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RESUMO 

O presente artigo tem por objetivo principal discutir a identidade cultural das comunidades 

remanescentes de quilombos do Vale do Ribeira e sua relação com o território em que 

vivem. Buscaremos analisar como os projetos de barragens para o rio Ribeira de Iguape e o 

artigo 68 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição de 1988, o qual garante o 

direito de propriedade da terra às comunidades que estejam ocupando efetivamente o 

território estão influenciando a (re) construção da identidade cultural quilombola. 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Descrição da área de estudo 

A região do Vale do Ribeira se localiza entre a Serra do Mar e o Oceano Atlântico, no litoral 

sul do Estado de São Paulo. Em sua totalidade, a bacia do rio Ribeira de Iguape 

compreende regiões do Sudeste de São Paulo (61%) e Leste do Paraná (39%), sendo 

composta por 23 municípios3. O rio Ribeira nasce no Paraná e deságua no mar no 

município de Iguape e possui 520 km de extensão, se constituindo como o único grande rio 

dos dois estados sem barramentos ao longo do seu curso para fins de geração de energia 

elétrica. 

O clima característico da região é o clima tropical úmido, caracterizado por altos índices de 

precipitação anual. Por se localizar entre a Serra de Paranapiacaba a oeste e a serra do Mar 

a leste, a região é privilegiada com muitas chuvas nas cabeceiras das duas serras, o que 

acaba por acarretar graves enchentes nos municípios localizados a margem do rio Ribeira 

de Iguape, como Eldorado, Registro, Sete Barras, Iguape, Iporanga e Ribeira. 

A região do Vale do Ribeira é considerada a menos desenvolvida economicamente e menos 

povoada do estado de São Paulo (HOGAN, CARMO & RODRIGUES, 1999). Sua ocupação 
                                                           
2 Rua da Consolação n. 2223, apto 132, Bairro Cerqueira César, São Paulo-SP, CEP 01301-100 Aluna 
do Programa de Pós-Graduação em Geografia Física 
FFLCH – Universidade de São Paulo 
lkati@yahoo.com 
3 O municípios que compõem a Bacia do Ribeira de Iguape são: Apiaí, Barra do Chapéu, Barra do 
Turvo, Cajati, Cananéia, Eldorado, Iguape, Ilha Comprida, Iporanga, Itaoca, Itapirapuã Paulista, 
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remete ao início da colonização com atividades tradicionais de subsistência, extrativismo e 

mineração, porém permaneceu a margem do “progresso econômico” e do desenvolvimento 

do país, sendo que somente a partir da década de 1960 começaram a surgir projetos 

governamentais de desenvolvimento para a região (ANTUNIASSI & REISMANN, 2001). 

O Vale do Ribeira concentra os maiores remanescentes de Mata Atlântica do Brasil e, 

visando a necessidade de se preservar um dos biomas mais ameaçados do planeta, a Mata 

Atlântica, grande parte da região está protegida por legislações ambientais que estabelecem 

diversos graus de restrição de uso do território, incluindo Parques Estaduais, Estações 

Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental. 

De acordo com Sekiguchi (1999), a região caracteriza-se também pela existência de 

inúmeros conflitos de natureza agrária e fundiária, e pela existência de grandes problemas 

advindos dos choques entre as políticas governamentais conservacionistas e modo de vida 

das populações locais, principalmente as populações quilombolas, caiçaras, índios, 

populações estas que sempre viveram em relação direta com meio natural. Segundo 

Diegues (2000), esse modelo de áreas de proteção dos recursos naturais restringe, ainda 

que em diferentes graus, a presença de populações humanas e conseqüentemente 

atividades de produção e reprodução da vida material e cultural dos habitantes tradicionais 

dessas áreas. 

Além da grande diversidade biológica e da grande diversidade cultural, a região destaca-se 

por apresentar o maior número de remanescentes de comunidades de quilombos do estado 

de São Paulo. O ITESP- Instituto de Terras do Estado de São Paulo- identificou, até junho 

de 2002, 31 comunidades no estado, sendo que 21 delas encontram-se no Vale do Ribeira. 

