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RESUMO 

 

 

Este trabalho de pesquisa trata das histórias reais ou imaginárias que no conjunto social 

deveriam explicar para a população afrodescendente a sua origem e fundamentar as 

explicações formadoras da identidade individual e coletiva dessa população. A problemática 

desta dissertação trata fundamentalmente da ausência dessas histórias, na cidade de 

Carapicuíba – SP, tendo como partida os sentimentos pessoais sobre a suposta inexistência 

delas. As culturas oficiais da cidade e da educação local consideram estas histórias como 

inexistentes pela ausência de dados históricos sobre a população negra. A dissertação mostra 

que se trata principalmente do mito da inexistência, ou seja, de um processo ideológico de 

negação da população negra com valores diversos. Trabalhando com os conceitos de 

afrodescendência, patrimônio material e imaterial e focado no direito da população a sua 

história, a pesquisa realizada com base na história oral principalmente traça as trajetórias que 

explicam a migração da população negra para a cidade, saída do mundo rural. Também 

encontra farto material iconográfico e imaginário que relaciona esta população com a história 

e cultura africana e afrodescendente em vários aspectos. As culturas religiosas e musicais se 

entrelaçam na memória dessa população relembrando rezas, congadas, marujadas, 

moçambiques, sambas e batuques. Dez depoentes nos fornecem um rico material de memória 

social e nos indicam caminhos para a construção de uma história social da população negra 

em Carapicuíba. A dissertação conclui pela existência de um patrimônio material e imaterial 

importante para a escrita da história local da população afrodescendente. Também conclui que 

a inexistência desta história, até o presente, faz parte de um sistema de dominação sobre a 

população negra que visa à desqualificação social dos mesmos.  

 

 

Palavras-Chave: Afrodescendência, População Negra, Patrimônio Material e Imaterial, 

Cidade de Carapicuíba, Cultura Religiosa, Cultura Musical.  
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MÉMOIRES ET HISTOIRES NÈGRES DE LA VILLE DE CARAPICUIBA-SP: UN ABORDAGE POUR  L' 

EDUCATION  SCOLAIRE 

Résumé: 

  

Ce travail de recherche traite d' histoires réèlles ou imaginaires qui dans  l' ensemble social 

 devront expliquer à la population afrodescendante son origine et fondamenter les explications 

formatrices de l' identité individuelle et collective de cette population. La problematique de 

cette dissertation traite fondamentalement de l' abscence  de ces histoires, dans la ville de 

Carapicuiba-SP, ayant comme point de depart les sentiments personnels sur 

la supposée  inexistence de ces dernières. Les cultures officielles de la ville et de l' éducation 

locale considerent ces histoires  comme inexistantes à cause de l' abscence de données 

historiques  sur la population noire. La dissertation montre qu' il s' agit principalement du 

mythe de l' inexistence, c' est à dire, d' un procéssus idéologique de négation de la population 

noire comme valeurs diverses. Travaillant avec les conceptes d' afrodescendant, 

patrimoine materièl et imaterièl et focalisée sur le droit à la population d' avoir son histoire, 

cette recherche realisée sur la base  de l' histoire orale principalement trace les trajèctoires qui 

expliquent la migration de la population noire pour la ville  sortant du monde rural. Elle 

rencontre aussi un grand materiel iconographique e imaginaire qui relationne cette 

population avec l' histoire et la culture africainne et afrodescendante en plusieurs aspècts . Les 

cultures  religieuses et musicales s' entrelassent  dans la mémoire de cette population 

rappellant des pières, congadas, marujadas, moçambiques, samba et batuques. Dix dépositeurs 

nous fournissent un riche materiel de mémoire sociale et nous indiquent les chemins pour la 

construction d' une histoire sociale de la populaton noire á Carapicuiba. La dissertation 

conclue par l' inexistance d' un patrimoine materiel et imateriel important pour l' ecriture de l' 

histoire locale de la population afrodescendante. Elle conclue aussi que l' inéxistance de cette 

histoire  jusqu' à present fait partie d' un système de domination sur la population noire qui 

vise la disqualification sociale de ces mêmes . 

  

  

Les Mots Clés: Afrodescendance; Population Noire;  Patrimoine Matériel et Imatériel; Ville 

de Carapicuiba;  Culture Religieuse;  Culture Musicale                                       
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Introdução 

 

A palavra introduzir nos remete a “conduzir para dentro”, neste sentido nos 

dispomos neste trabalho a trilhar por dentro de uma temática que nos últimos anos vem 

ganhando visibilidade (Cavalleiro, 1998; Cunha Junior et al.,1979; Nunes, 2007; Ribeiro, 

1995, Silva G. 2009; Silva F. 2005; Silva P. 1987; Souza, 2005) através de pesquisadores e 

pesquisadoras que fazem emergir das águas do esquecimento a necessidade dos espaços 

educacionais tornarem-se lócus onde alunos e alunas afrodescendentes possam vivenciar de 

forma plena a construção de sua  identidade étnica.  

Saliento que nesta pesquisa além de trilhar por dentro da temática educação e 

população negra, revelam-se aspectos vivenciais, e posso afirmar que as questões que 

invisibilizam a população negra dos fundamentos epistemológicos educacionais brasileiros 

perpassa a minha história de aluna e educadora deste sistema, diria então que não é apenas um 

conduzir-me para dentro, é mais que falar sobre, como diria a professora Narcimária Luz é 

estar do lado de dentro da porteira. (LUZ,1997)    

A identidade é um conceito que comporta definições múltiplas e explicita modos de 

vida de uma pessoa ou de um conjunto de pessoas, podemos tê-la como um conjunto de 

elementos que permite “saber” quem uma pessoa é, Mandela (1988), explicita que as histórias 

que ouviu na infância foram fundamentais para resistir aos 27 anos de encarceramento, sendo 

que em parte deste tempo esteve preso em uma cela menor do que sua estatura 

impossibilitando-o de ficar ereto. Relata também que todas as imposições sociais, dentre as 

quais humilhações pelo qual passou foram suportáveis porque, durante o período em que 

morou na “aldeia”, foram lhe possibilitado momentos de reflexão sobre quem realmente era, e 

de sua importância na constituição da história de seu povo. E isso jamais permitiu que se 

curvasse diante de seus opressores. 

 Na procura por compreensão conceitual e prática do conceito de identidades 

relativas à população afrodescendente, podemos buscar fundamentos nos processos 

educativos das sociedades tradicionais africanas. 

Nas sociedades africanas tradicionais educa-se as crianças fundamentalmente 

contando e cantando provérbios, histórias e mitos. A socialização destas crianças, de suas 

personalidades é em grande parte resultado deste processo educativo tradicional 
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(FINNEGAN, 1976). Qualquer adulto é um educador em potencial, deve oferecer exemplo de 

Ser e Viver para as gerações mais novas.  

Por isso é possível dizer que os contos sejam de fadas, tradicionais, eruditos, 

religiosos e mitológicos são elementos que constituem e influenciam no bem-estar social do 

indivíduo visto que todas as sociedades utilizam-se dos contos para narrar histórias para 

crianças e adultos. Além destes, temos também outros recursos que contribuem para esse 

processo de formação: o patrimônio histórico, cultural e imaterial.  

Segundo definição da UNESCO
1
 (2002, 2003), os seres humanos têm direito à 

identidade e história próprias. Uma das coisas que permite o acesso a este direito é a 

conservação do patrimônio cultural e imaterial, pois estes dão sentido à vida afetiva e coletiva 

de uma pessoa, ou seja, a localidade no qual o indivíduo está inserido.   

Nesse sentido os lugares atribuem significados que auxiliam na construção da 

identidade, no meu caso, esse lugar é Carapicuíba, localidade de minha maior convivência 

Nesta perspectiva, estamos investigando o imaginário social que a cidade de 

Carapicuíba, no Estado de São Paulo, exerce sobre a população negra, tentando enxergar o 

que o território resguarda sobre africanidades ou não, ressaltando que a cidade citada trata-se 

de uma localidade antiga na história do Brasil, fundada por jesuítas no final do século XVI, o 

que historicamente pode nos remeter à presença de uma população negra que também 

contribui para a formação da historiografia local. 

  Outro foco dessa pesquisa é a própria cultura de base africana que resistiu nesta 

localidade apesar das informações que nos foram omitidas, mas que deveriam ser devolvidas 

a partir, por exemplo, da lei 10.639/03
2
 que pode se constituir como um viés para a população 

afrobrasileira acessar sua identidade. Também buscaremos refletir sobre os porquês destes 

fatores nos serem negados. 

Para nós seres humanos é um problema existencial a explicação e/ou explicitação 

de nossas origens, faz-se necessário a explicação de nossa existência, que por ênfase dada nas 

instituições sociais das quais participamos (família, instituições religiosas e instituições de 

ensino) nos possibilitam compreender de alguma forma mítica, histórica ou religiosa nossas 

                                                           
1
 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

 
2
 Lei aprovada em 9 janeiro de 2003 altera a Lei n

o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da 

temática "História e Cultura Afro-Brasileira e Africana”, inscreve-se com alguns princípios: *Consciência 

política e histórica da diversidade. *Fortalecimento de identidades e de direitos e *Ação educativa de combate ao 

racismo, discriminação e preconceitos. A referida lei foi alterada pela 11.645/08 que inclui Cultura e História 

Indígena, porém este trabalho refere-se ao teor da lei 10.639/08 que diz respeito à afrodescendência. 
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origens. As instituições supracitadas, geralmente, dão grande ênfase às origens européias, 

privilegiando seus aspectos e representações de diversas formas. 

  Esta necessidade de conhecer a si mesmo apresenta-se de formas diferenciadas 

nas diversas culturas e é abordada nas sociedades sob perspectivas múltiplas, de acordo com 

as necessidades de cada povo. Concordamos com Cheikh Anta Diop
3
 de que: 

 
Não se trata de criar uma História mais bonita do que a História dos outros povos. . . 

O importante é partir dessa idéia evidente: cada povo tem a sua História. O que se 

torna indispensável a um povo, a fim de melhor orientar a sua evolução, é conhecer 

as suas origens, sejam elas quais forem. Se, por acaso, a nossa História é mais bonita 

do que esperávamos, isto não passa de um feliz detalhe.  (DIOP apud ATHAYDE, 

1965, p.66)  

 

As origens africanas representam um espaço sem muita definição no imaginário 

social brasileiro através de: fatores históricos, descuido, suposta ausência documental
4
, 

racismos e negação desta descendência. A questão da origem da população afrodescendente 

torna-se um fantasma que assombra grande parte de nossa população e é reforçado pelas elites 

simbólicas
5
 que demarcam, territorializam e evidenciam a origem da população européia.   

Pois: 

Nada sabe, no entanto, a respeito de suas origens em relação às tradições culturais de 

sua raça, bem ao contrário do que com nosso Narrador. Se é bisneto, trineto ou 

tataraneto de africanos, não sabe responder. Tal fato não é de causar nenhuma 

admiração. A grande maioria dos negros brasileiros nada conhece de suas origens 

e de suas ascendências. (DELLA COSTA, 1989, p. 20, grifo nosso)  

 

A citação acima exemplifica-nos que a uma parcela da população brasileira é dado 

saber sua ancestralidade, como se a origem de uma, geralmente européia, fosse maior que a 

outra, africana. 

  As tentativas de eliminação da população negra ocorridas no período pós- 

abolição não se restringiram ao Brasil, mas em toda América Latina houve um incentivo à 

imigração européia por parte dos governos, tanto que a população negra reduz-se em alguns 

países como Uruguai, México, Venezuela e “desaparece” na Argentina isto nos é apontado 

                                                           
3
 Antropólogo, historiador, físico e político senegalês, considerado um dos maiores historiadores africanos do 

século 20.   

 
4
 A pesquisa universitária até 1940 dizia da impossibilidade de bases históricas para uma história de africanos e 

afrodescendentes, justificavam pela ausência de documentos. As pesquisas da nova história modificaram 

significativamente este panorama. Não somente as perspectivas metodológicas como epistemológicas 

influenciaram esta mudança de perspectiva, mas principalmente a presença de afrodescendentes na pesquisa 

criou novos campos de interesse que eram antes “descuidados” pelos pesquisadores eurodescendentes. 

 
5
 Dijk, Teun A. van. Racismo e Discurso na América Latina. São Paulo: Contexto, 2008, p. 16. 
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pelos pesquisadores George R. Andrews (2007), Carlos Moore (2004) 
6
e Teun A. van Dijk 

(2008). Os processos de negação, perseguição, diluição e extermínio da população negra 

latino-americana, foram utilizados de forma ideológica e positivadas pela sociologia da época. 

