia e ainda aufere, identidade e importância cultural a estes povos.  
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Em outro eixo, a criação, após a década de 50, de parques de 

conservação e proteção na região, colocou os grupos ali estabelecidos numa 

situação de marginalidade. Estes passam a conviver, assim, por sua pratica 

extrativista, na ilegalidade, política que acentuou o passivo social já existente.  

Ainda podemos acrescentar, sem aprofundar demasiadamente, a 

tentativa de instalação de hidrelétricas, como a Tijuco Alto.  

Além disso, destaca-se a morosidade de reconhecimento das áreas 

dos remanescentes de Quilombos na forma que prevê a Constituição de 1988 

em seu artigo n. º 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, sob 

o enunciado: “Aos remanescentes das comunidades de Quilombos que 

estejam ocupando suas terras é reconhecido à propriedade definitiva, devendo 

o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”. 

Somados, uns e outros (revolução verde, criação de parques de 

conservação, morosidade burocrática, instalação de hidrelétricas) e ainda a 

ação de grileiros e fazendeiros inescrupulosos, colocam a existência destes 

povos e seus saberes, sobretudo os ligado ao trabalho com Agricultura 

Tradicional Quilombola, em risco de extinção.  

Pode-se argumentar como fazem alguns defensores da tão propalada 

agricultura industrial, que a substituição do saber popular na agricultura por 

técnicas mais avançadas é para o beneficio destes povos, pois os tiram do 

primitivismo tecnológico, dando-lhes condições de serem incluídos na 

sociedade.  Contudo, ao nosso ver ocorre justamente o contrário.  

Todas as técnicas e manejo da agricultura tradicional estão, pouco a 

pouco, sendo substituídos por uma agricultura de alto impacto à Natureza e, 

conseqüentemente, às comunidades tradicionais.   

“Dentre os principais passivos ambientais da agricultura industrial 
relaciona-se o desflorestamento, a perda de biodiversidade, a 
redução da variabilidade genética das espécies cultivadas, a 
degradação dos recursos edáficos e hídricos, a poluição do ambiente 
por agrotóxicos, assim como os problemas fito e zôo-sanitários, 
associados aos crescentes desequilíbrios ecológicos e biológicos dos 
agroecossistemas (COSTA, 2004).” 

 

Baseada no trinômio petróleo – insumos – máquinas, apoiados por 

uma genética industrial desenvolvida para um meio rural também industrial, 
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altamente impactante que exclui e expulsa os povos tradicionais. Destrói a 

cultura popular forjada num processo histórico dinâmico, ao passo que os 

marginaliza socialmente a partir do momento em que estas famílias, agora 

individualizadas, são forçadas a migrarem para um meio urbano hostil ao seu 

modo de vida original.  

Toda a tradição de produção agrícola que guarda a Agricultura 

Tradicional Quilombola vem sendo substituída por uma agricultura dita 

moderna que não é incorporada pelos agricultores quilombolas. 

Estes agricultores são expulsos por não terem condições econômicas 

de adotarem tal tecnologia.  

Imbuídos da importância que o tema merece, parece ser pertinente o 

estudo que propomos, o qual procura esboçar quais as práticas culturais 

tradicionalmente trabalhadas pelos Quilombolas da comunidade João Surá, 

situada em Adrianópolis no Vale do Ribeira paranaense. 

 

2. PERCEPÇÕES SOBRE A COMUNIDADE JOÃO SURÁ 

 

Neste segundo capitulo trabalharemos com os dados coletados a 

campo em oito (8) entrevistas semi-estruturadas, alem de entrevistas abertas 

sobre temas que interessaram à pesquisa. Estas pesquisas foram realizadas 

em 3 visitas ao Quilombo que tiveram uma duração de seis (6) dias nas duas 

primeiras visitas e de 5 dias na última. 

Foram realizadas caminhadas que visaram à leitura critica da paisagem 

e que sobre a qual também há um item de discussão.  

Por fim, os dados coletados nos questionários e as caminhadas foram 

suplementados com o estudo dos documentos disponibilizados pelos órgãos 

públicos, tais como IPARDES, IBGE, Prefeitura Municipal de Adrianópolis, 

DESER, entre outros. Da onde foi possível elaborarmos o nosso estudo e seus 

resultados encontram-se expostos no item Eficiência energética e auto-

suficiência alimentar das propriedades Quilombolas, na qual avaliamos as 
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interfaces e pontos de contato que a Agricultura Tradicional Quilombola tem 

com a Agroecologia, contextualizados pela a sua historia de grupo.  

A intenção deste item é entender de que forma os Quilombolas 

identificam como importante, a sua história na comunidade, bem como a 

história desta como um todo, no que diz respeito à produção agrícola.  

Não objetivamos, ao aplicar os questionários, levantar toda a história 

da comunidade em suas minúcias, mas sim ter um pano de fundo que 

explicasse como se desenvolveu a Agricultura Quilombola na comunidade de 

João Surá no decorrer do tempo em que ela se encontra nesta região. 

 Este tema, a história do Remanescente de Quilombo João Surá, foi, 

nas 8 entrevistas feitas num universo de 37 famílias que fazem parte do 

Quilombo, a mais difícil de obter respostas.  

Em suma, muito pouco foi dito pelos entrevistados no que diz respeito 

à sua história e a de sua comunidade, isto devido ao fato da questão não ter 

sido entendida pelos entrevistados, ou devido à forma errada com que foi 

aplicada, ou mesmo ambas. 

Muito embora não tenhamos alcançado sucesso em todo o seu 

objetivo, o pouco que foi dito pelos entrevistados sobre sua história e a do 

Quilombo foi aproveitado para analise neste trabalho. 

Assim, dividimos a discussão dos resultados em três partes. 

A primeira, que denominamos de Dimensão Social e Histórica do 

Quilombo João Surá, procura, baseado nas falas dos quilombolas 

entrevistados, responder a algumas questões: porque o nome da comunidade 

é João Surá, qual era o nome anterior desta região, há quantas gerações a 

família esta na comunidade, se o entrevistado tinha lembrança das épocas 

mais difíceis e de épocas melhores, quais as maiores dificuldades e vantagens 

que o entrevistado vê hoje, se gosta ou não de ser Agricultor sobre tudo 

Quilombola e qual é sua história de vida e no Quilombo.  

A segunda parte, que denominamos Caminhadas, baseou-se 

simplesmente na observação feita por nós do entorno da comunidade.  
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Da observação dos manejos produtivos, da situação em que encontram 

as estradas, os córregos, o que se cultiva nas propriedades que margeiam o 

Quilombo e de que forma se maneja estes cultivos.  

Se há presença de criações tais como bovinos, suínos, aves, caprinos 

entre outros.  

Esta observação é completada por fotos que ajudaram a melhor 

explicar esta leitura, sobretudo da forma como os Quilombolas cultivam suas 

culturas, e da forma como as empresas de florestamento de pinus vêm 

cultivando as terras antes pertencentes aos Quilombolas.  

Enfim, neste segundo item trataremos com mais cuidado dos temas 

relacionados à nossa visão sobre o Quilombo. 

A terceira parte, que denominamos de Dimensão Produtiva e Cultural 

da Agricultura Quilombola no Quilombo João Surá, refere-se ao quesito 

relacionado à sua agricultura e a forma como é praticada.  

Procuramos ver quais as culturas cultivadas nas propriedades, se há 

compra de semente ou se esta advém da propriedade. Quanto tempo esta 

semente já está com a família quilombola. Se usa agrotóxicos e adubos, se tem 

máquinas, se a mão de obra é só familiar, se contrata mão de obra para lhes 

ajudar na produção, etc. 