1.2. As comunidades de quilombos 

As comunidades de quilombos caracterizam-se, como outras populações tradicionais4, pelo 

seu forte vínculo com o meio ambiente em que vivem, onde se verifica um alto grau de 

conservação dos ecossistemas naturais. Essas comunidades têm sua estrutura produtiva 

baseada na prática da agricultura de subsistência, que assegura os produtos básicos para o 

consumo familiar, e em uma pequena comercialização de parte de sua produção a fim de 

                                                                                                                                                                                     
Itariri, Jacupiranga, Juquiá, Juquitiba, Miracatu, Pariquera-Açu, Pedro de Toledo, Registro, Ribeira, 
São Lourenço da Serra, Sete Barras e Tapiraí. 
4 De acordo com Diegues (2000), o termo "População tradicional” designa um grupo de pessoas que 
detém "um  conhecimento aprofundado da natureza e de seu ciclos que se reflete na elaboração de 
estratégias de uso e de manejo dos recursos naturais; importância dada à unidade familiar, doméstica 
ou comunal e às relações de parentesco ou compadrio para o exercício das atividades econômicas, 
sociais e culturais; importância das simbologias, mitos rituais associados à caça, à pesca e atividades 
extrativas; dependência com a natureza, os ciclos naturais, e os recursos naturais renováveis a partir 
dos quais se constrói um modo de vida ”  
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suprir necessidades outras que a agricultura praticada não consegue proporcionar. 

(ANDRADE et alli, 2000) 

As comunidades negras, formadas por escravos foragidos, libertos ou abandonados, 

assentaram-se em terras próximas as margens do rio Ribeira em busca de sua autonomia e 

defesa dos preconceitos e da hostilidade da sociedade "branca". Organizaram-se de modo a 

poder reproduzir-se social e materialmente através de relações de solidariedade, ajuda 

mútua e do acesso comum a terra. (QUEIROZ, 1983; MIRALES, 1998; STUCCHI, 1996a ). 

As relações sociais são alicerçadas sob laços de parentesco e os trabalhos cotidianos, 

principalmente os desenvolvidos na roça, são organizados sob base familiar. Alguns 

trabalhos, como a colheita, são realizados em mutirões, onde estão presentes amigos e 

parentes, evidenciando a permanência de relações solidárias que foram construídas 

historicamente através da dinâmica de desenvolvimento conjunto das populações e dos 

territórios onde se estabeleceram desde o século XIX, aproximadamente, sendo a 

reciprocidade um atributo central desse modo de convivência. A terra é de uso comum e 

cada família possui sua determinada parcela, onde desenvolvem suas plantações de arroz, 

mandioca, feijão, batata doce, inhame, milho, etc. e criam seus animais (MIRALES, 1998). 

Essa sociabilidade intrínseca ao modo de vida das comunidades quilombolas, bem como 

sua caracterização étnica5, tem suas raízes históricas remetidas à concentração do grande 

contingente negro na região, o que ocorre principalmente devido à extração de minerais 

preciosos como o ouro durante os séculos XVII e XVIII e à produção de arroz durante o 

século XVIII. (CARRIL, 1995) 

O rio Ribeira sempre foi a referência para todas as comunidades rurais ao longo dele 

organizadas. Para as comunidades quilombolas, bem como para outras comunidades 

ribeirinhas, ainda nos dias atuais, o rio Ribeira desempenha papel fundamental como meio 

de comunicação, transporte, pesca, lazer, e para a perpetuação da dimensão simbólica dos 

habitantes dessas áreas. (STUCCHI, 1998b). 

2. TERRITÓRIO E IDENTIDADE 

De acordo com Bandeira (1988), todos os estudos sobre as comunidades de quilombos no 

Brasil, independente do foco de análise, trazem um dado empírico fundamental para se 

compreender a identidade cultural dos remanescentes de quilombos, que é a base 

geográfica. O território é a condição essencial que define quem são os grupos negros, onde 

estão e por quê estão naquele determinado lugar. Além de constituir uma realidade física, 

                                                           
5 A emergência do dado étnico está atrelada à consolidação de uma identidade coletiva fundada tanto 
numa autodefinição consensual, quanto em práticas político-organizativas, em sistemas intrínsecos e 
em símbolos próprios. (ANDRADE et alli, 2000) 
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ela constitui também um patrimônio comum e, por isso, difere-se de outras terras de outros 

grupos. (Gusmão, 1999: 150) 

A partir de 1988, as comunidades negras do Vale passam a correr o risco de perder seus 

territórios devido a possibilidade de construção de barragens ao longo do curso do rio 

Ribeira5. A Companhia Brasileira de Alumínio CBA- grupo Votoratin, com o objetivo de 

produção de energia elétrica, em caráter privado, para aumentar a sua exportação de 

alumínio para os EUA, Japão e Europa iniciou os estudos para a construção da barragem 

Tijuco Alto, simultaneamente com a CESP-Companhia Energética do Estado de SP que 

intenciona construir mais 3: Itaoca, Funil e Batatal, com o objetivo de aproveitamento 

múltiplo- geração de energia e controle das cheias. 