Para muitos pensadores eugenistas havia data marcada para concretização do advento.  

Com a debilidade teórica eugenista, outros teóricos não menos racistas instauram 

outras formas ideológicas de diluir a população negra. 

A América Latina palco de grandes revoltas, revoluções e resistências coloniais, 

pós-coloniais e neocoloniais, traz em sua historiografia exemplos de negação das lutas dos 

povos ameríndios e afro-latinos.  

As alegações de nação miscigenada
7
, de relação harmoniosa que ganham força no 

início do século 20 dentro da literatura republicana brasileira e internacional, impregnaram o 

pensamento e o agir nacional influenciando o modo como se dá nossas relações com o negro e 

o branco hoje, nos impedindo de perceber a violência explícita e simbólica nesta sociedade 

que dilui o Ser Negro na morenidade, quando convém, e quando não, utiliza deste mesmo Ser 

Negro para desqualificar um indivíduo, naturalizando o preconceito de “cor”. 

 Embora o Brasil tenha a maior população de origem africana fora de África, 

não é suficiente para que a sociedade assim se reconheça e valorize os legados culturais, 

sociais e econômicos trazidos por esta nossa origem.  

Uma forma notável de exposição dessas origens africanas é o romance histórico 

de Alex Haley (1976) que chega ao ancestral mais antigo através de levantamentos de 

documentações, revisitando a memória familiar e nos mostra a possibilidade de retornar as 

origens no relato histórico, Negras Raízes: A Saga de uma Família.  

As outras formas são os contos e mitos das religiões africanas existentes na 

cultura popular. No entanto, se estabelece no Brasil um hiato entre possibilidades, 

necessidades e práticas das instituições. As ausências históricas e teóricas são percebidas ao 

abordarmos o tema do povoamento e as explicações sobre as origens dos municípios 

brasileiros. A exposição oficial é transcrita para os diálogos cotidianos e destes para os 

                                                           
6
 Notas de palestra proferida na Casa das Áfricas, São Paulo- SP 

 
7
 Neste trabalho a miscigenação é entendida como um dos processos ideológicos para o desaparecimento da 

população afrodescendente, evidenciamos que não ostento enquanto pesquisadora posicionamento contra a 

miscigenação como processo natural e espontâneo da população, mas a entendo como artifício utilizado no 

processo de negação, diluição, desaparecimento físico, cultural, social, político e econômico da população negra 

nas Américas, a miscigenação foi utilizada ideologicamente para fazer valer a teoria do embranquecimento. 

Destaco também que o conceito de raça foi construído cientificamente e apresenta implicações e projeções 

sociais importantes, caracterizando um processo histórico de dominação européia. 

 



16 
 

currículos escolares o que culmina com o desaparecimento da população negra na origem das 

localidades. Na realidade histórica, dado o escravismo como única forma de trabalho, as 

profissões e as formas de produção da população negra estiveram presente na origem da 

maioria dos municípios brasileiros. Entretanto, este fato não é percebido como tal. (ANJOS, 

2009). 

Desta forma permanece vago para o alunado brasileiro o problema da origem 

africana e a contribuição da mesma na cultura, economia, e sociedade brasileira. Questão que 

pode ser tratada nos espaços dos municípios e das comunidades locais. 

Neste trabalho de pesquisa procuramos evidenciar o espaço de relato oral como 

instrumento de ressignificação da origem africana por meio de narrativas mitológicas e 

históricas, buscando na cultura e memória de um local antigo, a cidade de Carapicuíba, que, 

embora possua uma população negra expressiva que participou e participa ativamente da 

historiografia local, é pouco retratada na bibliografia construída desta cidade. Quase nada se 

tem sobre a história dos negros, uma invisibilidade que está para além deste território, mas 

configura-se como realidade em muitos municípios brasileiros.   

Que nesta eterna busca a vida seja o fio do tempo e nos possibilite costurar uma 

colcha de memórias tecida de todas as histórias.  

 

O mapa que trago agora é amor de menina... 
CHICO CESAR 

 Juliana de Souza é meu nome, sou filha caçula de Maria Julia de Souza e Josias 

José de Souza.   

Minha mãe é natural de Alfenas - Minas Gerais e migrou para São Jorge do Ivaí - 

Paraná em meados 1949.  Sobre a infância dela, sempre me contava histórias relacionadas às 

brincadeiras de roda, de como era longe a escola e que havia muito trabalho na roça. Minha 

avó, Ana Ricardino, faleceu quando minha mãe tinha apenas sete anos de idade, com isso ela 

ficou distante de seus irmãos e irmãs. Sendo a caçula da casa, foi morar com uma família de 

classe média pela qual foi “criada” e trabalhou até o dia em que se casou.  

Recentemente, por conta do meu envolvimento com o Movimento Negro, em uma 

conversa, ela me disse: Juliana, você sabe que eu tive uma tia que foi escrava? E se justificou 

que não havia dito antes porque era algo desagradável de se dizer. Ouvi atentamente a história 

de tia Diolinda, que trabalhou no final do período escravocrata brasileiro, e mesmo após a 

abolição continuou trabalhando na fazenda de onde saiu com mais de cinqüenta anos, morou 
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uns tempos com minha avó, a caçula dos irmãos, ambas eram filhas de Maria Antônio e José 

Antônio. Tia Diolinda faleceu em meados de 1946.  

Julia, minha mãe, que no embaraço da memória cansada passou por grandes 

perdas desde a infância e nela se acumulam o medo da solidão na velhice, mesmo assim, 

relembra sem muita certeza a história da própria vida  

 
Eu só conheci bem uma tia, que é a tia Diolinda ela era solteira então muitas vezes a 

noite ela ficava contando história até que entravamos neste detalhe né, que elas eram 

oito irmãs, mas a que muito era citada era Maria Antonia, Diolinda a minha mãe que 

era Ana Ricardo dos Santos, então o que elas citavam muito e naquela época a gente 

era muito [...] passavam as coisas muito despercebido a gente não tinha curiosidade 

como hoje pra tá procurando saber de tudo, tanto é que elas eram oito irmãs eu só 

decorei o nome de três! E a minha mãe nós tivemos em contato até a idade de sete, 

oito anos o que foi muito pouco o tempo de estarmos juntas e naquela época as 

crianças eram muito [...] não eram tão ativas como hoje, os pais eram muito 

reservados conversavam pouco né, então este é motivo deu não saber muita coisa. 

A Diolinda era bastante simpática não tinha um grau de estudo porque naquela 

época eu creio que foi assim na época da escravidão porque ela nem se casou e ela 

trabalhou em uma fazenda que minha mãe também trabalhou que é na fazenda do 

Manoel Alves lá em Alfenas- MG uma família muito rica, tinha até palácio na 

fazenda, eles eram donos de uma riqueza imensa. Minha mãe trabalhou para eles 

também e ela ficou viúva por duas vezes então eu acredito que na primeira vez que 

ela ficou viúva ela já trabalhava para esta família, que nesta família a casa era tão 

grande que tinha igreja dentro da fazenda, quando eles morriam eram enterrados lá 

mesmo dentro da residência, isso a gente ficava sabendo pela tia Diolinda. A tia 

Diolinda não era nem a mais velha nem a mais nova, ela era do meio, a minha mãe 

era mais nova, a caçula como eu, e ser caçula na época era muito bom embora eu 

não tenha sido criada pela minha mãe, mas eu gostaria muito de ter conhecido a 

todos, pois a nossa família era grande , mas não sei porque... 

 A tia Diolinda na fazenda trabalhava como torradeira de café, e na época torrava 

café na mão, então foi até quando eu aprendi que quando torrava café nem podia se 

molhar, eu acredito que não é mesmo como hoje porque ela falava: olha, eu torrava 

café o dia todo eu só ia tomar banho [...] eu nem lembro se era no dia seguinte, só sei 

que é porque o corpo esquentava demais com o serviço de torrar café na mão,  eu sei 

que quando eu conheci a tia Diolinda ela já era bem de idade. 

 

  A minha mãe trabalhava de cozinheira nesta fazenda. E depois ela se casou pela 

segunda vez, mas eu creio que quando ela se casou pela segunda vez ela ainda 

continuava trabalhando nesta fazenda, porque um dos fazendeiros era padrinho do 

meu irmão que se chamava Davi, e eu perdi o contato com ele, aí eu já to pulando 

para os meus irmãos. Eu tive cinco irmãos o Davi, a Ana Rosário filhos do primeiro 

casamento e a minha irmã Ana Rosário foi criada por uma família no Rio de Janeiro 

porque naquela época era charme ir embora, morar com famílias acho até que eles 

eram parentes do fazendeiro a família com a qual ela foi morar. E depois no segundo 

casamento minha mãe teve três filhos que é a Sebastiana, o João e a Maria Julia que 

sou eu. 

 

A tia Diolinda falava muito da mãe dela, antes eu nem sei por que, mas se morria 

muito cedo, mas ela contava que era uma família grande, mas unida, pelo que ela 

contava eles já trabalhavam na fazenda dos Alves, quando os filhos nasciam era já 

uma obrigação ficar nesta fazenda. (Maria Julia de Souza) 

 

Meu pai faleceu quando eu estava com oito anos e em minha lembrança ficou 

alguém que saía muito cedo e voltava para casa muito tarde, sobre suas histórias sempre ouvi 
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dizer que era um dos melhores alunos do grupo escolar onde estudava. Lembro-me também 

de suas exigências sobre estudar para “ser alguém na vida”. A esse respeito, sempre ouvi 

dizerem: o sonho do Josias era ter filhos/as doutores. 

 Sobre meu avô, dizem sempre dos assobios, e que era um negro cheio de vigor, 

filho do cabo-verdiano Gabriel José de Souza e da angolana Benedita. Meu avô Sebastião 

José de Souza e minha avó Maria Ricarda de Souza, filha de “escravos de nação”, 
8
 mudaram-

se para Cambará- Paraná, por volta de 1920.   

 
Eu me recordo mais ou menos da minha família. Papai, o pai dele chamava Gabriel 

José de Souza ele era de Cabo Verde e minha avó era Benedita e usava o sobrenome 

do vovô Souza ela era nascida na Angola, também africana. Agora da parte de 

minha mãe também são descendentes de africanos eles... Meu avô e minha avó 

maternos vieram de Moçambique e eu conheci só o meu avô paterno. Papai nasceu 

em Piracicaba no ano de 1887 em janeiro, 11 de janeiro agora a minha mãe foi em 

1902, mas não me recordo o mês. Papai era solteiro quando foi para o Paraná, foi pra 

trabalhar com um senhor chamado Joaquim Gaspar e ele tinha uma carroça, papai 

foi ser carroceiro dele então ele trabalhava nesse serviço e também na roça de café. 

Papai não estudou o que ele aprendeu a ler e escrever foi lendo a bíblia, minha mãe 

o ajudando. Papai nem sempre foi cristão, quem se converteu primeiro foi minha 

mãe e algum tempo depois papai começou a ir.  

 

Os pais da minha mãe vieram e ficaram em Santa Cruz, pois lá era uma cidade muito 

promissora naquele tempo na produção de café e os pais do papai foram direto para  

Piracicaba foi onde eles se aglomeraram, Piracicaba era lugar de usina de açúcar 

então os primos do lado do meu pai que vieram para esta região saíram da África 

para esta região de São Paulo. Porque eles vieram na época da escravidão e depois 

que houve a abolição eles se dispersaram, uns foram pro lado de Santa Cruz meu 

avô que era mais endereçado à lavoura continuou trabalhando com a terra. Eu 

cheguei a conhecê-lo, mas nossa convivência foi muito rara. Quando eu nasci, minha 

família papai e mamãe já estavam em Cambará na vila Santa Rita, logo na entrada 

da cidade tinha propriedade do papai. A gente naquela época estudava tudo picado, 

entrava pra escola aí chegava à época da colheita e saía da escola, desde cedo 

trabalhava-se na roça e nunca terminava o estudo. Eu mesmo fui estudar depois de 

45 anos, fiz supletivo e depois complementação teológica. (Josué José de Souza) 

 

Acredito que seja importante situar os leitores e leitoras deste trabalho que 

Cambará, cidade para onde meu avô e minha avó migraram, é um município limítrofe com 

Ourinhos, interior paulista e distante 287 km de Piracicaba (cidade onde nasceu meu avô 

paterno) no ano de 1925 foi inaugurada a ferrovia, mas há registros históricos que na década 

de 20 do século passado houve uma chamada intitulada “São Paulo - Paraná”, pelo fato de 

ter terras férteis nessa localidade, um grande número de pessoas se deslocaram do interior 

paulista para plantar café na promissora localidade. No ano de 1935, tiveram o primeiro filho, 

                                                           
8
 O termo escravo de nação não apresentava significado algum para mim.  Porém a partir da leitura de Caetanos & 

Caetanos: tradição oral e história em preto e branco de José Bento Rosa da Silva, obra que traz a tona histórias 

antes invisíveis numa cidade do sul do país, mostra que essa nomenclatura era utilizada para definir pessoas vindas 

da África para o trabalho escravo no Brasil. Neste momento as conversas com meu tio que conta que seus avós 

maternos eram “escravos de nação” sem mesmo compreendermos do que se tratava e sem recordar quando foi que 

ouviu pela primeira vez, traz um novo significado à nossa história familiar. 
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Josué José de Souza, Abigail de Souza (1936), Josias José de Souza meu pai em (1938), 

Jeremias José de Souza (1941) e Gerson José de Souza (1945) Joel José de Souza (1939) e 

Jairo José de Souza (1943) sendo que os dois últimos morreram ainda criança. 