Todas estas questões forneceram dados para a análise do primeiro e 

do terceiro item e foram elaboradas com a intenção de observar como se dá o 

manejo e se estes manejos aproximam a Agricultura Tradicional Quilombola da 

Agroecologia.  

O questionário modelo utilizado nas entrevistas se encontra no item 

anexo, exceção feita às fotos que foram utilizadas no corpo do texto para 

melhor explicar nossa discussão. 

 

 
 
 
2.1 DIMENSÃO SOCIAL E HISTÓRICA DO QUILOMBO JOÃO SURÁ 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 21
O Remanescente de Quilombo João Surá localiza-se no município de 

Adrianópolis, pertencente à região conhecida como Vale do Ribeira (figura 1). 

FIGURA 1 – MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO VALE DO RIBEIRA 

PARANAENSE. 

 

Adaptado de: (IPARDES, 2006) 

 

Adrianópolis como toda região, é marcada por um relevo ondulado e 

montanhoso está a 154 metros de altitude, com clima subtropical úmido 

apresenta verões quentes, geadas raras e uma tendência de chuvas 

freqüentes nos meses de verão.  Não tem estação seca definida e, segundo 

Koeppen, o clima é do tipo Cfa (FONTE, 2006 p.12 – 13). O município tem 

índices de desenvolvimento humano – IDH-M – abaixo do Estado. Seu IDH-M 

está em 0.683, alias todo o Vale do Ribeiro apresenta estes baixos IDH-M 

(IPARDES, 2003). Adrianópolis Integra, com outros seis municípios da mesma 

região, a Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e está a 134.9 quilômetros 

da capital. 

Adrianópolis recebeu este nome quando da sua emancipação do 

município de Agudos do Sul em 1961. O nome do município antes da 

emancipação era Paranaí, nome que alguns Quilombolas ainda se referem.  
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Muitos Quilombolas ouvidos em conversas informais para esta 

pesquisa alegam se tratar de uma homenagem que a classe dominante da 

época fizera ao antigo proprietário da empresa de mineração de chumbo, Sr 

Adriano, existente então no município e hoje desativada, a Plumbum S.A.  

A área do município é de 1.341,334 km2, esta localizada no extremo 

nordeste do Paraná (Figura 2) e conta com uma população, no ano de 2000, de 

7.007. É o único município a apresentar um crescimento negativo, na ultima 

década, de -2,69 de sua população (IPARDES, 2003). 

FIGURA 2 – MAPA DE SITUAÇÃO DA ÁREA DO QUILOMBO JOÃO SURÁ 

 

Adaptado de: (IPARDES, 2006) 

Esses baixos índices estão ligados à renda insuficiente da população 

nesses municípios devido ao grande número de chefes de família com grau 

reduzido de escolaridade, aos níveis de rendimento de baixa monta e a 

substanciais índices de analfabetismo.  

Esta avaliação é para todos os municípios do Vale do Ribeira, no 

entanto é fácil associarmos estes índices para Adrianópolis que tem as 

mesmas características. 

De acordo com (FONTE, 2006, p.16) (...) “os patamares indicadores da 

expectativa de vida em tais localidades estão próximos ou abaixo dos padrões 
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estaduais e a desigualdade de renda, acima, de maneira expressiva, da média 

do estado”. 

O Remanescente está localizado a nordeste do município, às margens 

do Rio Pardo, importante afluente do Rio Ribeira do Iguape, é também cortado 

pelos ribeirões Guaracuí, Poço Grande e João Surá, que também fazem parte 

da bacia do Rio Ribeira, sendo o ultimo ribeirão responsável pelo nome que a 

comunidade hoje leva (Figura 3). 

 

FIGURA 3 – LOCALIZAÇÃO DO REMANESCENTE DE QUILOMBO JOÃO 

SURÁ 

Adaptado de: (FONTE, 2006) 

 

Segundo os relatos dos Quilombolas feito às entrevistas, a origem do 

nome da comunidade, que antes era chamado de Sertão, deve-se ao fato de 

que há muito tempo atrás percorria pela região um garimpeiro que atendia pelo 

nome de João Surá.  

Ao passar pelo ribeirão, João Surá confrontou-se com uma cachoeira 

da qual não saiu vivo. Deu nome à cachoeira, ao ribeirão e por conseqüência à 

comunidade.  
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A origem das comunidades Quilombolas que hoje habitam a região é a 

mesma, ou seja, elas têm sua gênese na exploração do ouro. 

Para poder extrair este mineral mais rápida e eficientemente, foi levado 

para região, muitos escravos, até porque na época era imposto pela coroa 

portuguesa que as lavras só poderiam ser exploradas por quem detivesse 

braços para realizá-las.  Ao esgotarem-se os veios de ouro, os escravos são 

abandonados e começam a cultivar as terras às margens dos rios que antes 

garimpavam.  

A comunidade Quilombola tem provavelmente esta origem. Hoje ela é 

composta por seis núcleos: João Surá, que é a sede, Guaracuí, Poço Grande, 

Mamonas, Capova dos Cheirosos e Praia do Peixe. Nestes núcleos 

encontramos 37 famílias de quilombolas totalizando um total de 110 pessoas 

aproximadamente.  

Estas famílias que hoje compõem o Quilombo levam os nomes que, 

provavelmente, advêm de seus antigos “donos”, pois era comum no sistema 

escravista nomear os escravos com os sobrenomes de seus donos.  

Assim, por união de casamento e pela chegada de novas famílias à 

comunidade, foram se agregando novos nomes e formando-se novas famílias. 

Dos sobrenomes levantados nas entrevistas observamos que 

sobressaem os Motas, Pereira, Andrade, Peniche, Martins, Dias Pereira, 

Freitas, Pereira Cristo, Florindo de Ramos. Porem os mais freqüentes são, os 

Andrade, Pereira e Matos e suas variações. 

 

2.2 ANALISE DO MODO DE VIDA DAS FAMÍLIAS QUILOMBOLAS 

 

As famílias Quilombolas no decorrer dos dois séculos de existência no 

Quilombo cultivaram sempre e primordialmente alimentos. Houve tempos em 

que além dos alimentos para o sustento da família produzia-se para 

comercialização.  

Todos os agricultores entrevistados afirmaram serem naturais do 

Quilombo. Nasceram, cresceram ali. Alguns saíram por algum motivo em 
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tempos de maior declínio da produção, falta de emprego, saúde e educação, 

mas voltaram para a comunidade.  

Quando perguntados se eles acham que os tempos passados eram 

melhores ou piores que os de agora, todos os entrevistado foram taxativos em 

responder fato que é demonstrado nas falas reproduzidas a baixo: 

“Antigamente a vida era bem mais difícil, porque não havia estrada, 
nem para levar os alimentos produzidos aqui, e quando ocorria de 
alguém ficar doente, a dificuldade era grande. E quando era grave 
ocorria ate mesmo do doente falecer. Eu tive esta dificuldade quando 
nasceram meus filhos. Eu nasci e cresci aqui. Desde pequena por 
volta de oito anos que eu me lembre, trabalho na roça. E eu não 
lembro de alguma vez eu ter que sair e ficar mais que um dia fora, a 

não ser por motivo de doença dos meus filhos gêmeos”. Senhora 
Maria Lima Freitas 47 anos, moradora de Guaracuí. 

Este aspecto aponta que mesmo com o isolamento de décadas 

passadas, os Quilombolas só se sentiam forçados a sair da comunidade para 

suprir alguma necessidade emergente, como problemas de saúde, registro dos 

recém nascidos ou necessidades específicas como, compra de roupas, 

alimentos não produzidos ali, venda da produção e compra de utensílios para o 

lar.  Ou por um motivo mais forte como casamento, falta de área para produzir, 

emprego na cidade e estudos. 