Os inúmeros exemplos de populações que, devido à construção de Usinas Hidrelétricas 

(UHE), foram expulsas de seus territórios tradicionais, perderam sua auto-estima e sua 

autonomia, e estão vivendo hoje marginalizadas, dependendo de cestas básicas, como os 

Parakanã, Guajajara e Krikati no Pará, atingido pela UHE Tucuruí; os Waimiri Atroari , 

atingidos pela UHE Balbina no Amazonas; os Ofaié atingidos pela construção da UHE Porto 

Primavera no Mato Grosso; a comunidade quilombola de Mucambo em Sergipe, pela UHE 

Xingó, entre outras, assustam as comunidades que moram às margens do rio Ribeira de 

Iguape, pois a ameaça de perder seus territórios devido a possibilidade de construção das 

barragens torna-se uma constante na vida quilombola a partir do início da década de 1990. 

A possibilidade de perder seus territórios, mobilizou as comunidades para organizarem-se 

politicamente, fundando em 1992, o Moab- Movimento dos Ameaçados por Barragens, o 

qual se vinculado ao MAB- Movimento dos Atingidos por Barragens. A ameaça de um 

agente externo à comunidade forçou a organização política do grupo étnico em bases 

sólidas e por meio de uma identidade comum para que pudessem se defender. É nesse 

contexto que a identidade cultural das comunidades remanescentes de quilombos é (re) 

elaborada, pois, de acordo com O'Dwyer (1995), a identidade cultural emerge como 

resposta diante da situação de conflito e confronto com grupos sociais, econômicos e 

agências governamentais que passam a implementar novas formas de controle político e 

administrativo sobre o território que ocupam. 

Ainda no ano de 1988, foi aprovado junto a Constituição Federal o artigo 68 que trata da 

titulação da terra de quilombos, o qual faz parte do Ato das Disposições Transitórias (ADT): 

                                                           
4 Os projetos de construção de barragens para o rio Ribeira de Iguape remontam à década de 1950 e 
1960, mas é somente a partir do final dos anos 80, quando se intensifica os debates e a possibilidade 
da construção, que essa problemática passa a ser internalizada no pensamento e na ação das 
comunidades negras da região (CARRIL, 1995) 
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“Aos Remanescentes das Comunidades de Quilombos que estejam 

ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o 

Estado, emitir-lhes os respectivos títulos”. 

Para reivindicar esse direito as comunidades passaram por um processo de mudança em 

relação à sua auto-identificação, passando a se definir como quilombolas, pois até 1988 se 

autodenominavam comunidades negras, ou seja, a base legal que garante a propriedade da 

terra às comunidades trouxe um novo conceito que até então não era utilizado, o conceito 

de remanescente das comunidades de quilombos. Vale ressaltar que alguns autores 

criticam o conceito cunhado pelo artigo 68, argumentando que remanescente é algo que 

sobrou, um resquício arqueológico, não tratando as comunidades, ou melhor, seus membros 

como sujeitos históricos que estão no presente fazendo a sua própria história. 

Segundo Mirales (1998), a reivindicação legal se constitui numa das possibilidades para a 

sua afirmação como sujeitos coletivos em busca de um lugar social. Dessa forma, a luta 

pela terra se constitui em um projeto político, por meio do qual a comunidade se (re) pensa e 

define estratégias. Nesse sentido, a lei pode ser vista como mediação e reforço das relações 

entre grupos sociais. (THOMPSON,1987) 

Para Almeida, o conceito de quilombo não foi construído sociologicamente e, por isso, ainda 

encontra-se cristalizado num tempo histórico passado. Andrade & Treccani (2000:04) nos 

chama atenção para a necessidade de se ressemantizar o conceito, pois segundo elas, 

atualmente, diferentes setores do Poder Público brasileiro, apoiam seus discursos numa 

interpretação restritiva, "alegando uma pretensa autoridade científica neutral que acaba por 

esvaziar a utilização do Art. 68 como instrumento de luta política para que seja reconhecido 

o direito das comunidades quilombolas". (ANDRADE & TRECCANI, 2000: 04) 