Meus pais casaram-se em janeiro de 1960. Por volta do ano de 1973, saem de São 

Jorge do Ivaí mudam-se para Jandaia do Sul cidade onde nasci no ano de 1979, localizada na 

região norte central paranaense, situada no Vale do Ivaí, distante cerca de 390 km de Curitiba, 

capital do Estado do Paraná.  

Migraram para São Paulo em 1982, desde então passamos a residir na cidade de 

Carapicuíba, situada na Grande São Paulo.  

  O ano de 1988 foi muito difícil para nossa família, pois faleceu meu irmão 

mais velho, que na época estava com vinte e sete anos de idade, e vinte dias depois, meu pai 

morreu. A partir daí, minha mãe começou a fazer salgados para vender e eu passei a ajudá-la 

vendendo esses salgados na escola onde estudava, o que contribuía para pagar as passagens 

dos ônibus e assim manter-me assídua nas aulas. Faço parte da primeira geração de minha 

família que chega ao ensino superior. 

Em 1989, eu cursava a terceira série do ensino fundamental (atual quarto ano) 

quando a professora pediu um trabalho no qual deveríamos buscar nossas raízes culturais e de 

descendência, e assim, posteriormente construirmos uma árvore genealógica. 

Iniciei minha “pesquisa” e consegui informações sobre meu avô paterno, mas em 

relação aos demais parentes não havia informações registradas. Minha avó materna, fonte de 

informação sobre o assunto, já havia falecido há muito tempo e por isso não tive a 

oportunidade de conhecer uma parte significativa da história de minha família. 

Através da “pesquisa” descobri que meu avô paterno Sebastião José de Souza, 

havia nascido em janeiro de 1887, na cidade de Piracicaba, interior paulista, distante 140 km 

da capital, filho de Gabriel José de Souza e Benedita. Única informação que consegui 

vasculhando antigos papéis e documentos. Qual era a origem de meus bisavôs e minhas 

bisavós? Foram escravizados? Eram alfabetizados? Questionamento que um número 

considerável da população negra não tem condições de responder por falta de registros 

documentais, ficou sem resposta para mim também. 

Depois de coletadas as informações, o combinado era que cada aluno e aluna 

contassem o que haviam conseguido de informações sobre seus familiares.  Recordo-me que o 

propósito era deixar nítido que as famílias brasileiras eram formadas por imigrantes.  O 

trabalho desenvolvido foi tão envolvente para a turma que era comum ouvir os colegas 

falarem:   



20 
 

- Meu avô, minha avó, veio de Portugal, da Itália, da Espanha, do Japão, do 

Líbano... Houve até quem dissesse: Minha mãe falou que minha bisavó era índia e foi pega a 

laço, mas meu avô é filho de português! 

  Lembro-me como se fosse hoje que, ao chegar a minha vez, contei minha 

descoberta e eu era a única que tinha um avô nascido no final no século XIX, mas também 

não possuía maiores informações sobre ele nem tampouco sabia dizer naquele momento de 

onde meus parentes haviam imigrado para o Brasil. E esta era a pergunta que a professora 

insistia em saber, já que a aula posterior seria sobre a grande saga dos imigrantes europeus 

que chegaram ao Brasil no final do século dezenove.  

Quando ela me perguntou novamente, respondi que eles eram do Brasil, ela 

respondeu que isto era impossível; perguntou novamente e eu respondi com uma pergunta; de 

Portugal? Ela, que já havia me chamado de negrinha ordinária em outra ocasião, repetiu a 

atitude antipedagógica, dizendo: - Ei menina você não sabe de nada hein!  A partir daquele 

dia, chorei todos os dias para não ter que ir à escola, durante aquele ano letivo.  

Chorava de vergonha por não ter conseguido responder corretamente a argüição 

da professora, por ser rechaçada pelos meus colegas de turma, por não saber de minhas 

origens familiares e por imaginar que, se não era de Portugal, poderia ser da África, lugar que 

até o presente momento as informações que possuía eram que de lá vieram pessoas 

preguiçosas, desobedientes, sujas e fujonas. Passei pelo período de escolarização ouvindo 

estas afirmações sobre o grupo étnico a que pertenço. Nas aulas relativas à história do Brasil 

aprendia que a única coisa boa vinda dos africanos e seus descendentes era submissão, pois 

submetendo-se aos escravizadores estavam cumprindo a vontade divina. Durante os séculos 

de escravidão a população negra no Brasil foi considerada incapaz de raciocinar e criar algo, 

eram vista apenas como instrumentum vocalis
9
, não tinham valores, nem atributos humano.  

Minha família, após a morte de meu pai, tornou-se “quase” nômade, a cada 

contrato de aluguel vencido era mais uma aventura de mudar, e como já dizia Chico Cesar 

[...] mudar ajuda, mas me confunde, ai, ai, ai, ai, ai, o mapa que trago agora é amor de 

menina [...].  

Nas brincadeiras com as amigas sempre estavam associadas: “a casinha e a 

escolinha.” Coincidentemente, ainda na adolescência, “trabalhei” dando aulas de reforço 

escolar, embora, os (as) professores (as) atribuíssem a mim o título de aluna que estava fadada 

ao fracasso, mas eu era competente neste meu “trabalho”, tanto que cheguei a ajudar cinco 

                                                           
9
 Termo em latim utilizado para designar os trabalhadores escravizados no século XVIII que significa 

instrumento que fala. 
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crianças reunidas em minha casa, era uma verdadeira escolinha, com isto as mães dessas 

crianças que na época cursavam a segunda, terceira e quarta séries me pagavam uma quantia 

em dinheiro que para mim, uma adolescente de doze anos, era de grande valia, inclusive para 

ajudar em casa. Nesta época, cursava a sexta série (atual sétimo ano do ensino fundamental).  

Posso dizer que o período da adolescência foi bastante conturbado, pois as idas e 

vindas a hospitais eram constantes devido a um problema de saúde que ainda persiste, a artrite 

reumatóide, diagnosticada aos quatro anos de idade.  Aos dezesseis anos de idade comecei a 

trabalhar como diarista. Trabalhei em uma fábrica de sorvetes e fiz também um trabalho 

temporário numa lanchonete. Mas estes trabalhos sempre estavam associados ao meu desejo 

de fazer cursinho
10

 pré-vestibular, pois eu já sabia o que eu queria ser, médica. Cursinho que 

nunca fiz porque eu não conseguia pagar com o salário que ganhava, e minha família não 

tinha condições de me ajudar financeiramente naquele momento. 

Mas um fato quase inacreditável aconteceu, e é por isso que hoje posso narrar esta 

história. Durante o ensino médio tínhamos aula de Psicologia, e em uma dessas aulas conheci 

algumas teorias, e entre elas foi-me apresentada Maria Montessori, médica italiana que criou 

no início do século vinte, um método de ensino que inicialmente previa uma educação que 

estimulasse o desenvolvimento psicomotor de crianças com deficiência mental. Um dia, 

andando pelas ruas da cidade de Carapicuíba, vi uma placa Centro Educacional Maria 

Montessori, logo associei à teoria que havia aprendido nas aulas de Psicologia, e passado 

algum tempo, minha irmã que estava desempregada, chegou em casa dizendo havia 

conseguido um trabalho, havia sido contratada para ser cozinheira daquela escola que 

utilizava as teorias inovadoras à educação pensadas por Maria Montessori.  

 Aquele era o ano de 1997, para ser mais precisa agosto de 1997. Na hora não fiz 

associações, mas minha irmã sempre me convidava para conhecer “aquela escola diferente”.  

Em novembro do mesmo ano fui à escola, e comecei a trabalhar na mesma exercendo a 

função de auxiliar de recreacionista, em fevereiro de 2002, logo que conclui o curso de 

pedagogia, passei a professora titular e lá permaneci até dezembro 2007, já que no primeiro 

semestre de 2008, eu estava decidida vir à Fortaleza para fazer a prova de seleção para o 

mestrado, que felizmente fui aprovada.  Mas, esta “escola diferente” me possibilitou dentre 

outras coisas, acreditar em mim mesma. As amizades lá constituídas perdurarão por toda 

minha vida. 

                                                           
10

 Cursinho é um curso intensivo preparatório para o ingresso na universidade, serve como um reforço das 

disciplinas cursadas durante o ensino médio. 
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  Minha irmã continua nessa escola, e hoje trabalha como auxiliar de sala de aula 

e no primeiro semestre de 2009 concluiu o curso de Pedagogia, uma guerreira, Jô mulher 

negra que aos quarenta e seis anos merece viver e amar como outra qualquer do planeta, já 

dizia Milton
11

· 

Quando fui convidada para trabalhar na escola, inicialmente, como ajudante de 

recreacionista infantil, para mim, foi muito bom, estava mesmo querendo um trabalho 

diferente, algo melhor, pois trabalhar de doméstica não fazia parte dos meus objetivos. Ao 

conseguir um novo emprego eu acreditava que poderia pagar o cursinho que tanto queria 

fazer, e assim realizar o meu sonho de estudar medicina.  Mas, novamente não consegui me 

matricular no cursinho pré-vestibular. No ano seguinte, estava decidida, com cursinho ou sem 

cursinho iria prestar vestibular. Inscrevi-me na FUVEST
12

 e fui com “a cara e a coragem”. O 

exame vestibular da FUVEST se realiza em duas fases nesta instituição a primeira são 

questões gerais e elimina a maioria dos candidatos, na qual fui eliminada. Mas não queria 

passar mais um ano sem dar continuidade aos estudos, então, inscrevi-me para o processo 

seletivo em uma faculdade na qual fui aprovada e era possível pagar as mensalidades e o 

transporte diário com o salário que eu recebia.   

Comecei a cursar Pedagogia na “Faculdades Integradas Campos Salles”, uma 

instituição de ensino privado, com mensalidades caras, localizada no bairro da Lapa cidade de 

São Paulo, no ano de 1999. Trabalhava o dia inteiro na escola e cursava a faculdade à noite, 

tomava o trem todos os dias para ir à faculdade. Naquele momento estava completamente 

envolvida com a educação. No ano de 2001, precisei ser submetida ao tratamento 

quimioterápico, o que prejudicou muito minha assiduidade às aulas e com muito esforço  

concluí o curso de Pedagogia no ano de 2004. 

Após um ano cursado de pedagogia, eu havia passado de auxiliar de recreacionista 

para auxiliar de sala de aula. E em 2002, assumi como professora titular. Nessa trajetória 

compreendi que a tarefa do (a) educador (a) é fundamental na erradicação do racismo e de 

todas as formas de discriminação e preconceitos.  

Estando em sala de aula, percebi o quanto as crianças das séries iniciais do ensino 

fundamental (negras e não negras) desconhecem suas histórias e o quanto essas histórias são 

importantes para fazer com que elas se sintam parte do mundo e possam enfrentar as 

violências às quais são submetidas na sociedade, principalmente, na escola. Face ao exposto, 
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 Milton Nascimento, cantor e compositor negro brasileiro. 

 
12

 Fundação Universitária para o Vestibular que realiza a prova de seleção para algumas escolas superiores do 

Estado de São Paulo, dentre elas a Universidade de São Paulo (USP) sendo parte dos sistemas publico gratuito. 
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percebi quão relevante é esse tema às crianças negras que como eu, quando criança, são 

negadas historicamente, socialmente, economicamente e culturalmente e por isso também 

passam a negar-se, esta percepção confirma-se por Menezes (2002, p.7) quando diz que: 

“Nesse momento, surge a idealização “do mundo branco” e a desvalorização do negro, 

construindo-se a seguinte associação: o que é branco é bonito e certo, o que é negro é feio e 

errado”. 