Outro Quilombola diz também que:  

“Mesmo sendo mais difícil anteriormente, tinha que derrubar a mata 
virgem pra plantar, não tinha escola só tive que sair por motivo de 
doença, pois desde pequeno tenho bronquite e agora depois de 
velho, que descobri que estou com a doença do porco na cabeça 
(cistocercose) mais nunca parei de trabalhar na roça, comida nunca 
faltou. Eu tenho uma filha que mora em Iporanga que saiu porque 
casou e um filho que mora comigo. Paulo Andrade Filho 64 anos, 

morador de Guaracuí.” 
 

 Podemos concluir com esta resposta que segundo os entrevistados 

apesar das dificuldades hoje existentes, os dias atuais são bem melhores que 

os do passado. Esta melhoria se deve segundo a fala da comunidade a três 

fatores importantes.  

Primeiro é que pelo menos sete dos oito entrevistados alegaram ter a 

renda da aposentadoria ou da pensão como complementar a renda global da 

família. Em alguns casos, como a do Senhor Antonio de Freitas Pereira, de 66 

anos, e sua esposa Senhora Adelaide Andrade Pereira, 60 anos, a 
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aposentadoria é a principal fonte de renda da família, pois ambos a recebem. 

Fato este que há uma década, por exemplo, não ocorreria.  

Assim muitos Quilombolas que antes, por falta de renda na família, 

sentiam-se forçados a saírem, agora têm mais condições de permanecerem e 

produzirem na propriedade dos pais, pois, têm a garantia de que mesmo se 

fracassar a safra não passará por muitos apertos. Porem, mesmo assim houve 

uma diminuição em número de integrantes nas famílias. 

Parece pouco, porem se observamos a entrada da renda proveniente 

da aposentadoria contextualizada dentro de um sistema maior, ou seja, no 

universo das entradas e saídas da propriedade veremos que ela exerce um 

papel importante.  

Em um cenário, em que a estrutura das propriedades já conseguia dar 

conta das demandas geradas que eram basicamente, suprir as necessidades 

por alimentos das famílias, a entrada de um salário mínimo todo mês garantiu 

um pouco mais de autonomia às famílias Quilombolas.  

Assim, com a adição de uma renda exógena ao sistema de produção, 

percebemos que as famílias começam a almejar uma produção agrícola que 

alem de satisfazer estas necessidades por alimentos, também se prestem à 

comercialização.  

Não que esta comercialização não ocorresse em outros tempos, 

quando a renda da aposentadoria ainda não era realidade presente na maioria 

das famílias. 

Sempre houve produção suficiente para a alimentação e excedentes 

comerciáveis.  Como nos afiançou o senhor João Martins ao dizer que seu pai, 

já falecido, produzia mamão, cana-de-açúcar para elaboração de cachaça e o 

cultivo de café sendo que o mamão foi por algum tempo o carro chefe da 

produção da família e houve momentos de comercializarem duas vezes por 

mês, uma grande quantidade com atacadistas.  

No entanto há agora, um diferencial importante, uma margem de 

segurança na hora de tomar a decisão e planejar as lavouras.  
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Para sintetizar a importância do que falamos até aqui, no que diz 

respeito ao sistema produtivo das propriedades do Quilombo, estas 

propriedades como um todo, dependem muito pouco de recursos de fora, 

exógenos ao sistema. 

Todos os recursos utilizados pelo agricultor Quilombola estão 

presentes na propriedade, pois a demanda primordial a ser vencida é por 

alimentos para o sustento da família e esta demanda sempre foi vencida com 

uma boa margem.  

No momento em que uma renda externa ao sistema, como é o caso da 

aposentadoria, começa a fazer parte da realidade produtiva das famílias 

Quilombolas outras demandas, mais elaboradas, começam a fazer parte do 

planejamento das propriedades.  Sem que estas novas demandas concorram 

para causar algum declínio na qualidade e quantidade de alimentos 

produzidos, pois estas novas demandas são por artigos eletrônicos, roupas, 

etc. 

Adicionado a isto ainda temos outros dois fatores associados: a saída 

de integrantes da família e produção de alimentos para o sustento da família.  

Na maioria das famílias entrevistadas, há integrantes, filhos 

principalmente, que deixaram as propriedades dos pais para procurarem 

melhores oportunidades na cidade e/ou porque casaram com pessoas de 

outras comunidades. O que contribuiu para que a afirmação feita pelos 

Quilombolas de que hoje se vive melhor que antigamente seja verdade.  

Pois a demanda por alimento se manteve, ou mesmo diminuiu como é 

caso da família do senhor Paulo Andrade Pereira de 64 anos, que tem um 

casal de filhos e apenas o filho Gilmar de 35 anos permanece a viver com ele. 

Assim, apesar das famílias terem diminuído a produção de alimentos 

continuou sendo a mesma. Os víveres necessários ao sustento anual da 

família são cultivados mesmo em menores proporções o que reduz 

imensamente os custos com alimentação liberando recursos para outros custos 

da família.  

A base da alimentação dos Quilombolas é arroz, feijão e farinha de 

mandioca suplementada com peixes dos rios da região, uma diversidade de 
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frutas, olericolas e todos estes alimentos estão presentes ou são produzidos na 

propriedade. Assim, os únicos alimentos comprados são os industrializados, 

embutidos alimentos e artigos que não são produzidos na propriedade. 

Há assim, um equilíbrio no sistema de entradas e saídas nas 

propriedades quilombolas em que foram realizadas as entrevistas. Poucos 

recursos são importados ao Quilombo, pode-se observar que há em sete das 

oito famílias entrevistadas, encontramos pelo menos um aposentado ou 

pensionista que contribui com a renda referente a estes seguros sociais.  

E por último, ainda podemos observar que todos os entrevistados 

afirmaram ter como meta principal à produção de alimentos que almeja o 

sustento da família mesmo tendo uma renda externa a produção. E em seis 

famílias houve redução no número de integrantes. Resumidamente, ocorre à 

entrada de renda que não vem da produção, há a produção de alimentos para 

o sustento da família que diminui nos últimos anos em números de integrantes. 

Ademais, a interação destes três fatores é para nos a possível resposta 

pela afirmação de que hoje se vive melhor que algum tempo atrás. Podemos 

constatar que mesmo as secas dos dois últimos anos – 2005 e 2006 não 

concorreram para tirar das mesas dos Quilombolas os alimentos principais de 

sua dieta. O Arroz, feijão, mandioca tiveram produção suficiente para o 

sustento da família e nas famílias em que a safra fracassou, a aposentadoria 

suplementou a deficiência. Por estes pontos é possível traçar um panorama 

otimista, fato que analisaremos e será mais bem entendido no quarto item 

deste capitulo. 

 

2.3 ANÁLISE DA ACEITAÇÃO DA CONDIÇÃO DE REMANESCENTE 

QUILOMBO 

 

Neste ponto analisaremos, a partir das respostas dos entrevistados, e 

das observações feitas por nos do comportamento da comunidade, como esta 

encara a nova condição em que ela foi enquadrada a de ser Quilombo.  
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Pois percebemos, a partir dos relatos feitos pelos integrantes do 

Quilombo, que a condição de remanescentes de Quilombolas é nova para eles. 

Em virtude do levantamento antropológico, e a demarcação da área do 

Quilombo, realizados pelo poder público vem ocorrendo um auto-

reconhecimento por parte dos Quilombolas de sua condição histórica como 

grupo social.  

Em decorrência destes fatos muitos agricultores da comunidade foram 

“comunicados” da sua origem enquanto grupo social pelo poder público e 

começam a se reconhecer na condição de Quilombolas.  