A Associação Brasileira de Antropologia-ABA, num esforço de definição teórica, em 1994, o 

Grupo de Trabalho sobre Comunidades Negras Rurais divulgou o documento com a 

definição do conceito "remanescente de quilombo. Assim, de acordo com a ABA, o termo 

Remanescente de Quilombo designa: 

“hoje a situação presente dos segmentos negros em diferentes regiões e contextos e 

é utilizado para designar um legado, uma herança cultural e material que lhe confere 

uma referência presencial no sentimento de ser e pertencer a um lugar e a um grupo 

específico” (Garcia, 1995 apud ANDRADE, 1997: 7) . 

Assim, para a ABA: 

"Contemporaneamente, portanto, o termo não se refere a resíduos ou resquícios 

arqueológicos de ocupação temporal ou de comprovação biológica. Também não se trata de 

grupos isolados ou de uma população estritamente homogênea. Da mesma forma nem 
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sempre foram constituídos a partir de movimentos insurrecionais ou rebelados, mas, 

sobretudo, consistem em grupos que desenvolveram práticas de resistência na manutenção 

e reprodução de seus modos de vida característicos num determinado lugar" (ABA, 1994:2). 

O direito constitucional aos seus territórios afirmou positivamente a luta contra as barragens, 

porém ele por si só não garante a segurança da permanência das comunidades em suas 

terras, caso seja aprovado o licenciamento ambiental para a construção das barragens. 

Os estudos de Frederik Barth (1969) sobre grupos étnicos e suas fronteiras é o fio condutor 

de nossa análise sobre identidade cultural. Para Barth, a construção da identidade se faz no 

interior de contextos sociais que determinam a posição dos agentes e por isso orientam 

suas representações e suas escolhas. O fenômeno da identidade deve ser entendido 

através da ordem das relações entre os grupos, sendo definida a partir dos "sinais 

diacríticos, isto é, a partir das diferenças que os próprios agentes sociais consideram 

significativas. 

Barth define como grupo étnico todo grupo social formado por individuos que se perpetuam 

biologicamente; que compartilham dos mesmos códigos de valores culturais; que se 

comunicam, e por fim, identificam-se como pertencentes a um mesmo grupo social, ao 

mesmo passo que são identificados por outros como pertencentes a um grupo social 

comum. 

O traço primordial para a definição do grupo étnico como organização social é a 

característica da auto-atribuição dos individuos como pertencentes ou não a um 

determinado grupo étnico, seja por afinidade a esse ou por oposição aos outros. As 

características consideradas relevantes para essas populações são variáveis, não podemos 

pressupô-las, uma vez que advém de critérios culturais muitas vezes específicos de cada 

grupo étnico. Contudo Barth, classifica dois grupos fundamentais, sendo o primeiro formado 

por sinais diacríticos (como a língua, o vestuário e o estilo geral de vida dos membros, entre 

outros) e os sinais que são orientados por valores comuns fundamentais, como os padrões 

de moralidade e de ética de cada grupo em questão. 

Vale ressaltar que, de acordo com O'Dwyer, a identidade étnica tem sido diferenciada de 

"outras formas de identidade coletiva pelo fato de ela ser orientada para o passado". Porém, 

o passado referido pelas membros da comunidade não é o mesmo da historiografia e sim o 

passado que é trazido para o presente através da memória coletiva, dessa forma, "uma 

história que pode ser igualmente lendária e mítica". (O'DWYER, pág. 17) 

É através da memória, que a história dessas comunidades estão "contadas". Essa história é 

marcada pelo lugar, lugar esse tão importante, pois é o que define o negro não como um 
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sujeito genérico, mas sim o negro de uma comunidade ou grupo que ocupa um determinado 

território, uma terra que lhe pertence. (GUSMÃO, 1999: 145) 

A identidade étnica é expressa através do sentimento de pertencimento a um determinado 

grupo e no caso, das comunidades de quilombos, esse sentimento está atrelado ao território 

em que vivem. Segundo Milton Santos, "o território em que vivemos é mais que um simples 

conjunto de objetos, mediante os quais trabalhos, circulamos, moramos, é também um dado 

simbólico"(1993:61). A territorialidade "não provem do simples fato de viver num lugar, mas 

da comunhão que com ele mantemos (SANTOS, 1993: 62). 