Trabalhando em sala de aula com a perspectiva pedagógica de reconhecimento da 

população negra como protagonista no processo histórico brasileiro, propus uma “pesquisa” 

sobre origens étnicas e culturais. Havia alunos negros que se depararam com a mesma 

problemática que eu havia enfrentado há mais ou menos quinze anos atrás. Ou seja, sentiram a 

falta de registros e subsídios teóricos e práticos que possibilitariam conhecerem as histórias e 

mitos das populações e mesmo as histórias familiares, para prosseguirem com a pesquisa 

sobre pertencimentos étnicos, que eu havia proposto em minhas aulas, mas neste momento 

estes alunos apresentavam um diferencial, não se envergonhavam dos seus antepassados 

vindos da África. Entretanto, no desenvolvimento do trabalho percebi nos relatos que se 

reconhecer como afrodescendentes não invalidava suas respectivas experiências com o 

racismo, nas diversas expressões, não assumido pelas instituições de ensino, legitimado pelo 

padrão da normalidade. Faz-se necessário explicitar que existe um processo que 

descaracteriza as populações negras. A ausência de histórias faz parte deste processo também 

visto como agressão, com isto ficamos marcados por esta agressão que se institui nos campos 

das violências simbólicas e físicas, que ferem a alma, coração e mente. 

  As histórias “erradas,” acerca da população negra são permeadas por 

preconceito, contadas para as crianças que tem a tendência em admiti-las como únicas e 

verdadeiras. Apresentadas, nos livros didáticos e em diferentes mídias de comunicação, 

histórias deprimentes sobre a negritude, fruto de uma sociedade que foi construída sobre o 

peso da escravidão, o racismo e a “coisificação” da população africana e afrodescendente.  

Na história do Brasil escravista o negro/a era denominado/a por ser movente, mais 

uma das propriedades dos escravizadores. O corpo negro desqualificado entregue ao descaso 

movia-se quase invisível na multidão de “humanos”, categoria que não lhes pertencia. Este ser 

movente alimentou muitos/as fidalgos/as seja pelo aleitamento, na produção agrícola, 

pecuária, mineração, nas profissões de ganho como ferreiros, ourives, marceneiros, 

quitandeiros/as, lavadeiras, sapateiros e outras atividades que culminaram na geração das 

riquezas nacional. Uma coisa era o sistema brasileiro no contexto do escravismo considerar 

o/a negro/a ser movente, outra é cento e vinte anos depois, a historiografia produzida para e 
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pelo sistema educacional brasileiro manter a imagem da população negra associada à 

incapacidade de produção histórica, trabalho e vida digna.  

É difícil sentir na pele que mesmo passados 120 anos da abolição da escravatura 

ainda ocorrem descaracterizações da humanidade dos africanos e seus descendentes
13

. 

Mesmo com a Lei n° 10.639/03, as instituições de ensino vêm negligenciando sua 

aplicabilidade. São poucos os/as professores/as que se comprometem a trabalhar de forma 

consciente e coerente, com atividades que auxiliem na construção de um espaço educativo  

democrático que dê voz a todos e todas que no processo sócio-histórico tiveram experiências 

invalidadas. A escola deve ser o lugar onde crianças, jovens e adultos “possam libertar-se da 

desvalia com que percebem a si mesmos” (FREIRE, 2000).  

Desvalia que precisa ser entendida de forma ampla, pois apenas trabalhar a 

população negra como classe trabalhadora, grupo popular, povo brasileiro, não chega ao 

âmago da questão que se apresenta e apresentou-se em forma de agressões físicas e 

psicológicas sobre as características que definem o estereótipo negro, estas criaram outros 

sentidos que faz-nos perceber que é fundamental a recuperação da dignidade da negritude. 

No ano de 2004, me aproximei de alguns grupos em São Paulo que discutem 

sobre diáspora africana, história da África e nesses contatos passei a mergulhar na cultura 

história e musicalidade africana. Esse foi um período em que me senti imersa num universo 

novo à minha experiência de vida, estava fascinada com tudo que via, ouvia e lia nos cursos, 

palestras, eventos, conversas, mostras de cinema sobre África, africanidades e 

afrodescendência ocorridos na cidade de São Paulo, eu participava ativamente, e isto 

modificou completamente meu modo de interagir com o mundo, percebi-me como mulher e 

tornei-me mulher negra, assumida de corpo e alma.  

Em virtude da minha situação de saúde, optei em trabalhar apenas um turno. No 

horário livre, passei a dedicar-me a outro trabalho que também me proporcionava muito 

prazer, pois, através da arte pude possibilitar a um grupo de crianças de algumas escolas 

públicas, um contato com manifestações culturais dos mais variados países, a experiência era 

vivenciada através do ato de contar histórias e do trabalho com músicas que representavam 

todos os continentes. 

 À medida em que eu caminhava para a redescoberta da minha própria identidade, 

percebia que havia muitas possibilidades de aproximar e apropriar-me de uma história que 

                                                           
13

 Na feitura deste trabalho deparei-me com questionamentos referentes à validade do curso e temática 

pesquisada. As indagações vinham no sentido de que se eu estava desenvolvendo um estudo de mestrado e com 

financiamento, por que não escolhia fazer algo que fosse útil a toda humanidade, mesmo após a academia pelo 

processo de qualificação do projeto ter validado e reconhecido a importância da pesquisa. 
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definitivamente passa a ser parte de minha vida, uma delas foi ser aluna ouvinte na 

Universidade de São Paulo freqüentando a disciplina: Antropologia da Sociedade Brasileira: 

Segmento Negro, ministrada pelo Prof.º Dr.º Kabenguele Munanga, o que resignificou  meu 

olhar, minha fala, minha escuta, minha pele, o curso desta vez não me trouxe “problemas,” do 

tipo que havia enfrentado em outros cursos que mais adiante explicito para os leitores, mas 

ajudou-me na afirmação de minha identidade e meu pertencimento étnico.  

Em determinada ocasião no Núcleo de Consciência Negra da USP, a vida que no 

correr de minha existência apresenta-se generosa comigo, brindou-me com o inesperado, 

possibilitando-me a participação em uma palestra ministrada pelo Prof.° Dr.º Henrique Cunha 

Junior, o que foi fundamental para que minha vida que em muito já havia mudado tomasse os 

rumos desta história que hoje é possível ser partilhada. 

Considero o dia 23 fevereiro de 2007 um marco em minha vida, foi mais um dos 

momentos em que me lancei ao desconhecido no anseio de romper com os estigmas que me 

acorrentavam. A credibilidade, a confiança e acolhimento que o professor Henrique Cunha 

dispensou-me foram decisivos para que eu também pudesse confiar e acreditar em mim neste 

novo desafio que se apresentava: a escrita de uma dissertação de mestrado. 

  

As atrizes e o ator desta trama 

 

Minha inserção neste território (Carapicuíba) ocorre no ano de 1982, por questões 

particulares de minha família, na ocasião eu contava com dois anos de idade. Desde então 

sempre estivemos nesta cidade e em suas proximidades. Como eu nunca havia me distanciado  

por mais de um mês, quando eu vim para Fortaleza com a finalidade de estudo e passei um 

semestre distante da localidade, ao retornar pude rever o território já conhecido com outro 

olhar, o olhar de pesquisadora, o que me possibilitou ver os marcadores do território de onde 

pudesse emergir as histórias que eu estava à procura. 

Rever a história de minha família, pesquisar mais sobre o território em si, 

vasculhar antigas fotografias e documentação histórica fez parte do percurso que culminou 

nas entrevistas que se realizaram com pessoas do meu cotidiano, pessoas que não me eram 

estranhas, porém, eu nunca as tinha visto como fonte de informação sobre a história do lugar, 

apresentada ricamente nos moldes da cultura de base africana, que certamente não deve ser 

generalizada, a oralidade estava ali presente nas histórias de nove anciãs e um ancião. Havia 

mais uma senhora que desejava ter entrevistado, Dona Vicência que faleceu antes que pudesse 
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contar-me sua saga. Sem deixar filhos, netos ou alguém que pudesse desvelar sua história de 

vida, isso me fez vivenciar as palavras de Amandou Hampâté Bâ 

Na África, cada ancião que morre é uma biblioteca que se queima.  

Para tecer as narrativas desse território contei com a valiosa participação de 

mulheres que atribuíram sentido a esta pesquisa e modificaram completamente meu modo de 

olhar para esse território. Essas mulheres estão ligadas às famílias que se estabeleceram na 

cidade de Carapicuíba nas décadas de quarenta e cinqüenta. Há um fenômeno que estamos 

avaliando que demonstra a migração do interior para as cidades periféricas, geralmente,  

associados aos períodos de baixa nas produções agropecuárias, ou do centro de São Paulo 

para a periferia, que possivelmente está ligado às reformas urbanas e à valorização de certas 

áreas da capital. Pois é certo pelo relato de minhas depoentes que o maior fluxo da população 

negra dos centros urbanos para a periferia se dá na pós-abolição, que passa a habitar grande 

parte dos cortiços, áreas que foram desapropriadas pelo fenômeno do crescimento industrial. 

Período histórico que nessa pesquisa não é nossa intenção precisar a data de início e término, 

mas existe uma idéia de que compreende às décadas de 30 e 40. Essa lógica não explica tudo, 

mas explica a modernização das cidades e a expulsão dos não-modernos.  Devemos 

considerar que as reformas urbanas brasileiras são parte do pensamento de europeizar o 

Brasil. Elas são instruídas pelos conceitos de eugenia, que realizavam a limpeza étnica dos 

centros urbanos brasileiros empurrando a população afrodescendente para as regiões 

periféricas das cidades, fundamentados na ideologia da elite republicana que discursava sobre 

a necessidade de romper com a escravidão. (CUNHA JUNIOR, 2007) 

O meu olhar para a seleção das entrevistadas dessa pesquisa pautou-se em minha 

memória da infância, uma vez que o local da pesquisa se confunde com o local de minha vida, 

sendo este um fator importante no método da afrodescendência.  

Havia a impossibilidade eminente de mapear todas as famílias negras do meu 

local de pesquisa visto que se trata de um território com 379.566 mil habitantes passei a 

mapear com a ajuda de minha mãe algumas famílias que aparentemente resguardavam em seu 

convívio a memória cultural afrodescendente e em meu imaginário podiam ajudar-me a 

desvelar as narrativas que eu procurava, e aquelas que aparentemente não estavam ligadas a 

este universo cultural e estético negro, o que me fez procurá-las foi o fato de serem moradores 

antigos da cidade. 

As entrevistas semi-estruturadas foram o marco de nosso contato, que ocorreu 

inicialmente com uma apresentação de meu trabalho e anseios, posteriormente uma conversa 

que trouxe à tona memória e imagens de um passado que jamais se pensava ser remexido. A 
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singeleza no olhar, a fala pausada, a cabeça branca, o tempo cedido para rememorar a própria 

vida, ensinou-me que é preciso tempo para a vida, para os relacionamentos, para ouvirmos as 

histórias que estas mulheres negras/o velhas/o têm para contar. Histórias muitas vezes 

desconhecidas das próprias famílias, mas que compõem a história de como resistir aos 

embaraços de uma trama que na maior manha põe a nossa história para escanteio. Mas resistir 

é coisa de preto (a), as “Donanas” que vos apresento resistiram e re-significaram suas, 

minhas, nossas histórias. 

Berenice Moreira Cruz (81anos) nascida na cidade de Lins interior 

paulista em 01 de julho de 1928 filha de seu Fortunato. Chegou à 

cidade de Carapicuíba em 1947, aos 19 anos de idade com seu esposo 

Feliciano Cruz. Foi a primeira pessoa que me veio à memória, não 

poderia deixar de colher sua história, pois desde que me conheço por 

gente ela sempre foi uma referência para a comunidade da qual 

participamos. Seu tio Messias de Oliveira foi o fundador da Igreja 

Metodista na cidade de Carapicuíba. Excelente contadora de causos e 

histórias, algumas que o tempo e a própria vida se encarregaram de 

amargar, mas algo que desde pequena  admiro, é o fato de recitar 

belos poemas e versos com uma desenvoltura jamais vista. 

 

 

 

Benedita Cesário Silva (81 anos) nascida em Caldas 

Novas, Minas Gerais, em 01 de junho de 1928. Dona 

Benedita senhorinha da minha infância, faz-me 

relembrar brincadeiras no quintal, fogueiras, pinhão, 

conheceu o trabalho desde muito cedo com a perda da 

mãe e ausência do pai, resolveu migrar para São Paulo 

aos 13 anos ,por conta própria, e chega á Carapicuíba em 

1953 , momento em que a extração de areia era uma das 

importantes fontes de renda para   esta cidade. 