É a partir deste “reconhecer-se” que os Quilombolas interam-se de 

suas dimensões histórica e social. E destas dimensões se investem, tomam 

para si e a torna realidade concreta, fato que antes lhes parecia distante de sua 

realidade. As histórias da comunidade antes contadas pelos mais velhos 

passam a fazer sentido dentro de uma nova realidade, a de remanescentes de 

uma organização social denominada Quilombo que agora lhes confere 

identidade.  

Ao se darem conta de sua condição de Quilombo a comunidade se 

organiza e cria uma consciência reenvidicatória que lhes confere o requisito 

mínimo para requererem seus direitos. Começam a entender também que 

durante muito tempo foram “postos de lado”, ou mesmo, esquecidos pela 

sociedade e pelo poder público que também desconheciam sua condição de 

remanescentes de Quilombo. 

O que se percebe é que esta consciência de grupo vem 

paulatinamente se afirmando e se concretizou na formação de uma associação 

de remanescentes de Quilombos. Ponto de partida para planos de 

desenvolvimentos maiores.  Em que pese ser esta necessidade de se 

organizar, uma obrigação sugerida pela Fundação Palmares, órgão ligado ao 

Ministério da Cultura, esta obrigação vem a calhar, pois confere às 

comunidades noção de conjunto. 

E a prova mais evidente deste fato é que ao entrar na comunidade de 

João Surá, vê-se de pronto uma placa de “bem-vindos à Comunidade 
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Quilombola de João Surá, expressa em letras fortes que por poucos 

integrantes da comunidade foi contestada.  

Esta noção de sua consciência de grupo vem tomando mais corpo na 

medida em que tomam conhecimento de outros remanescentes que estão nos 

arredores da sua comunidade, no município de Adrianópolis ou no vizinho 

paulista Iporanga. Numa expressão que relata bem isto, uma Quilombola diz : 

“A gente sabia que existia Quilombo aqui do lado em Iporanga, meu 
marido até faz parte da associação dos Quilombolas de lá. Mais a 
gente não sabia que nos também éramos remanescentes de 
Quilombola”. 

 

Percebe-se por esta afirmação que apesar de estarem cercados por 

outras comunidades Quilombolas, João Surá não tinha conhecimento de sua 

condição. Assim como outras comunidades também não o tinham e estão, só 

agora, tomando ciência de sua condição de remanescentes de Quilombos.  

O que leva a crer, muito embora ainda não se tenha dados que 

comprovem esta hipótese, é que todas ou boa parte das comunidades 

Quilombolas se originaram de dois ou três Quilombos. 

Os Agricultores Quilombolas percebem que ao serem enquadrados na 

condição de Quilombo, ascendem a uma situação de visibilidade social que 

lhes garante uma série de direitos antes negados como a posse das terras, 

acesso a créditos e políticas públicas específicas para remanescentes de 

Quilombos. 

Alem dos resultados benéficos que deste reconhecimento advém, 

como a organização coletiva. 

E neste quesito a comunidade Quilombola de João Surá está 

largamente adiantada e vem servindo de exemplo para as demais que 

começam a se organizar para atingirem o mesmo nível de organização e 

consciência.  
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3. CAMINHADAS E UM OLHAR SOBRE A AGRICULTURA DO JOÃO SURÁ 

 

A degradação dos processos que envolvem a Agricultura Tradicional 

Quilombola e suas interfaces com a cultura e ritos etnicamente referenciados 

são por si só uma questão de grande importância.  

É cada vez mais intenso o cultivo de espécies exóticas em todo o Vale 

do Ribeira. Estas espécies concorrem para que degradação da Natureza já 

extensamente agredida em décadas seja ainda maior.  

As condições de relevo e solo, só são propícios às explorações 

florestais, pecuárias e à preservação permanente. As áreas com aptidão 

regular para agricultura possuem menor extensão. Os solos da região, como 

todo o município tem textura e composição química restritivos ao uso agrícola, 

pois constituem principalmente de Cambissolos Álicos e Distróficos com 

elevados teores de Al+. 

Na medida em que os recursos naturais vêm se deteriorando de forma 

acelerada, também se deteriora a imbricada rede social estabelecida nesta 

região. Em outras palavras, grupos sociais com uma rica cultura moldada na 

complexa diversidade do meio que os formou, corre o risco de desaparecer.  

Este complexo molde formador reuniu etnias, culturas, cores, sabores, 

idiomas e religiões, num meio físico adverso e rico numa diversidade de 

possibilidade que a associação de fatores acima soube aproveitar e dar forma. 

E esta se configurou na rede social hoje existente da qual fazem parte 

as comunidades Quilombolas. 

A Agricultura Tradicional praticada ao longo do tempo pela comunidade 

de João Surá vem sofrendo com a imposição de monoculturas que não se 

prestam à alimentação humana, além de desalojar os Agricultores Quilombolas 

que antes produziam alimentos para sustento das famílias, fato que foi 

potencializado por dois anos de secas na região. 

Se o meio é um dos agentes que ajudam a definir o homem, e este o 

transforma de maneira a garantir a sua reprodução e existência, vemos que 
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nas atuais condições em que se encontra o Quilombo de João Surá, sua 

reprodução e existência, em sentido amplo, estão ameaçadas.  

Durante o levantamento dos dados de campo foi possível constatar 

alguns entraves ao desenvolvimento do Quilombo João Surá.   

Sendo assim elencamos alguns que para nos, pareceu de maior 

importância e todos os entraves estão relacionados aos cultivos florestais e seu 

manejo. 

O primeiro entrave é o cultivo da monocultura do pinus em áreas com 

declividade superior ao que a legislação permite. As quais estão sob estudo 

pelo Incra e pertencentes às famílias na emergência para serem devolvidas 

aos Quilombolas.  

Tanto as famílias que já se encontram na comunidade bem como as 

que muito em breve também retornaram ao Quilombo, pois, já estão em 

processo de estudo e averiguação, pelo poder público, corre risco direta ou 

indiretamente de não terem área para plantar. Este número, segundo o 

presidente da Associação de Remanescente de quilombo de João Surá, 

Antonio Carlos de Andrade Pereira, é de 97 famílias que hoje se encontram, 

por diversos motivos em outras localidades. 

A ação das empresas de florestamento que aceleram o plantio é uma 

prática deliberada que tem a intenção de ter um lucro maior com a indenização 

que será feita no momento do reconhecimento da área as famílias 

Quilombolas.    

O segundo entrave, diz respeito ao uso de Glifosato e formicida, para dessecar 

as gramíneas nas linhas do pinus e combater às formigas.  

Esta prática além de contaminar a água das nascentes e dos rios com 

o Glifosato e formicida também aumentam o risco de erosão e assoreamento 

dos rios, pois as linhas de plantio de pinus seguem “morro abaixo”, ou seja, 

oferecem às águas das chuvas as condições perfeitas para transportarem as 

camadas de um solo pouco profundo, como é o caso dos Cambissolos, tipo de 

solo predominante na região.   
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Em chuvas mais prolongadas, que são freqüentes em meses de verão, 

certamente transportaram os solos com esta fragilidade e desta forma serão 

carreados facilmente para os leitos dos três córregos e o rio que cortam a 

comunidade assoreando-os. Sem contar com as diversas nascentes que 

também podem desaparecer.  