A noção de territorialidade, como salienta O'Dwyer (2002), é esboçada no interior de um 

grupo étnico quando esse se vê ameaçado de perder suas terras para agentes externos, 

sejam eles, as frentes de expansão ou setores politicamente influentes interessados em 

suas terras. 

A terra-território torna-se um valor de vida, um espaço de sentido, investido pela história 

particular de cada grupo, tornando-se polissêmica, dinâmica e mutável. A terra é sinônimo 

de relações vividas, fruto do trabalho concreto dos que aí estão, fruto da memória e da 

experiência pessoal e coletiva de sua gente, os do presente e os do passado". (GUSMÃO, 

1999: 150) 

Dessa forma, o território para as populações tradicionais não se constitui apenas como um 

aglomerado físico de extensão de terras férteis. O território tradicional é uma porção do 

espaço geográfico onde ocorre tanto a produção material quanto a produção dos 

significados simbólicos e culturais da comunidade, onde as várias dimensões da vida do 

homem quilombola se entrelaçam, é sob o território que o grupo lê e narra a sua própria 

história. Dessa forma, a expropriação do território não significa apenas a perda do lote 

familiar, mas também a expropriação da dimensão simbólica e cultural (CARVALHO & 

SCOTTO, 1995; CARRIL, 2000). 

O território é fundamental à reprodução da existência e à manutenção da identidade do 

grupo, pois essa só pode ser pensada a partir da territorialidade, ou seja, a identidade 

quilombola se constrói sempre na correlação profunda com seu território, e é esta relação 

que cria e informa o seu direito a terra. (DÓRIA, 1996; CASTRO, 2000). Além disso, a terra 

dos quilombolas não é uma "terra de negócio" e sim uma "terra de trabalho. (SCHIMITT, 

TURATI & CARVALHO, 2002) 

"O negro faz parte de uma terra singular, uma terra que possui e da 

qual é possuído. Sua história nela se inscreve e ele próprio, enquanto 

negro, nela- a terra- encontra-se inscrito... sua relação com ela (terra) é 

centrada em ritos, mitos, lendas e fatos. Memórias que contam a sua 
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saga, revelam a sua origem e desvendam, além da própria trajetória, a 

vida em seu movimento". (GUSMÃO, 1999: 145) 

Portanto, a história do homem quilombola é construída e elaborada juntamente com o seu 

território. Esse território é um espaço econômico, social e cultural. É econômico na medida 

em que é nele que se produz e reproduz vida material do grupo, ou seja, os meios de 

subsistência e o excedente para a troca e para o comércio . O espaço quilombola é também 

social, pois nele as relações sociais entre os membros do próprio grupo, ou entre outros 

grupos, são (re) construídas. O espaço do quilombo se constituí-se também como o espaço 

das elaborações, mediações e realizações culturais, é nele que se cria e recria a cultura 

desse povo. 

Outra questão importante, mas que não deteremos muito, é a relação entre parentesco e 

território, a qual constitui um dos elementos estruturante da identidade do grupo, pois os 

próprios individuos vão ser identificados através de seus grupos familiares, os quais, por sua 

vez, estão relacionados a determinados lugares dentro do território maior, ou seja, dentro da 

comunidade como um todo. Vale lembrar que o acesso à terra se dá por meio da 

hereditariedade. 

"o acesso à terra é garantido pela via hereditária, isto quer dizer que alguém 

tem direito virtual de 'dono' sobre a terra não simplesmente porque é um 

indivíduo, mas porque o é enquanto filho e herdeiro. Na definição da 

herança igualitária, assim, está imbricada uma definição estrita das relações 

de parentesco, seguindo, o critério prioritário da filiação" (PAOLIELO, 1998: 

158) 

Retomando as idéias de Barth, a identidade do grupo não é fixa, e sim flexível na medida 

em que determinados traços culturais são mais ou menos realçados dependendo do que o 

grupo julga mais importante em determinada situação real. Dessa forma, 

"Se, por um lado, temos território constituindo identidade de uma forma 
bastante estrutural, apoiando-se em estruturas de parentesco, podemos 

ver que território também constitui identidade de uma forma bastante 
fluída... É o caso da identidade quilombola, construída a partir da 

necessidade de lutar pela terra ao longo das últimas décadas". (SCHIMITT, 

TURATI & CARVALHO, 2002) 