 

 

Foto1: Dona Berenice 

Fonte: Arquivo pesquisadora 

Foto 2 : Dona Benedita  

Fonte: Arquivo pesquisadora 
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Divina D. das Dores (81 anos) nascida em Minas 

Gerais, na Fazenda  Zito Bernardo Junqueira no ano 

de 1928. Cantora e compositora de Congo, chega em 

Carapicuíba em 1953. Participante da ala das baianas 

no carnaval carapicuibano dona de uma vitalidade que 

ainda a permite dançar nos bailes da vida. Divina é 

considerada “mascote” da congada de Taubaté, onde 

ainda participa sob a coordenação do Mestre Baiano. 

 

 

 

 

Aparecida dos Santos (63 anos) nascida na região da Bela Vista, centro de São Paulo, 

no ano de 1947. Chega à cidade de Carapicuíba em 1948, com apenas um ano de idade. Filha 

de ferroviário tomou desde cedo as rédeas da família, com a mãe doente e o pai ausente narra 

sua luta e persistência para sobreviver nesse território que hoje atribui sentidos para sua 

história. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                              

Terezinha Maria Silva Matos (60) filha                                    

de Maria Antunes conhecida por Maria do Vô.  Dona 

Terezinha, guardiã da história e da Capela Nossa Senhora 

de Aparecida (Igrejinha Amarela), construída na década 

de 70 como réplica da Igreja do Bom Jesus do Bonfim das 

Águas Vermelhas, fundada na cidade de Sorocaba em 

1906, pelo ex-escravo João de Camargo com quem Dona 

Maria teve contato. Revela-nos também um pouco da 

trajetória da congada em Carapicuíba. 

 

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Foto 4 :Dona  Terezinha 

 Arquivo: Juliana de Souza 

Foto5: Tereza 

Fonte: Arquivo pesquisadora 

Foto 3:  Dona  Divina  

Fonte: Arquivo da depoente 
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Neide Alves da Silva (68) nascida em Lençóis Paulista no ano de 

1941, filha de Nelson Alves, um homem que segundo ela :”não 

levava desaforo pra casa”. Chega a Carapicuíba em 1948, aos sete 

anos de idade para morar com o avô, um ferroviário aposentado que 

já residia na cidade de Carapicuíba desde meados de 1930, sobre o 

qual nos conta histórias de benzimentos e manipulação de ervas 

para a cura.   

 

 

 

 

 

 

 

Maria Tereza Luiz (75) nascida na Barra Funda, São Paulo 

no ano de 1936.  Uma senhora muito alegre ,que revelou 

detalhes de uma história que não consta na vida da população 

de Carapicuíba. Chega à cidade em 1944 aos sete anos de 

idade. Seu pai Sr. Chicão além de ferroviário, fazia Batuques 

de Umbigada em Carapicuíba, festas que são narradas por 

Dona Terezinha com muita alegria. 

 

 

 

 

 

 

Foto 5: Dona  Neide  

 Arquivo: Neide Alves da Silva 

Foto 6 :  Dona Tereza 

 Arquivo: Juliana de Souza 
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 Maria Valentina Cruz (86) nascida na cidade de Comercinho, 

Minas Gerais em 1923. Dona tina é nossa mais velha depoente que 

aos 86 anos guarda uma lucidez que se manifesta em sua 

eloqüência para narrar as histórias que vivenciou nesse território. 

Se pai, seu João Ovídio chega a Carapicuíba em 1946 a família se 

estendeu e certamente os descendentes são peças importantes na 

fundamentação da história da população negra da cidade 

 

 

 

 

 

As duas últimas pessoas cederam depoimentos que mapeiam minha história familiar 

 

Maria Julia de Souza (70) nascida em Alfenas- MG em 29 de abril de 

1940. Embora tenha sido afastada, muito cedo, de sua família por 

situações de morte, migrações e à própria conjuntura social da época, 

esta mulher é símbolo de ajuntamento, tendo uma grande parcela da 

comunidade da qual fazemos parte que a chama de mãe ou vó Julia. 

Sempre acolhedora exerce, mesmo sem ter noção de seu gesto, uma 

herança tradicional africana que é o conceito de família estendida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7: Dona Tina 

Fonte:Maria Valentina Cruz  

Foto 8:  Dona Julia  

 Arquivo: Juliana de Souza 
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Josué José de Souza (74) nascido em Cambará- PR em 06 de 

janeiro de 1935. O único homem. Narra com riqueza e detalhes 

a saga de uma família que tem em seu histórico migrações 

antigas, na esperança de mudar as difíceis condições que nos 

restaram depois da abolição. 

 

 

 

O trabalho na infância é algo que permeou a história de vida das/o depoentes. E 

certamente influenciou o modo como estas pessoas passaram a entender a vida e a se 

moverem nela para estabelecerem o que se tem como princípio de vida digna. O pouco tempo 

que sobrou para a escola foi marcado por longas caminhadas para chegar ao grupo escolar, a 

ausência de condições financeiras para manter-se assíduo às aulas, ou à ausência total do que 

temos como educação formal.  

A gente naquela época estudava tudo picado, entrava pra escola aí chegava a 

época da colheita e saía da escola desde cedo, trabalhava-se na roça e nunca terminava o 

estudo. Eu mesmo fui estudar depois de 45 anos, fiz supletivo e depois complementação 

teológica. (Josué) 

Desde muito cedo as pessoas que lhes apresento compreenderam o peso de trazer 

na pele uma “cor” que acaba por ser sinônimo de demarcações sociais, territoriais e de acesso 

ou não a determinados espaços sociais, econômicos, culturais e educacionais. Nascer mulher 

negra é desde muito cedo compreender que as mulheres como a gente ou trabalhava de 

doméstica ou de pajem, eu mesmo com dez anos trabalhei de pajem e para ir à biblioteca, 

pedia dispensa para a patroa, eu precisava de ganhar pontos na escola. (Berenice) ou se 

deslocar grandes distâncias ignorando os perigos que se apresentam no passado ou presente 

das grandes metrópoles como São Paulo, para “fugir da fome” eu tinha nove anos e ia da 

Vila Dirce (Carapicuíba) lá pra Rua São Caetano (centro de São Paulo) eu já trabalhava 

de doméstica por que nessa época nós passamos muita fome sabe. (Cida).  

Perceber as diferenças que estavam para além de serem sociais e os trabalhos 

destinados à população negra é algo que está presente nas narrativas coletadas, revelando-nos 

Foto 9: Seu  Josué  

 Arquivo: Juliana de Souza 

Foto 9 :  Sr. Josué 

 Arquivo: Juliana de Souza 
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que a compreensão do mundo que se tem no presente é permeada por lembranças e vivências 

do passado, que pode não ser determinante, mas certamente marca o modo como nos 

relacionamos com o presente.  Dona Neide nos mostra a percepção tida na infância ao 

perceber as disparidades sócio-econômicas presentes em seu dia-dia. [...] eu sei que eu ia 

fazer sete anos e a gente já trabalhava na casa de um dos donos da fazenda, eles tinham 

uma filha ela tinha um olho azul, eu tinha uma inveja daquela menina, a menina tinha de 

tudo [...] na casa dela tinha uma banheira cromada super chique e eu via aquilo tudo e 

pensava, um banheiro destes e eu tendo que fazer necessidade no buraco de madeira lá fora 

de casa [...]   

Essas e outras pessoas têm em suas histórias de vida a marca da resistência e luta 

para a existência, desde a infância entendem a necessidade do trabalho para continuar 

sobrevivendo, o que muitas vezes fez com que fosse adiado o sonho infantil da brincadeira e 

escola. As mudanças às quais foram submetidos facilitam a compreensão do valor que se dá 

ao lugar de chegada e nos ajudam a compor o caminho percorrido na tentativa de se 

reconhecer como parte deste território. Narrar as negras memórias neste trabalho que lhes 

apresento, pode parecer não ter fundamento. Mas afirmo-lhes que a cada dia vivido, trajeto 

percorrido, surgiram novos sonhos , outros, foram interrompidos. De minha parte o que não 

posso é perder de vista os desejos e pensamentos de agora, de narrar, contar, recontar a 

história. Isto dará sentido à minha identidade, e à identidade de muitos/as brasileiros/as que se 

vêem desfigurados nesse grande espelho chamado história.   

Quebra-se o encanto!   Hoje posso olhar o passado e compreender neste presente, 

meu povo, nossas memórias e histórias que há muito eram tidas como contos da carochinha, 

invalidadas por outras memórias que insistiam em revelar-me o que eu não era. Quebra-se o 

espelho que nos desfigurou. 

 Hoje posso escolher, e opto por lentes que me permitem ver além do alcance. 

 

Os  des-caminhsos que me conduziram a este caminho  

 

O problema que se instaura nesta pesquisa permeou toda a minha existência e por 

muito tempo acreditei ser a única pessoa que sofria com a ausência de uma afirmação positiva 

de minha pertença étnica. Isso se reforçava quando em alguns momentos eu ouvia dizer que 

no Brasil não havia racismo, e quem se inferiorizava e tinha práticas racistas eram os próprios 

negros. Por diversos momentos, ouvi dizer que minha família era composta por negros 

diferentes dos outros, negros de alma branca, que até éramos bonitos, inteligentes. Vi muitos 
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negros rir de piadas depreciativas sobre a população negra, e os que as contavam sempre 

respaldavam as sátiras, após longas risadas, que a piada não falava sobre nós e sim sobre os 

outros. 

Mas quem eram estes nós, quem eram estes outros? 

No espaço escolar, eu via repetidamente o que acontecia na igreja, e muitas vezes, 

em casa. Para mim, era como se fossem naturais e verdadeiras, as afirmações que ouvia em 

relação à população negra, mas aí se instituía: o nós e os outros (TODOROV, 1991) que na 

visão desse autor o “nós” é sempre pautado no eurocentrismo, modelo ideal que os “outros” 

devem alcançar. O nós implica exclusão da cultura de base africana, aos outros esta cultura 

configura-se como a marca do atraso cultural, símbolo do que deve ser eliminado para poder 

ser bem sucedido na vida. 

Porém, nós éramos os outros, e só percebi isso, recém formada em Pedagogia, 

quando passei a freqüentar um curso livre de História da Filosofia Antiga.  

Em um dos dias quando fui para a sala de aula, uma senhora de aparentemente 

sessenta anos de idade permitiu que minha amiga, uma “moça de pele angelical”, adentrasse a 

sala, e na minha vez de passar ela fechou a porta e ainda segurou para que eu não entrasse. 

Durante aquela semana um filme da minha vida passou diante de mim, embora estar naquele 

curso fosse “a glória”, pois minha vida já havia se modificado significativamente até aquele 

momento. De empregada doméstica à aluna daquela instituição, intervinham diversos fatores 

de mudança na escala social, porém, permanecer naquela instituição não fazia mais nenhum 

sentido. Eu só sentia as histórias da minha infância voltar em forma de uma dor quase 

insuportável, eu me vi embalada novamente nas horríveis “canções" que me faziam chorar 

quando criança e me afastavam de quem realmente sou - negra -.  “Nega do sovaco fedorento 

bate a bunda no cimento pra ganhar mil e quinhentos”, “olha a nega do cabelo duro que não 

gosta de pentear
14

 [...]”, “neguinha diabinha” dos xingamentos, apelidos, solidão que 

ocorriam principalmente no espaço escolar.  

Fiquei pensando na simbologia que aquela situação me trazia: o acesso impedido, 

a porta fechada e alguém do outro lado impedindo minha entrada. Pensei em como eu havia 

chegado até ali, e porque só havia eu de negra dentre os mais de trinta alunos. Era uma 

questão de mérito? Minha cabeça dava milhões de voltas!  

                                                           
14

 Canção de grande sucesso na década de 1980, mas, atingia cruelmente a mulher negra, sempre cantada em tom 

irônico estigmatizando e ridicularizando nossas características físicas. 
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Quem eu era?  Qual era a minha história?  Por que estava buscando aquele curso?  

Porque eu não havia conseguido responder para a professora em 1989 quando cursava a 

terceira série onde meus ancestrais viviam antes da vinda para o Brasil?  Por que em todo o 

tempo em que fui aluna eu nunca ouvi falar da população negra brasileira e mundial de forma 

que não fosse pelo olhar da escravidão?  Por que em minha prática docente eu não falava 

sobre a população africana e afrobrasileira?  Por que nos materiais que nos chegavam às mãos 

para o preparo das aulas não havia nada sobre África e afrobrasileiros a não ser nas míseras 

páginas dos livros de geografia que indicavam os países do continente africano como 

possuidores dos IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) mais assustadores do planeta.  