Esta constatação é potencializada no momento da colheita do pinus, 

pois para a retirada das toras, máquinas pesadas rasgam os morros em “zigue-

zague”, fazendo um traçado de estradas até o cume dos morros. ( foto a baixo) 

 

FIGURA 4 – ESTRADAS PARA RETIRADA DO CULTIVO DE PINUS EM 

TUNAS DO PARANÁ – VALE DO RIBEIRA 

 

Fonte: Imagem cedida pelo Engº Agrônomo Roberto Franzini 

O terceiro entrave, esta relacionado aos atuais responsáveis por tais 

florestamentos. Que recorrerão judicialmente quando vezes lhes parecer justo 

e é o que lhes garante as leis, protelando assim indefinidamente o pleno uso do 

total da área pela comunidade Quilombola. Esta atitude tem a intenção de, na 

medida em que passa o tempo, possibilitar ao monocultivo de pinus condições 

naturais de adquirir maior valor de mercado e assim obter maior lucro por sua 

indenização. 
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Somados, estes entraves poderão afetar de forma mais incisiva o 

futuro do Remanescente de Quilombo João Surá. Afinal, a demarcação mesmo 

de suas terras e sua ulterior devolução lhes devolvera também extensas áreas 

cultivadas com pinus que não se prestarão para o cultivo de alimentos, pelo 

menos no tempo em que esta monocultura permanecer cultivada.   

Sem áreas para cultivar seus alimentos, a instalação das famílias 

Quilombolas em suas terras poderá ficar prejudicada, uma vez que, como 

citamos já há um levantamento de 97 famílias aptas a retornarem para o 

remanescente, ou seja, o número de famílias quase triplicará sairá dos atuais 

37 para 104 famílias.  

No caso de serem instaladas estas famílias terão que administrar um 

passivo ambiental provocado pelo manejo do cultivo do pinus, ou seja, 

herdarão um solo que já é pobre em nutrientes e que se encontrará degradado, 

com resíduos de agrotóxicos e com risco eminente de erosão.  

E isto também vale para os rios e córregos. Que poderão se encontrar 

assoreados e contaminados com agrotóxico, alem do seu potencial pesqueiro 

que poderá estar reduzido, ou mesmo, extinto. 

 

3.1 INFRA-ESTRUTURA 

 

Avaliar como andam as condições estruturais tem sua importância 

localizada no fato de que, sem uma infra-estrutura mínima que possibilite o 

desenvolvimento, uma série de ações e iniciativas fica impedida de acontecer. 

Para este trabalho observar como esta a situação estrutural teve o 

intuito de, ao observá-lo, entender como os Quilombolas encaram os 

problemas e os equacionam para que sua interferência seja a menor possível.  

No que diz respeito ao remanescente de Quilombo, que se encontra 

numa região em que uma série de condições estruturais nuca se aproximou de 

uma situação, digamos, razoável. Esta característica é acentuada em todo o 

Vale do Ribeira. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 35
A situação evolvendo a infra-estrutura na comunidade Quilombola, 

condições das estradas, presença de escola e posto médico é boa, segundo os 

integrantes da comunidade, pois estes então presentes.  

A estrada de acesso à comunidade até Adrianópolis também está 

melhor, sob a ótica dos Quilombolas, do que há algum tempo atrás.  

Houve épocas em que não havia estrada como se vê hoje. Segundo 

muitos dos Quilombolas entrevistados, no seu lugar havia apenas trechos bons 

que se alternavam com outros em péssimo estado de conservação.  

Porém, esta melhoria se deve aos plantadores de pinus e eucaliptos, 

que a fim de se viabilizar a retirada e plantio destas duas monoculturas, 

executarão as melhorias nas estradas existentes, segundo nos afirmou o 

senhor Antonio Dias Pereira 47 anos, um dos integrantes de João Surá. 

A estrada principal, que da acesso ao Quilombo, segue o curso dos 

rios Ribeira e logo depois do rio Pardo. A ponte sobre o Rio João Surá é hoje 

feita de troncos e tábuas de eucaliptos, feita pelos Quilombolas depois de uma 

temporada de chuvas torrenciais que arrastaram a ponte de concreto antes 

existente no local. 

Tratamento de esgoto e água tratada na comunidade não há, toda a 

água consumida vem das nascentes próximas às casas, muitas delas em áreas 

em que há plantio de pinus sob glifosato e formicidas aplicados rotineiramente 

aumentando o risco aos Quilombolas pelo consumo de água contaminada com 

estes produtos.  

Há na sede do Quilombo João Surá uma escola com ensino dos 

primeiros anos do ensino fundamental e um posto de saúde que oferece 

atendimento médico de um clínico geral a cada 15 dias. 

É possível observar, a partir deste relato da infra-estrutura, uma séria 

deficiência em aparelhos sociais que lhes garanta melhores condições de 

sanidade e educação. O número de idosos e crianças é expressivo na 

comunidade, além do número de pessoas com deficiências físicas e metal. 

Assim, a ampliação de aparelhos sociais, tais como escola para todas as séries 

do ensino fundamental e um atendimento médico num intervalo mais curto de 

tempo, já melhoraria em muito a qualidade de vida da comunidade.  
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A maioria das famílias tem uma latrina próxima às suas casas, ou 

mesmo fossa asséptica que despeja os resíduos nos córregos ou rio.  

É urgente a construção de estrutura de esgotos. No que diz respeito à 

água tratada, já foi pleiteado e adquirido pela comunidade um reservatório de 

água, faltando apenas à construção do poço artesiano, para que as famílias 

tenham água isenta de resíduos para consumo. 

Ponto de extrema delicadeza, é que diz respeito aos manejos culturais 

com utilização de iscas para formigas e o uso do dessecante glifosato próximo 

às nascentes, bem como o plantio e colheita de pinus e eucaliptos que não 

seguem as curvas de níveis da topografia da região.  

Todas estas ações aumentam a fragilidade do remanescente de 

Quilombo. Afinal, sem a presença de água tratada e esgoto, sem uma melhoria 

das estradas alem de atendimento médico e ampliação da rede de ensino 

fundamental que atenda a todas as series o desenvolvimento da comunidade 

estará prejudicado.  É importante lembrar o que foi exposto anteriormente no 

item caminhadas, no momento em que todos os levantamentos necessários 

para o reconhecimento da comunidade como remanescente de quilombo, 97 

famílias retornarão para a comunidade.  E ampliação de toda esta estrutura se 

fará necessária para atender às famílias.  

 

3.2 IMPRESSÕES INICIAIS SOBRE A AGRICULTURA NO QUILOMBO JOÃO 

SURÁ EM SUAS DIMENSÕES PRODUTIVA E CULTURAL 

 

A intenção neste capitulo é traçar pontos de contato que aproximem a 

Agricultura Tradicional Quilombola da Agroecologia. Observaremos para tanto, 

a origem das técnicas e manejos das sementes, qual a sua dependência ou 

não de insumos e máquinas externas à propriedade, ou seja, a importação de 

energia na forma de fertilizantes, agroquimicos, agrotóxicos, combustível, 

lubrificantes, máquinas e implementos para os manejos produtivos.  

Todos os dados para nossa analise vêm dos relatos expostos pelos 

Quilombolas para os questionários semi-estruturados, que somadas as 
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observações feitas a campo, as quais estão retratadas por fotos presentes no 

texto, servirão de apoio nesta tarefa.  

3.3 BREVE HISTÓRICO DA AGRICULTURA TRADICIONAL NO QUILOMBO 

JOÃO SURÁ. 

 

A agricultura quilombola é tipificada como uma agricultura tradicional, 

pois é fruto da associação de técnicas e manejos da agricultura africana trazida 

pelos escravos, que se associaram as técnicas e manejos da agricultura dos 

povos indígenas que aqui habitavam.  

Estas características são percebidas nos manejos e nas técnicas de 

plantio no Quilombo João Surá.  Características que advêm da mescla de 

saberes indígenas aos saberes trazidos pelos africanos.  

Originários desta fusão têm-se, por exemplo, o sistema de pousio, o 

fogo como recurso para a limpeza das áreas para cultivo, o plantio sob a 

coivara, ou seja, sobre as cinzas das queimadas, além do policultivo ou 

plantios associando espécies.  