Esse é o caso das comunidades rurais negras do Vale do Ribeira. A partir de suas 

experiências acumuladas, as comunidades começam reagir às políticas públicas 
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(MENEZES, 1988). A necessidade de lutar contra a invasão dos fazendeiros e grileiros em 

suas terras, de lutar contra a expropriação de suas terras devido a possibilidade de 

construção de barragens no rio Ribeira de Iguape, bem como a busca para manter o seu 

modo de vida tradicional-principalmente no que se refere a utilização dos recursos naturais-, 

lutar pelo direito a propriedade da terra (artigo 68) e fazer valer o artigo 216, parágrafo 5 da 

Constituição, o qual estabelece o tombamento de todos os documentos e sítios detentores 

de reminiscências históricas do antigo quilombo, "forçou" a (re)construção da identidade das 

comunidades de quilombos do Vale do Ribeira 

"A identidade quilombola até então um corpo estranho para estas 

comunidades rurais negras, passa a significar uma complexa arma nesta 

batalha desigual pela sobrevivência material e simbólica".(SCHIMITT, 

TURATI & CARVALHO, 2002) 

No que se refere à titulação5 das terras quilombolas no Vale do Ribeira, somente quatro das 

21 comunidades conseguiram o título de propriedade, sendo elas: Maria Rosa, São Pedro, 

Pilões e Ivaporunduva. Todas as demais ainda estão passando pelo processo de 

reconhecimento ou aguardando a titulação. O principal obstáculo à titulação é complicada 

questão fundiária do Vale do Ribeira. 

É importante ressaltar que, para os remanescentes de quilombos ser dono da terra (mesmo 

que eventualmente trabalhe em outros lugares em troca de um salário) é poder ser dono si 

próprio, e poder exercer a sua condição de camponês livre. Portanto, a identidade do grupo 

é mantida por meio da produção e reprodução de seu espaço, ou seja, a identidade e 

singularidades de cada comunidade é (re) elaborada ou (rea) firmada a partir da produção 

da vida material da comunidade e, da dimensão simbólica, isto, da vida imaterial."É poder 

contar com uma terra para a qual sempre se volta, porque é aí seu lugar". (GUSMÃO, 1999: 

147) 

Metodologia: 

A metodologia está dividida da seguinte forma: 

1. Revisão Bibliográfica: já foi realizada uma revisão documental da área de estudo e ainda 

estou desenvolvendo a revisão bibliográfica a partir de estudos desenvolvidos sobre 

comunidades tradicionais, identidade cultural, territorialidade, Unidades de Conservação, 

os impactos sócio-ambientais da implantação de hidrelétricas. 

                                                           
5 A titulação das terras quilombolas deve ser realizada respeitando as especificidades de ocupação das 
terras. Portanto, o Poder Público deve garantir que a área titulada consiga abranger um determinado 
tamanho que possa garantir aos grupos negros à reprodução de sua vida material, bem como (re) 
produção de sua vida imaterial, incluindo aí manifestações culturais e específicas de cada comunidade.  
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2. Pesquisa de Campo: Acreditamos como sendo de cunho principal para o 

desenvolvimento deste trabalho a pesquisa de campo, que será dividida em três etapas: 

1. Conversas informais, 2. Observação participante e direta, 3. Instrumentos de história 

oral: entrevistas semi-estruturadas, depoimentos e histórias de vida. BRANDÃO (1985); 

BECKER (1983); BERNARD (1988); BOSI(1997) 

• As visitas iniciais, com conversas informais (não direcionadas) serão realizadas com o 

objetivo de estabelecer uma maior aproximação com as populações locais. 

• Alguns instrumentos de História Oral serão utilizados como a história de vida, a fim de 

reconstruir a trajetória histórica dos moradores das duas comunidades. 

• Serão elaborados roteiros de entrevistas de forma semi-estruturada, em que as 

perguntas não serão pré-determinadas, somente será seguido um roteiro de idéias, o 

que permitirá uma flexibilidade maior no levantamento dos aspectos em estudo. As 

entrevistas serão realizadas em dois blocos, com os moradores que representam 

exemplos diferenciados quanto ao impacto causado pelas transformações já 

explicitadas, tratando-se de organizar as entrevistas comparativas entre os anciões, 

supostamente mais ligados às tradições do grupo, e os jovens, hipoteticamente ligados a 

uma imagem mais "moderna" ou "modernizada" do contexto sócio-ambiental . 
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