As perguntas ficaram sem resposta e percebi que eu era o outro, dentro de uma 

perspectiva de inferiorização da população negra. Porém, este momento me possibilitou 

refletir de forma crítica sobre minha existência, e só assim passei a entender a categoria do 

inédito-viável
15

, que nos possibilita ser-mais
16

 diante de uma situação-limite.
17

  

Diante dessa situação-limite, pude rever-me por inteiro e por mais que houvesse 

tentativas de classificar-me como outro, o próprio referencial sócio-cultural afrodescendente a 

partir daí, propiciava a pensar-me como nós, nós negros. E desconstruir os preceitos sociais 

que me levavam a pensar a sociedade “branca” como sem defeitos. População que havia sido 

semiotizada por uma noção de “pureza.” 

Por essa razão, ao propor um estudo sobre a questão da origem da população 

negra, pressupõe-se a necessidade da desconstrução de estigmas, preconceitos, racismos e 

estereótipos, dentre outros desqualificantes sociais, que operam em sentidos múltiplos em 

uma sociedade que constrói a sua afirmação identitária, no caso do Brasil a identidade 

mestiça, usurpando a identidade negra e associando-a ao atraso, que culmina na imagem do 

imigrante europeu associado ao trabalho moderno. Batista (2003) faz uma pesquisa minuciosa 

sobre o medo na cidade do Rio de Janeiro, o que nos conduz à reflexão de perceber que não é 

um caso específico, mas opera como realidade em outras cidades brasileiras. Para a 

                                                           
15

 O inédito viável caracteriza-se como o lugar da u-topia, ou seja, dos sonhos possíveis (neste trabalho 

caracterizo minha mudança de paradigma em relação a mim mesma, e à própria escrita de um trabalho de 

pesquisa como o inédito viável em minha vida) 

 
16

 Foi sugerido por Freire para demonstrar que todo ser humano necessariamente busca ir além, avançar mais, 

superar-se, exceto quando forçado a abandonar sua própria humanidade, alienando-se do seu modo próprio de 

ser natural.  
 
17

 No confronto com as situações-limite, o ser humano por meio de atos-limite se supera e avança na direção do 

ser mais.  Essas categorias estão descritas na obra Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire. 
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pesquisadora, e nisto estamos de comum acordo, as insurreições negras ocorridas no Brasil 

escravistas marcaram e demarcaram profundamente o que temos hoje como o medo urbano.  

As revoltas e insurreições eram brutalmente desarticuladas pelo medo de a 

população negra, que em determinados períodos históricos foi maioria da população 

brasileira, se rebelasse e tomasse o poder. No cenário nacional e internacional, instala-se uma 

tensão por parte dos escravizadores que se vêem ameaçados com os rumores de rebeliões dos 

povos africanos e afrodescendentes nas Américas.  

A primeira Revolução Haitiana liderada por Mackandal, escravizado mulçumano, 

atemorizou as “casas grandes”. Em 1805, com o término da Revolução do Haiti ,ocorrem 

festejos pela Independência Haitiana nos portos brasileiros o que nos possibilita a 

compreensão de trabalhadores escravizados urbanos, pois a escravidão não foi restrita às 

plantações de cana- de- açúcar, algodão e café. Haley (1976) aponta que a Revolução Haitiana 

e seu desfecho foram acompanhados pela leitura de jornais em muitas localidades onde havia 

presença de escravizados nos Estados Unidos, desmistificando a idéia de que escravizado era 

analfabeto. O pesquisador Henrique Cunha vem apresentando em seus estudos a presença de 

escritas africanas antigas, e esta presença descaracteriza a idéia de africano iletrado, a própria 

Revolta dos Malês de 1835 foi constituída sobre as escritas árabes, mesmo que os caracteres 

árabes fossem utilizados para compor a escrita da língua que o grupo representava. 

Destacamos que o ensino letrado teve lugar nas sociedades africanas Etíope, Núbia e Egípcia 

desde a antiguidade. A educação letrada Etíope existe desde o século II a.C. até a atualidade 

como base no Ge‟ez
18

 e na Igreja cristã Ortodoxa Etíope. (CUNHA JUNIOR, 2007). 

 “Foi duro para uma sociedade onde a etnia dominante, os brancos, continuava 

predominantemente analfabeta, aceitar que os escravos africanos possuíam meios sofisticados 

de comunicação” (REIS, 1986, p. 138)   

O fato de haverem tantas insurreições negras
19

 no Brasil Colônia, Império e 

República atemorizou profundamente a elite brasileira, e essa rapidamente colocou a imagem 

do negro africano e afrodescendente como marginal, associação que perdura até os dias atuais, 

gerando o medo social em relação a essa população. Não sejamos hipócritas! Bem sabemos as 

associações que se tem do homem, da mulher, de adolescentes e crianças negras nas diversas 

                                                           
18

 Ge‟ez é uma escrita antiga africana presente no grupo humano Câmito-Semítica mais precisamente na Etiópia 

entre os povos que habitam as margens do Rio Nilo, nessa área a escrita Ge‟ez data aproximadamente dois mil 

anos antes da Era Cristã. Uma das línguas que utiliza os caracteres Ge‟ez para se compor enquanto sistema 

lingüístico é o aramaico.  

 
19

Paiaiá (1673), Revolta dos Hauças (1807), Encouraçados do Perdão (1823), Queto-Xambá (1823), Nagô-Oió 

(1830), Revolta Jege-Mina-Fon (1834), Revolta dos Malês (1835),  Revolta Banta (1910), dentre outras.... 
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situações sociais. Quem é negro sabe o que é entrar em um mercado, loja ou outros espaços e 

se perceber vigiado pelo segurança. As tristes histórias de violência policial, e de seguranças 

de diversas instituições estão aí para nos comprovar. 

Novamente me pergunto como é possível constituir uma imagem positiva de si, 

quando a realidade se apresenta de forma a descaracterizar as histórias que compõem o 

repertório significativo de narrativas que atribuem sentido à nossa humanidade? É muito 

comum vermos crianças, jovens e adultos abandonarem o que os identifica como pertencentes 

a grupos seja em aspectos: cultural, religioso ou social, porque este não sinaliza o que 

aprendemos socialmente identificar como “correto, bom e belo”. 

Nesse sentido, o problema de estudo da pesquisa está representado em como 

realizar levantamentos das narrativas sobre origens africanas e afrodescendentes nesse 

município localizado na região metropolitana de São Paulo, onde é possível encontrar uma 

população negra antiga, e mesmo assim o repertório de vivências e memórias dessa população 

encontra-se deslocado do espaço social e escolar. Presumo que é fundamental que a escola 

incorpore em seu programa curricular o ensino de cultura e história africana e 

afrodescendente, visto que a construção da identidade perpassa pelo meio social, e a partir daí 

observar quais ações podem ser desencadeadas no ambiente escolar, a fim de corroborar na 

constituição identitária e pensar quais são os possíveis percursos na história ampla e local 

sobre a explicação da origem dos afrodescendentes e de formação da identidade individual e 

coletiva. 

 

O que justifica meu caminhar 

 

A sociedade em que vivemos cria representações complexas do existir, e esta 

complexidade transcorre no imaginário social. A imagem ou idéia que um ser humano faz de 

outro humano é fruto de uma construção que perpassa todas as formas de ser e estar no 

mundo. Somos representados no Brasil como vindos de lugares diversos, mas a cultura 

escolar brasileira construiu o fato de explicar a origem do Brasil a partir da imigração 

européia, o Brasil passa a existir de fato, com a chegada dos portugueses, a isso nossas escolas 

dão ênfase constantemente.  

Dentre alguns estudos realizados na área (Cruz, 2000; Santos, 2005, Silva, 2009) é 

possível notar que a escola, enquanto espaço social, não colabora efetivamente para uma 

valorização da cultura africana e afrodescendente, pelo contrário o silenciar diante destas 

questões por parte do corpo docente e da escola como um todo é eminente. (Silva, 2009) 
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  De acordo com Santos (2005), a escola ainda utiliza-se de artefatos 

discriminatórios para ridicularizar alunos afrodescendentes, desqualificando sua pertença 

étnica e religiosa quando pertencente à religião de matriz africana
20

. Escola que está 

organizada por um pensamento moderno-colonialista e etnocêntrico (por vezes racista). A 

autora aponta que existem muitos entraves para a efetivação de uma epistemologia crítica no 

Ensino Fundamental. Os livros didáticos pesquisado por Cruz (2000) demonstram que o 

pluriculturalismo brasileiro apesar de assumido, não é praticado no limite das conseqüências 

necessárias, portanto, não traz mudanças significativas na formação curricular dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. Hoje, nos encontramos no ano de 2009, final da primeira 

década do século 21, e podemos perceber a fragilidade da temática africana e afrodescendente 

ou mesmo as representações deste segmento nas práticas educativas e de formações. Os 

cursos de pedagogia formam pedagogos eurocêntricos. Continua sendo um desafio em 

qualquer nível da educação no Brasil a introdução dos temas de interesse da população 

afrodescendente.  

O referencial histórico-cultural que segundo Dobránszky (2007, p.30) busca 

“explicar os pensamentos e comportamentos existentes considerando a história do sujeito, e a 

subjetivação de suas experiências” nos possibilita compreender que o processo educativo está 

para além da instituição escolar, nessa pesquisa pretende-se conhecer como é construído e 

constituído o imaginário social, a respeito da origem da população negra de um determinado 

local, a cidade de Carapicuíba. Cidade que comporta centenas de unidades de ensino formal, 

porém, apresenta uma história ainda pouco contada nesses espaços, a dos afrodescendentes.    

A escolha desse local de pesquisa dá-se pelo fato de ser um lugar no qual tenho 

maior convivência, lugar de onde trago comigo as lembranças do que eu era e do que sou. 

Cidade que foi e é território de tantas histórias não-contadas, sendo assim, podemos dizer 

seguramente que na região de atuação proposta pela pesquisa não há nenhum estudo 

sistematizado sobre a temática que estamos pesquisando, daí temos a importância de 

aprofundar nossos estudos no campo proposto. Para isto apresento algumas hipóteses sobre 

esse local de pesquisa.  

Há uma população negra antiga na cidade e a memória social pode ter registrado 

os aspectos dessa presença. 

É necessário elucidar que havia um objetivo inicial para esta pesquisa, enfocar 

como a ausência de narrativas sobre a origem africana e afrodescendente traz conseqüências 

                                                           
20

 Sobre isto vale à pena ressaltar que os (as) alunos (as) negros (as) que não pertencem às religiões de matriz 

africana sofrem de igual modo o processo de racismo.  
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para a formação identitária de crianças em processo de escolarização, mais precisamente 

alunos e alunas do quarto ano do ensino fundamental.  

Mas, quando me deparei com o universo da pesquisa, incluindo a realização de 

investigação preliminar no entorno das comunidades escolares nas quais pretendíamos 

trabalhar, entramos em contato com narrativas históricas que antes desconhecíamos e ainda 

não haviam sido documentadas, não podendo ser descartadas. O material que emerge nos 

encaminha para este “novo universo” que nos permitirá a melhor compreensão no enfoque das 

identidades que se mantém vivas no corpo, na memória, e na voz de uma parte da população 

que habita este território. 

Na sociedade brasileira, devido a um constante processo de desqualificação da 

população negra, as histórias formais e informais ignoram ou depreciam o ser negro. 

Instauram-se aí os problemas das narrativas da origem da população negra para a formação da 

identidade de nossas crianças. (CUNHA JUNIOR, 2008). 

 Segundo Jacques D‟Andesky 

[...] a identidade para se constituir como realidade, pressupõe uma interação. A idéia 

que um indivíduo faz de si mesmo, de seu “eu”, é intermediada pelo reconhecimento 

obtido dos outros em decorrência de sua ação. Nenhuma identidade é construída no 

isolamento [...] (2001, p.76)    

            

Faz-se necessário introduzir narrativas sobre as origens das identidades nas 

escolas, de forma pedagógica, de modo que auxiliem as crianças na superação da negação de 

si mesmas, visto que a construção da identidade perpassa o meio social e a instituição escolar 

é parte desse meio. 

No artigo “Política, cultura y autopersepción: las identidades en cuestión”, 

Michel Agier e Pedro Quintín destacam que a identidade étnico-racial é um processo social e 

analisam fatores políticos, culturais e econômicos que condicionam a construção da 

identidade da população afro-colombiana e apontam que tanto a presença quanto a ausência 

da consciência identitária podem causar modificações na estrutura social, política, cultural, 

econômica e no modo como os envolvidos no processo se relacionarão com essas estruturas. 

Na nossa perspectiva, é possível afirmar que o conjunto de discursos cotidianos 

provenientes da educação formal ou informal refere-se à questão da origem histórica ou 

mitológica africana e afrodescendente na maioria dos casos de forma depreciativa.  