A diferença entre o sistema africano de cultivo e o indígena se faz na 

não necessidade da migração para outras áreas visando solos mais férteis que 

é uma característica marcante da cultura indígena brasileira.  

O recurso utilizado pelos Quilombolas é o pousio de quatro anos em 

áreas que se intercalam e são separadas por uma faixa de mata nos vales 

entre uma encosta de morro e a outra, sendo esta a alternativa que os 

Agricultores Quilombolas encontraram para a migração.   

O senhor Gonçalo Florindo de Ramos, 87 anos, Agricultor Quilombola 

mais velho da comunidade e morador no núcleo de Guaracuí, porém vivendo 

em Curitiba em virtude da saúde debilitada, relata-nos que há algum tempo 

atrás não era assim. As áreas eram comuns e os cultivos particulares, em 

outras palavras, se uma dada área estivesse livre, sem cultivos, o agricultor 

poderia cultivá-la sem pedir autorização a ninguém.  
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Por este depoimento podemos inferir que possivelmente até bem 

pouco tempo atrás, os Quilombolas migravam rotineiramente dentro da área do 

Quilombo, pois a demarcação das áreas data da década de setenta.  

Resquício talvez, do nomadismo indígena para viabilizar seus cultivos. 

Ainda segundo o senhor Gonçalo o único problema existente na época é que 

em determinadas situações se obrigavam a andar extensas áreas para realizar 

seus cultivos. 

Este cenário mudou, segundo relata o senhor Gonçalo, quando da 

demarcação das propriedades pelo Incra, na década de setenta, que delimitou 

as áreas de todos, pondo fim a este sistema. 

Mesmo quando havia esta liberdade em escolher as áreas para cultivo 

o recurso do fogo também já era utilizado. 

Expediente que se mantém muito ativo como nos relata outro Agricultor 

Quilombola, senhor Antonio Dias Pereira e que em loco podemos observar. 

Segundo ele, ao preparar as áreas para os cultivos, o agricultor utiliza 

uma área que esteja no mínimo quatro anos em pousio.  

Este prazo é justificado pelos Quilombolas não somente pela 

necessidade de regeneração da fertilidade natural do solo. Mas também devido 

à privação de lenha próxima à propriedade. Porquanto, com o manejo do 

pousio em quatro anos recompõe-se uma pequena mata que permite, sem que 

seja necessário derrubar áreas de mata virgem, suprir esta necessidade.  

Ao relatar como se dá o manejo em uma área para plantio de feijão e 

milho, o senhor Antonio Dias Pereira, 47 anos, retrata um pouco disto: 

“Primeiro eu derrubo a capoeira de uma área que esta descansada, 
depois faço um aceiro3 para o fogo não passar para a mata ou para a 
área do vizinho e coloco fogo sempre no final da tarde porque não 
tem muito vento e de manhã já estará tudo queimado, facilita pra 
plantar”. 

 

                                                
3
 Segundo o dicionário Larousse Cultural, aceiro é a área desbastada de vegetação para evitar 

o perigo de incêndio ou impedir sua propagação ( LAROUSSE CULTURAL 1998). 
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Esta pratica é comum a todos os Quilombolas entrevistados, os 

quais afirmam que assim não perdem tempo e nem se desgastam ao sol 

na limpeza das áreas. 

 

3.4 A POSSE DAS SEMENTES, GARANTIA DE AUTONOMIA. 

 

Associado ao pousio tem-se a preservação de germoplasma próprio. 

Todos os entrevistados afirmaram que as sementes, mudas plantadas por eles, 

feijão, arroz, mandioca, cepas de cana, encontram-se com eles há pelo menos 

três gerações e que nunca compram estes tipos de sementes.  

Sobre as sementes foi possível levantar pelo menos três variedades de 

arroz: o Matão vermelho, Matão branco e 90 dias4. Três de feijão: roxinho 

mineiro, carioquinha e uma variedade de feijão preto. Três variedades de 

mandioca e cana, das quais os quilombolas não souberam precisar com 

certeza qual o nome.  

Um aspecto importante que podemos observar, é que todas as 

cultivares em poder dos Quilombolas produzem sementes viáveis e já estão 

ambientadas às condições climáticas e de solos da região. A troca de 

sementes, ramas de mandioca e toletes de cana são freqüentes entre eles.  

Na ocorrência de um ou outro ter sua safra fracassada este é 

amparado pelos outros mediante empréstimo de sementes para a lavoura 

seguinte e o pagamento deste empréstimo é feito com a mesma semente.  

Esta região já foi conhecida como grande produtora de arroz na época 

do império como nos afirma Bernini (2005, p. 15): “o cultivo do arroz se torna a 

principal atividade econômica da região no inicio do século XIX (...) o arroz 

produzido ali era conhecido como arroz de Iguape”.  

Talvez esteja aí a origem de algumas das variedades de arroz hoje 

ainda existente e em posse dos Quilombolas entrevistados, os quais afirmam 

ter herdado as sementes de seus pais e que estas sementes já se encontram 

em poder da família quilombola há pelo menos três ou quatro gerações. 
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Dada à importância que as sementes representam para a agricultura 

hoje, campo em que várias empresas multinacionais estão investido 

maciçamente para dominar. Ter domínio sobre as sementes de qualidade 

testadas e validadas pelo saber de um povo num ecossistema específico como 

os Quilombolas, é sem dúvida um feito grandioso, pois lhes garante autonomia. 

Ao analisarmos a Agricultura Tradicional na comunidade, deparamos 

com um contexto que se aproxima à afirmação de Costa (2004, p. 47) para 

este autor: 

(...) a Agroecologia pressupõe a adequação da agricultura a cada 
realidade ecológica. No tocante à estrutura dos sistemas produtivos, 
as escolhas das distintas atividades produtivas vegetais e animais, o 
que inclui a definição das espécies vegetais, cultivares e variedades a 
explorar com base em sua adequação e compatibilidade a cada 
situação local” 

  

Na comunidade, de fato, a agricultura praticada pelos Quilombolas se 

adapta ao contexto local. Pois todas as espécies vegetais, animais estão 

adaptadas às condições da realidade ecológica do Quilombo.  

E esta adaptação começou com as sementes hoje existentes e em 

poder dos Quilombolas. Da forma como a Agricultura Quilombola reproduz e 

preserva suas sementes podemos afirmar ser esta uma das praticas que 

Agroecologia encampa e defende. Deste modo, a comunidade garantiu no 

decorrer de sua história de Agricultores Quilombolas as condições mínimas de 

sobrevivência e autonomia atual. E isto em muito se deve à manutenção de 

suas sementes. 

 

3.5 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E AUTO-SUFICIÊNCIA ALIMENTAR DAS 

PROPRIEDADES QUILOMBOLAS. 

 

A observação da adequação aos limites que ambiente impõe ao 

sistema produtivo das propriedades do Quilombo, mostrou que a importação de 

insumos industriais é nula, ou seja, de acordo com a afirmação dos 

                                                                                                                                          
4
 Todos estes nomes de sementes foram relatados pelos quilombolas nas entrevistas. Não 

objetivamos pesquisar se há, por parte das entidades de pesquisa, nomes técnicos 
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Quilombolas nada de insumos e máquinas é adquirido para viabilizar a 

produção. 

Diversas pesquisas têm demonstrado que a agricultura convencional é 

grande demandadora de energia.  Por ser finita esta matriz energética fundada 

no petróleo, coloca agricultura baseada nos insumos advindos deste mineral 

(combustível, lubrificantes, adubos nitrogenados, agrotóxicos) em situação de 

extinção, ou seja, durará enquanto durar as reservas de petróleo (PIMENTEL, 

1982; CASTANHO FILHO et alii 1982; DOERING apud COSTA, 2004, p. 44). 

O que expomos a cima é para localizar a Agricultura Quilombola neste 

contexto de crise energética da agricultura convencional.  

Na forma como observamos a Agricultura Tradicional do Quilombo 

João Surá, podemos afirmar que este sistema de produção não esta fundado 

numa base energética dependente do petróleo. Baseia-se na mão-de-obra 

humana que é a única forma de energia empregada no processo.  

Enquanto na agricultura convencional a eficiência energética é muito 

baixa e a taxa de energia investida para produzir o alimento é muito mais alta 

do que a energia que alimento contém em si (COSTA, 2004, p. 45). A 

Agricultura Quilombola, por ser baseada na força de trabalho humano, tem uma 

eficiência comparativamente muito maior. Para Costa (idem, idem), em 

sistemas onde a fonte básica de energia é baseada no trabalho humano a 

relação entre energia produzida e energia investida é de 10:1 a 40:1 (Figura 

55). 

 

                                                                                                                                          
relacionados às mesmas cultivares de sementes. 
5 Gráfico 1 e 2 energético do sistema agrícola manual e moderno extraído da tese de doutorado de Costa 
(2004) na forma como este o elaborou. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 42
FIGURA 5 – PERFIL ENERGÉTICO D SISTEMA AGRÍCOLA MANUAL 

 

Fonte: Adaptado de (COSTA, 2004) 
 

Em face de uma agricultura industrial altamente dependente onde a 

eficiência energética e muito aquém da esperada ou mesmo negativa(Figura 

6), fica claro observar porque a agricultura no Quilombo vem se mantendo por 

tanto tempo e produzindo ainda os alimentos necessários para prover as 

famílias dela dependentes, muito desta suficiência se deve à sua eficiência 

energética.  

FIGURA 6 – PERFIL ENERGÉTICO DE SISTEMA AGRÍCOLA MODERNO 

 

Fonte: Adaptado de (COSTA, 2004) 
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O Agricultor Quilombola realiza seus cultivos em pequenas áreas que 

varia em média de 5 a 10 ha dentro da propriedade que em média vai de 10 a 

40 Alqueires extensão relatada por eles nas entrevistas. Nestas áreas de terras 

são destinadas sempre áreas maiores para as lavouras de arroz, feijão e 

mandioca.  

Cultivam, também de forma consorciada, outros alimentos tais como 

abóbora melancia e diversas olerícolas que se destinam sempre ao sustento da 

família, estabelecendo assim, um quadro diversificado no que diz respeito às 

variedades cultivadas. E como já comentamos, todas as tarefas relacionadas 

aos cultivos são realizadas sem nenhum aporte tecnológico, ressaltando a alta 

eficiência energética deste sistema cultivo. 

No que se refere ao uso de insumos modernos, tais como adubos e 

fertilizantes sintéticos, agrotóxicos: herbicidas, inseticidas, fungicidas e outros 

“cidas” do gênero. Todos os Quilombolas entrevistados foram taxativos em 

responder que não utilizam e não lembram de os terem utilizado em seus 

cultivos, corroborando com o que foi dito anteriormente a este respeito acerca 

da eficiência energética do quilombo.Os únicos instrumentos utilizados para as 

tarefas diárias na lavoura são a enxada, a foice, o facão, e a máquina de 

plantar manual. Não foi dito por nenhum dos entrevistados se alguma vez 

utilizaram máquinas para lavrar as áreas de cultivo, mesmo porque, em 

situações de declividade e na extensão em que se cultiva no Quilombo, o uso 

de tal recurso é difícil e não se justifica. E esta afirmação é comprovada 

quando observamos a maneira como os quilombolas realizam a colheita do 

arroz, do feijão, da mandioca, e da cana que são feitas manualmente e sem 

nenhum recurso tecnológico.  O arroz é guardado sem beneficiamento algum, 

facilitando o armazenamento e livrando-o do ataque de pragas. O feijão é 

conservado em garrafas plásticas de refrigerante o que garante maior tempo 

sem ser atacado por insetos. A mandioca é processada manualmente em 

farinha (foto 2). Em geral as famílias só processam uma quantidade que 

satisfaça as necessidades de um mês.  
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Figura 7 - SENHORA KLARINDA DE ANDRADE PEREIRA MATOS 

MORADORA DE JOÃO SURÁ PREPARANDO BIJU DE FARINHA DE 

MANDIOCA EM TAXO CENTENÁRIO TAMBÉM USADO PARA O PREPARO 

DA FARINHA DE MANDIOCA E DE MILHO 

 

Fonte:Gentileza Engº Agro Roberto Franzini. 

 

Fica assim, uma grande quantidade de mandioca plantada que só é 

colhida e transformada em farinha no momento em que se faça necessário. 

Com o descrito acima, queremos ressaltar que a primeira necessidade 

a ser suprida é por alimentos para a família no decorrer do ano. E que para tal, 

não se faz necessário à utilização de tecnologias extremamente elaboradas 

que podem causar dependência de fatores externos à propriedade. 

Mesmo que se cultivem pequenas áreas nas propriedades, os 

Quilombolas afirmam que os produtos colhidos dão conta de manter a família 

alimentada.  

É justamente este um dos pontos que a Agroecologia defende.  

Garantia de alimentos de qualidade sem resíduos de qualquer espécie 

e com quantidade. E é que se produz nas propriedades Quilombolas, segundo 

a afirmação dos Agricultores Quilombolas.  
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Assim, é possível afirmar que as famílias apesar do seu isolamento, ou 

em virtude deste, sempre foram auto-suficientes e vivem hoje, em situação 

próxima a esta condição.  

Com exceção do fogo, que é utilizado para limpeza da área para o 

plantio como já comentado, os agricultores quilombolas estão muito próximos 

de atingir um nível de agricultura que podemos afirmar como baseada na 

filosofia que a Agroecologia defende.  

Em essência, a Agroecologia pressupõe a interação entre os fatores 

envolvidos nos agroecossistemas. E o solo um dos fatores mais importantes, 

pois são sobre ele que todos os outros fatores irão de forma dinâmica interagir.  

A baixa ou nenhuma mobilização do solo é outro ponto a ser 

considerado, o revolvimento do solo nas condições climáticas e de relevo da 

região em que esta inserida a comunidade quilombola é temerosa, 

principalmente para manejos que exponha o solo a condições de ser 

degradado tais como gradagens, aragens e etc. No entanto no Quilombo isto 

não ocorre. 

Nas propriedades observadas no remanescente, os agricultores roçam, 

retiram a lenha e logo em seguida ateiam fogo na área e não exercem sobre o 

solo nenhuma outra mobilização, nem mesmo com arado de tração animal.  

No entanto, um sistema produtivo para ter um comportamento ótimo no 

que diz respeito  à produção, depende da interação de todos os seus 

componentes. Ao queimar a área para plantar, queimam-se também a matéria 

orgânica e a micro-vida que a produziu, destroe também as estruturas física e 

química deixando para as cultivares que serão plantadas, uma situação pior no 

tocante à fertilidade do solo.  

Apesar do uso do fogo os fundamentos da Agroecologia estão 

presentes nas propriedades quilombolas, na maneira como planejam seus 

cultivos, que não visa à comercialização, como objetivo primordial, mas sim, a 

reprodução da família, já que os alimentos produzidos só são comercializados 

se houver excedentes. Muito embora eles não tenham consciência da 

existência da Agroecologia como ciência e/ou filosofia, seus fundamentos 

básicos estão presentes.  
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A independência de uma série de fatores como já comentado, de 

insumos modernos e máquinas, também é uma mostra de que a forma como 

manejam seus cultivos, adaptados às condições ecológicas que a região 

oferece, os aproximam da Agroecologia.  