Quando tratamos sobre as origens africanas e o universo do conhecimento e do 

imaginário social não basta simplesmente especificar o território, mas dar sentido ao lugar, 



39 
 

encontrar as especificidades que caracterizam o local, a população, suas vivências, sua 

história e cultura. 

Mesmo que a síntese formal e informal da educação dependa de uma hierarquia 

social que tende a desqualificar a população negra como atores sociais, a suposta falta de uma 

origem é um dos principais elementos dessa desqualificação social. 

Dizemos suposta falta, pelo fato de ao começar a investigar esse território percebo 

que muitas famílias negras são verdadeiras guardiãs de histórias, mitos, narrativas que 

explicam a origem histórica e mitológica de uma população, em particular, o caso da 

população afrodescendente de Carapicuíba. Dessa forma, afirmo que as histórias que foram e 

são enredadas nesse lugar sobrevivem na memória dessa população. “A memória é um 

trabalho sobre o tempo, mas sobre o tempo vivido, conotado pela cultura e pelo indivíduo.” 

(BOSI, 2003, p.53)  

A recordação é uma construção social, recordar é trazer à mente as coisas que 

estão guardadas no coração, por isso o local da pesquisa recebe enfoque de um território 

socialmente construído e ele é o primeiro passo para a reconstituição dessas histórias.                                                                                                               

O território de Carapicuíba guarda sua especificidade e memória afrodescendente 

nas festas e ajuntamentos do passado. “Os „ajuntamentos de negros‟ – traziam, do ponto de 

vista fisiológico, um outro impulso convertido em alegria, acompanhado, certamente, por 

gritos, risos e danças.” (SOUZA, 2001, p. 23) 

 Congadas, Batuque de Umbigada, Forró de Santo Reis, Moçambiques, Marujadas 

são manifestações que ocorriam no espaço territorial carapicuibano num passado recente. 

O interesse em pesquisar sobre africanidades, afrodescendência, identidade, 

origens africana, educação e a cidade de Carapicuíba está ligado a minha trajetória de vida.  

 

O local da pesquisa 

 

 “A cidade de Carapicuíba está localizada na Região Metropolitana da Grande São 

Paulo, à margem esquerda do Rio Tietê, entre as Rodovias Castello Branco, Raposo Tavares e 

o Rodo Anel Mário Covas, cortada pelos trilhos da antiga Fepasa, distante a 25km da capital.”                            

( TENÓRIO, 2003, p.12) 

O município caracteriza-se como cidade dormitório, em relação às atividades 

produtivas realizadas em São Paulo. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) 2007 Carapicuíba conta com 379.566 habitantes. 
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A história de formação desta cidade nos leva a um passado distante, alguns 

registros nos apontam que o Padre José de Anchieta é considerado o fundador do aldeamento 

em Carapicuíba, que tem “início” na segunda metade de 1500. 

Com a fundação do Colégio e a cidade de São Paulo, os jesuítas achavam 

importante defender a cidade dos ataques dos índios, que não aceitavam a invasão de seus 

territórios. Para isso padres reuniram, em diferentes locais, nas vizinhanças, vários grupos 

indígenas, dentre aqueles que aceitavam seus ensinamentos. “Isso aconteceu nas áreas hoje 

ocupadas por Santo André, São Bernardo do Campo, Mogi das Cruzes, Carapicuíba, Barueri, 

Jaraguá e outros pontos considerados estratégicos”. (TENÓRIO, 2003, p.28). É possível 

perceber que a estratégia de defesa dos jesuítas foi o que delimitou a criação das cidades que 

estão no entorno da cidade de São Paulo.  

Sabe-se que as terras de Carapicuíba pertenciam a grupos tradicionais indígenas 

até o momento em que bandeirantes iniciaram o processo de conquista de terras pelo Estado 

de São Paulo, porém, não se pode omitir que os espaços se tornaram "urbanos” no período 

colonial com a presença africana e afrodescendente, devido esta população ser o contingente 

que se tornou a mão-de-obra utilizada em todo o país pelos portugueses desde o início da 

colonização após a dizimação das populações indígenas. Na região é possível encontrar 

registros de escravizados em cidades vizinhas ao município, e também nas territorialidades a 

que Carapicuíba pertenceu antes da emancipação, como Barueri, Cotia e Santana de Parnaíba. 

A palavra Carapicuíba é de origem indígena, e segundo o professor Miguel Costa 

Junior (TENÓRIO, 2003), o significado varia em “peixe ruim” e “peixe insignificante”. 

Podemos dizer que nas águas do ribeirão de Carapicuíba havia grande quantidade de peixes 

que não eram bons para o paladar, embora, esse Ribeirão recebesse águas e bons peixes para o 

consumo vindos do antigo rio Anhembi, a proliferação desses não era suficiente para a 

população do aldeamento, e os que quisessem peixes maiores deveriam buscar no Tietê.  

O rio Tietê, nasce a 840 metros de altitude, na cidade de Salesópolis (Estado de 

São Paulo), situada na região da Serra do Mar. Atravessa o Estado de São Paulo, na direção 

de leste a oeste. Ele deságua no rio Paraná, no município de Itapura (divisa entre São Paulo e 

Mato Grosso). Possui 1.100 quilômetros de extensão e em seu trajeto banha 62 municípios 

paulistas. O potencial hidrelétrico do rio é bem utilizado na atualidade. No percurso, 

encontram-se instaladas diversas barragens. As principais barragens são: Edgard de Souza, 

Pirapora do Bom Jesus, Laras, Anhembi, Rasgão, Barra Bonita, Ibitinga, Três Irmãos e 
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Promissão. Esse rio teve uma grande importância na história do país, pois serviu de rota no 

século XVIII para chegar ao interior do Estado de São Paulo
21

. 

Embora o território de Carapicuíba tenha se constituído inicialmente com 

populações indígenas e, conseqüentemente, por razões históricas do período colonial 

brasileiro, podemos verificar a presença afrodescendente. Ao procuramos saber da história do 

município vemos homenageadas as famílias de origem européia, as referências que nos 

remetem ao passado indígena e afrodescendente são tratadas como pertencentes a uma 

história menos importante. Há um bairro “Aldeia de Carapicuíba” que mesmo tendo este 

nome, a característica que prevalece é marcada pela influência bandeirante. “A Aldeia guarda 

ainda hoje características dos séculos passados. O cruzeiro, a igreja e as casas em linha, 

dentro de um retângulo [...]” (TENÓRIO, 2003, p.45), modelo símbolo da dominação 

européia. 

Os símbolos nas histórias locais nos dizem muito, cruz e bandeira, por exemplo, 

nos dizem de tempos de expansão que têm como base o extermínio humano, de línguas, 

culturas e todas as formas diversas de celebração da vida.  

É importante salientar que este território da atual cidade de Carapicuíba passou 

por inúmeras “reformas” políticas desde sua fundação.  

A região, a partir de 1610 vivia clima tenso, devido aos conflitos entre brancos e 

índios. Por volta de 1770 o local começou a progredir. Nos arredores da Capela foram 

construídas malocas para abrigar pequenas famílias e comércio. Paralelamente espetáculos de 

folclore eram exibidos, fazendo da Aldeia de Carapicuíba o maior centro de folclore do 

Estado de São Paulo ,na época. Em meados de 1854, o Barão de Iguape comprou terras na 

região, dando o nome de fazenda Carapicuíba. Em 1923, a fazenda Carapicuíba foi vendida a 

Delfino Cerqueira, que anos mais tarde contratou uma empresa para lotear e construir ruas em 

suas glebas. 

O desenvolvimento efetivo da cidade, que na época era ainda um pequeno 

vilarejo, deu-se com a chegada da Estrada de ferro Sorocabana por volta de 1875, que ligava a 

capital paulista até Itu, no interior. Porém, a primeira estação (embarcadouro) foi construída 

em 1921, distante 22 km da estação Julio Prestes, e chamou-se Sylvania. Logo depois foi 

construído um desvio para a construção, nos arredores do km 21 da via férrea, um 

desembarcadouro de gado destinado ao abate. Muitos funcionários da ferrovia e do 

abatedouro fixaram residência no vilarejo, que tomava ares de cidade
22

. 

                                                           
21

 www.suapesquisa.com/pesquisa/rio_tiete 
22

 www.benimoveis.com.br/carapicuiba. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_de_S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrada_de_ferro_Sorocabana
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Em 1928, Carapicuíba já era distrito policial. Na década de 30, os pioneiros já 

acreditavam no povoamento que nascia, porque a região possuía clima excelente e terras 

ótimas para a cultura de batatinhas, cereais, legumes e hortaliças, onde cultivavam também o 

castanheiro europeu e amoreira. 

Ainda em 1948, Carapicuíba foi elevada à categoria de Distrito de Paz, sendo 

desanexada do Município de Cotia, ao qual pertencia desde 1856, quando deixou de pertencer 

ao Município de São Paulo, que ainda reteve parte das terras, hoje atual COHAB
23

. Mais 

tarde, em 1949, integrou-se ao recém criado Município de Barueri, como um de seus distritos. 

Ocorreram eleições e alguns homens de Carapicuíba foram votados para 

exercerem o cargo de vereadores na Câmara de Barueri, sem remuneração, pois naquele 

tempo os vereadores não recebiam pagas pelo seu trabalho. 

Em 1957 João Acácio de Almeida foi eleito prefeito de Barueri e de 1961 a 1965, 

outro cidadão de Carapicuíba - Carlos Capriotti - estava à frente daquele executivo. 

Durante este penúltimo período se desenvolveu a batalha pela emancipação de 

Carapicuíba, que até então era incorporada à Santana de Parnaíba e Barueri, tendo, afinal, 

conquistado em fevereiro de 1964, pela Lei nº 8.092, sua emancipação, tornando-se 

Município em 26 de março de 1965. 

Os moradores levantaram um pequeno monumento em homenagem aos 

emancipadores, o qual encontrava-se à Av. Miriam, no Centro de Carapicuíba. A cidade 

sempre foi marcada por uma má administração e conseqüentemente infra-estrutura deficiente, 

apenas no ano de 2002 é aberta a primeira instituição privada de ensino superior, a Faculdade 

Aldeia de Carapicuíba (FALC) e em 2006 ,instala-se a primeira instituição pública, Faculdade 

de Tecnologia de São Paulo (FATEC), em parceria com o Governo do Estado de São Paulo. 

Apresentamos aqui brevemente a história da cidade de Carapicuíba, sendo assim, 

possível situarmo-nos de que local estamos falando e de onde foram extraídas as narrativas, s 

sendo que a cidade de Carapicuíba é o local onde eu e minha família vivemos há 28 anos e  

sobre a qual nunca tínhamos questionado quanto a nossa história e nem sobre a história da 

população afrodescendente.  

De início, pela ausência de fontes que remetesse à historiografia da população 

negra local, acreditava-se que as memórias e histórias que se desvelaram no decorrer desta 

pesquisa não se configuravam na história da cidade. Existe e persiste um credo da ausência de 

fontes. Face às necessidades educacionais e posto o quadro presente, o problema que 

                                                           
23

 Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco fundado em 1970. 
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tínhamos de início era de como apresentar as origens da população negra na escola, 

ultrapassando a idéia de que os negros tinham sido escravizados, sem acrescentar a esta 

qualquer outra informação. 

Dada a metodologia utilizada e devido a minha inserção ampla na educação de 

escolas do município, a pesquisa apresentou um desenvolvimento rápido e interessante. Esse 

desenvolvimento me levou a conhecer parte da história da minha própria família, da igreja a 

qual faço parte e de uma dezena de famílias negras antigas habitantes da cidade. O fluxo de 

migração forte para a cidade se deu depois de 1940, no entanto, muitas famílias constituíram 

um bairro rural nas décadas de 1920 e 1930.  

Para melhor localização da região sobre a qual estamos tratando, abaixo, 

apresentamos o mapa das cidades que compõem a Região Metropolitana de São Paulo.  

Fonte: http://www.sp-turismo.com/municipios-sp.htm 

 

Essa pesquisa situa-se nos campos das narrativas com a operação da memória, dos 

territórios como construção social, do imaginário como forma de representação de ideologias 

 

http://www.sp-turismo.com/municipios-sp.htm
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e da afrodescendência como explicitação histórica sociológica da existência de população 

negra. 