Porém para que se aproxime mais ainda de um sistema do qual 

possamos afirmar que seja fundado nos pilares da Agroecologia é necessário 

que os insumos internos nas propriedades sejam melhores aproveitados.  

Tais como, incremento de espécies vegetais fixadoras de nutrientes 

como nitrogênio, e produtoras de matéria orgânica, associação de cultivos e 

animais de forma coordenada para melhor aproveitamento da área e dos 

resíduos animais e vegetais. Enfim, adoção de adubação não sintética baseada 

em recursos vegetais e animais presentes na propriedade e adaptados à região 

melhorará sensivelmente a proteção e fertilidade do solo.  

Isto tudo acrescido de policultivos, das mais variadas espécies vegetais 

que se prestem não somente a alimentação humana, mas também para 

melhoria das condições físicas e químicas do solo, para alimentação dos 

animais, em suma para o equilíbrio do sistema solo – planta – homem.  

A Agroecologia trabalha com esta multiplicidade de recursos naturais e 

manejos, Costa (2004, p.68) afirma que: 

 
“a biodiversidade é inerente à dinâmica evolucionária, em que 
mutação recombinação genética e seleção natural combinam-se para 
produzir variabilidade, inovação e diferenciação na biota terrestre. A 
diversidade conduz a uma diferenciação de habitats, ao aumento da 
produtividade e reforça sua auto-reprodução, mantendo um papel 
importante na manutenção da estrutura e função dos ecossistemas. 
Todo organismo ocorre em um complexo ambiental onde interagem – 
luz, temperatura, precipitação, vento. solo, umidade do solo, fogo e 
outros.” 

 
Os 200 anos de história que será completado em 2007 pelo Quilombo 

João Surá, sem perder sua essência enquanto grupo social já os credencia 

para esta nova e tão importante fase no seu processo evolutivo que é a adoção 

da Agroecologia.  

Na recuperação, no que diz respeito à agricultura Tradicional 

Quilombola, de praticas e cultivos deixados por algum motivo, a Agroecologia, 

enquanto filosofia e ciência, se prontifica a ser o fio condutor desta evolução. 
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Dito de outra maneira é de extrema importância à adoção da 

Agroecologia em um momento em que o Quilombo João Surá vem afirmando 

sua identidade, moldada pelas lutas em torno do reconhecimento legal de suas 

terras e pelas lutas contra as pressões da realidade social do seu entorno. 

Resumidamente podemos elencar, a partir do que expomos no 

decorrer deste capitulo, os pontos que para nos foi possível constatar e 

relacionar como pontos e interfaces que aproximam a Agricultura Tradicional 

Quilombola à Agroecologia. Quatro que podem se desdobrar em outros: 

• Alta eficiência energética do sistema agrícola baseado na força 

humana; 

• Produzem e detém a posse das sementes que cultivam; 

• Auto-suficiência de alimentos, a base alimentar é produzida nas 

propriedades garantindo sua segurança às famílias; 

• Independência de insumos modernos, todos os insumos utilizados 

estão presentes na propriedade; 

Estes elementos associados acima citados são para nos um grande 

indicador de que a Agricultura Quilombola da comunidade João Surá tem 

interfaces e pontos que a relaciona com a Agroecologia. Vale lembrar ainda 

que a maioria dos quilombolas entrevistados alegou ter presente a 

aposentadoria de pelo menos um de seus idosos como renda complementar ou 

mesmo principal à renda advinda dos cultivos, que confere maior estabilidade.  

Porem visamos analisar nesta monografia as interfaces e os pontos que 

aproximam o sistema de cultivo quilombola a Agroecologia e estes a nosso ver 

foram alcançados. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os saberes populares guardam um conhecimento lapidado pela 

experiência empírica dos Agricultores Quilombolas. 

Este conhecimento, que mediado pelo meio em que vivem, ou como 

dizia Paulo Freire, mediado pelo mundo, guarda um grande valor.  

Não se trata neste caso de só atuar com as ferramentas da ciência 

acadêmica na forma metodológica que propomos. Ao acrescentarmos neste 

trabalho as bases cientificas que a Agroecologia abarca, tomamos o cuidado 

de não atuamos de forma submissa ao conhecimento Tradicional Quilombola, 

nem tão pouco exercer sobre ele um “tiranismo” metodológico filosófico sobre o 

conjunto de conhecimentos destes povos, descaracterizando-o em sua 

identidade.  

Ao mesmo tempo, estamos propondo a Agroecologia como parceira 

aos conhecimentos tradicionais da comunidade quilombola, já validados pela 

experiência deste remanescente.  

Estabelecendo assim uma relação dialética em que a Agroecologia 

também apreenderia conhecimentos só existentes nesta comunidade 

Quilombola, processo este mediados pela dialógica.  

Este caminhar na direção de uma agricultura fundamentada na 

Agroecologia deve ser de forma participativa, atuante e cidadã, com a clareza 

de que um componente sozinho, isolado não fará grandes mudanças nesta 

direção.  

A importância de ações coordenadas reside no fato de que atuando 

junto com as atividades que já estão a ocorrer pela iniciativa de outros centros 

de pesquisa6 e atuação do governo do estado do Paraná (ações coordenadas 

pelo Grupo de Trabalho Clovis Moura, em conjunto com outras secretarias de 

estado) que facilitará a realização das mudanças que a comunidade quilombola 

espera. 

                                                
6 Ligados às instituições de ensino: Unesp e UFPR. 
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A partir desta experiência, seus acertos e práticas, talvez sejam 

possíveis sua reprodução em outras comunidades Quilombolas. 

É com esta preocupação que este trabalho foi pensado e elaborado. 
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ANEXO 

 

QUESTINÁRIO SEMI – EXTRUTURADO 

 

Dados Pessoais 

 

1. Nome do entrevistado 

2. Idade 

3. Quantos filhos têm 

4. Endereço 

 

Relação com agricultura 

 

5. Tempo na atividade 

6. História de vida 

7. Razões para estar na Agricultura 

8. Acha que a atividade evolui no decorrer do tempo em que esta nela 

9. Vantagens de ser agricultor 

10. Desvantagens de ser agricultor 

11.  Como se sente sendo um agricultor Quilombola 

 

 

Uso do solo 

 

12. Que espécies vegetais cultivam 

13. Praticas conservacionistas 
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14. Mobilização do solo 

15. Analise do solo 

16. Correção do solo 

17. Manejo da fertilidade 

18. Adução 

19. Rotação e consorciação de culturas 

20. Quais as tecnologias que detém 

21. Infra-estrutura 

 

 

Qual é a força de trabalho utilizada na propriedade 

 

22.  Própria e da família ou contratada 

 

Rebanhos 

 

23. Bovinos, caprinos, aves outras 

 

Máquinas 

 

24. Possui, não possui, aluga. 

Leitura da paisagem – Caminhadas  

 

25. Recursos naturais 

26. Realidade climática 

27. Recursos hídricos 
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28. Recursos edáficos 

29. Relevo 

30. Flora/Biodiversidade 

31. Matas nativas extensão, tipo e conservação 

32. Matas Plantadas tipo conservação manejo uso e produção 

33. Matas ciliares 

34. Estradas, moradias, escolas, postos médicos, telefone, luz elétrica, 

acesso a água tratada e esgoto. 

Entradas do sistema 

35. Germoplasma, compra ou é própria a quanto tempo a tem, quais 

36. fertilizantes, corretivos, agrotóxicos, se compra, quais e quanto adquire 

por safra, se não porque não utiliza. 

Saídas do sistema 

37.  O que se vende, quanto e com que periodicidade, vale a pena. 
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