1. Narrativas como processo que confere sentido as nossas vidas, sendo assim, 

vislumbrar a possibilidade de redesenhar o sentido e sentimento de pertença de uma 

população a uma determinada localidade. Temos que a oralidade é capaz de reativar a tradição 

de base africana para responder às necessidades do momento, que se configura na  indagação 

sobre a origem das coisas (BARRY, 2000). MACLAREN nos alerta que; 

 

Esses “novos tempos” são também reflexo das narrativas que vivemos. Eles 

espelham as histórias que contamos para nós mesmos, sobre nós mesmos, histórias 

que dão forma tanto ao êxtase quanto ao terror do nosso mundo, que adoecem 

nossos valores, deslocam nossas certezas e, ainda assim, estranhamente nos dão 

esperança, inspiração e estrutura para os nossos insights. Não podemos escapar das 

narrativas, mas acredito que podemos resistir a elas e transformá-las. (1997, p. 

162) 

 

Diante do alerta, aqui pretendemos re-significar as narrativas que coletamos no 

território de Carapicuíba e conferir-lhes atributos de transformação das narrativas vigentes.  

2. Território que nos possibilita entender os espaços geográficos enquanto espaço 

histórico- social. Como “um conjunto de relações que se originam num sistema 

tridimensional sociedade - espaço - tempo” (RAFFESTIN, 1993, p.160) e também 

estabelecem relações marcadas pelo poder. SANTOS (2002). É na base territorial que 

tudo acontece, nesse sentido para (ANJOS 2009, p. 08)  

 

a terra, o terreiro, o território a territorialidade assumem grande importância dentro 

da temática da pluralidade cultural brasileira no seu processo de ensino, 

planejamento e gestão, principalmente no que diz respeito às características 

territoriais dos diferentes grupos étnicos que convivem no espaço nacional. 

Preconizamos que é possível apontar as especialidades das desigualdades 

socioeconômicas e excludentes que permeiam a sociedade brasileira, ou seja, um 

contato com um Brasil de matriz territorial complexa, multifacetada, cuja população 

não está devidamente conhecida, nem valorizada e que não pode ser interpretada de 

maneira simplista.  

 

3. Imaginário pensado como categoria que permite a construção simbólica que dá 

sentido às definições do que somos e de nossa identidade coletiva e individual (GLISSANT, 

1990) 

4. Afrodescendência como teoria que visa a compreensão da população de 

origem africana pela territorialidade, cultura e realidade.  Tomando como base a concepção de 

Cunha Jr. (1999) “a ancestralidade é nossa via de identidade histórica”. Sem ela não 
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compreendemos o que somos e nem seremos o que queremos ser, por isto faz-se necessário 

que as narrativas sobre africanos e afrodescendentes preencham a falta de definição como se 

África fosse um lugar inexistente no Tempo, no Espaço e na História.  

 

Os fazeres e objetivos desta pesquisa 

Em certo momento o negro era considerado objeto de estudo; mas 

a partir do momento em que ele mesmo se tornou pesquisador da 

sua própria realidade, isso a meu ver, desbloqueia o 

conhecimento, pois ele, como vítima, pode sentir certas coisas de 

dentro que o pesquisador de fora não pode sentir; assim ele tem 

uma contribuição a dar. Por outro lado, também o envolvimento 

dele com a própria realidade pode criar um obstáculo que o 

pesquisador de fora pode perceber. Assim a meu ver há uma 

colaboração em termos do desenvolvimento do conhecimento, e 

não vejo oposição entre sujeito e objeto. Lembro-me que há algum 

tempo algumas pessoas diziam que o negro não podia estudar a 

sua própria realidade, porque ele tem envolvimento emocional, 

não pode tomar distância não lhe é possível desenvolver a 

objetividade. Mas hoje, estas questões, pelo menos na minha área, 

estão ultrapassadas. A emoção e a emotividade são motivos de 

conhecimento, e não obstáculos. (Kabengele Munanga – As facetas 

de um racismo silenciado, 1996)   

 

Uma pesquisa é sempre fruto de experiências prévias do/a pesquisador/a, no meu 

caso as vivências que tive com a educação, como aluna ou no exercício do magistério, foram 

capazes de produzir impressões e questionamentos para a elaboração desta dissertação. Além 

do fato de morar na cidade de Carapicuíba e de ser educadora atuando na mesma cidade, 

situada na periferia da Grande São Paulo, conforme já mencionei em nota anterior. Posso 

afirmar que os procedimentos metodológicos escolhidos associam-se sempre às teorias que o 

(a) pesquisador (a) escolhe para fazer uma leitura da realidade (Bourdieu,1989). Sendo assim, 

minha trajetória de vida, militante e profissional, foi decisiva na delimitação da pesquisa. 

A abordagem utilizada para essa pesquisa é qualitativa, valendo-se da 

investigação metodológica histórico-cultural, que implica em compreender que “nenhuma 
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atividade humana resulta uma atividade isolada do conjunto de sentidos que caracterizam o 

mundo histórico e social da pessoa” (GONZÁLES REY, s/d, p.01) e da história oral. 

O registro realizado por entrevistas semi-estruturadas foi o modo que optei para 

recolher a memória do tempo vivido, além das conversas que sempre foram realizadas nas 

residências de minhas depoentes em encontros ocorridos no segundo semestre de 2008 e no 

segundo semestre de 2009. Realizamos registros fotográficos feitos por mim, Glauber 

Rudalov Plaça, Laís Souza e Melissa Rudalov Plaça, registro fonográfico de dez cantigas de 

Congada coletadas durante as entrevistas e o recolhimento de imagens fotográficas cedidas 

pelas colaboradoras da pesquisa que além de me cederem o tempo, a história e a memória, 

dispuseram-se a partilhar suas vidas para a feitura deste trabalho.  

Para (BOSI, 1979, p.17) “A memória do indivíduo depende de seu relacionamento 

com a família, com a classe social, com a escola, com a igreja, com a profissão, enfim, com os 

grupos de convívio e com os grupos de referência peculiares a esse indivíduo”. Nesta direção 

(CALDEIRA, 1989, p.21) nos conduz ao pensamento que: 

 

a memória de um grupo social é produzida socialmente, não se trata apenas de uma 

produção coletiva: ela associa, tanto ao passado quanto ao presente, experiências do 

grupo que interpreta e reinterpreta o passado e usa essas interpretações para dar 

sentido à sua experiência presente e para legitimar diferentes interesses. Assim, as 

visões sociais do passado não são fixas, mas sujeitas a reinterpretações, à medida 

que o presente e as condições sociais do grupo mudam. 

 

Sendo assim, a pesquisa teve por objetivo sistematizar a memória na forma de 

uma escrita da narrativa local que nos conduzissem às histórias sobre África e africanidades, 

para isso caminhei no sentido de investigar as histórias de vida que em muitos dos 

depoimentos apresentaram-se como as narrativas mitológicas e históricas que podem 

contribuir para uma elucidação da origem e identidade étnica afrodescendente. Quem nos 

possibilitou o contato com essas narrativas, foram algumas matriarcas de famílias negras que 

habitam esse território há pelo menos 50 anos. Não havia a pretensão de um recorte de gênero 

na pesquisa, porém, a voz que possibilitou a re-significação da história negra local foi 

feminina.  

Historicamente a mulher negra tem uma presença marcante no contexto da 

evolução social, pois a figura simbólica que se desenvolve em torno da mulher negra está 

associada à invisibilidade, representação desumanizada (embora tenha sido essa mulher que 

amamentou os fidalgos brasileiros) dentre lugares ou não-lugares que a mulher negra ocupou 

e ocupa no imaginário social, sua imagem está associada à insensibilidade a dor, ao 
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subemprego, à incapacidade intelectual e a outras situações que geram uma violência 

simbólica que destroem por vezes o direito a uma auto- representação positiva.  

Todas as mulheres negras com quem mantive contato para o recolhimento das 

narrativas foram empregadas domésticas e começaram a trabalhar ainda muito cedo, antes do 

da chegada a adolescência, o que evidencia a esteriotipação do ser mulher negra e o lugar 

social  que lhe é reservado na sociedade brasileira.  

Esse trabalho caracteriza-se como uma pesquisa da afrodescendência. Nunes 

(2007), Oliveira (2005), Silva (2008) e Videira, (2005) vivenciaram em suas pesquisas tal 

metodologia. Embora estejamos inseridos num campo “emergente” não há como dizer que 

nossas pesquisas se caracterizam como um estudo etnográfico, justamente pelo fato desses 

estudos partirem do princípio de que o pesquisador (a) mergulhará num universo no qual não 

havia inserção alguma no período que antecede a pesquisa. 

Nós partimos de um universo em que já estávamos inseridos, o que não significa 

que o conheçamos em sua amplitude, mas, comungamos com o repertório social e cultural do 

local da pesquisa. Por essa razão não posso colocar-me na posição de um (a) etnólogo (a) pelo 

fato de ter um envolvimento pré-estabelecido com esse local, e possuir conhecimentos e 

opiniões que estão sujeitos à mudança, difere da situação de um (a) pesquisador (a) que chega 

num local de pesquisa sem previamente ter vivenciado os acontecimentos locais. 

Portanto, nossa pesquisa realiza-se no sentido de ser uma contribuição real para o 

entendimento de como se estruturam as percepções identitárias que se constroem num dado 

território que se apresenta como guardião de memórias, histórias e narrativas que re-

significam o imaginário que circunda a população negra. Que seja também o viés que 

possibilite o resgate dessas nossas memórias, histórias e narrativas e isso se faz necessário 

porque implica em nos libertarmos das armadilhas, do esquecimento e da negação que nos 

impossibilitam reafirmar nossa presença ativa na história e na realidade universal dos seres 

humanos.  

 Reconhecer nossa ancestralidade e nossa ligação com o continente africano pode 

preencher o vão que se formou com a negação dessa nossa origem e para tal, Agualusa (2004, 

p. 257) nos sugere que: 

O Brasil precisa redescobrir a África na vitalidade de sua cultura moderna, pois só 

assim os brasileiros de origem africana poderão recuperar por inteiro a dignidade 

que lhes foi roubada com a escravatura. Só assim os brasileiros, todos os brasileiros 

poderão sentir orgulho da África - e logo orgulho em si próprio.  
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 Essa redescoberta perpassa nossas vivências, lembranças e significados que 

atribuímos às localidades, que por sua vez atribuem usos e sentidos a arte de fazer-se humano 

e à nossa identidade que se constrói coletivamente e individualmente. Sobre mim, posso dizer 

que me redescobri e reinventei minhas formas de existir nessa cidade que hoje compreendo 

como “um organismo em mutação, pois, a cada instante, há algo mais que a vista não alcança, 

mais do que o ouvido possa perceber, uma composição nova em um cenário novo que espera 

ser analisado” (LIMA, 1999, p.9). Organismo que se metamorfoseia a partir de agora para se 

compor de minha história.  

A pesquisa teve por objetivo sistematizar a escrita de uma narrativa local, 

histórias sobre África e africanidades. As histórias sobre as origens e as vigências de uma 

população negra local. 

O critério de escolha dessas famílias deu-se pelo fato delas residirem na cidade de 

Carapicuíba há pelo menos cinquenta anos, porém, nota-se que antes delas já havia outras 

famílias negras que estavam na cidade e as convidaram para virem a esse território. 

Analisamos o fenômeno que fez com que essas famílias se deslocassem, do centro de São 

Paulo, interior paulista e Minas Gerais, para a cidade de Carapicuíba. 

É necessário levar essa discussão mais adiante ao âmbito escolar, pois é na escola, 

principalmente, que temos contato com narrativas dos povos que os engrandecem ou os 

desqualificam. 

Analisamos a maneira como as narrativas se constituíram num território e até que 

ponto a Cultura, História Africana e Afrodescendente são tidas como meios possibilitadores 

de formação da identidade de uma população.  

O objeto de pesquisa embasou-se nos conceitos: narrativas, identidade, 

imaginário, território e afrodescendência. Através dessas categorias, ansiamos por uma 

explicação sobre as possibilidades e limites de como narrar a existência e a origem de uma 

população afrodescendente na cidade de Carapicuíba. 

 

Organização da dissertação 

 

A escrita da dissertação foi dividida em sete partes: 

Introdução: No intuito de conduzir o leitor a um pensamento que se pensava solitário, na 

introdução apresento minhas memórias , histórias e aspectos que justificam o meu caminhar. 

Nesta seção apresento-lhes as pessoas que possibilitaram através de suas falas a compreensão 
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da cidade de Carapicuíba como uma localidade reterritorializada pela afrodescendência, os 

objetivos, como se deu os fazeres dessa pesquisa e a organização da dissertação. 

Capítulo I: Referências teóricas sobre narratividades, espaço urbano e população negra. 

Análise das narrativas que nos trazem aspectos de como foi possível e o que conduziu às 

histórias de chegada. Um convite a refletirmos como a educação pode ou não estar a favor de 

aspectos que contribuem para a construção das narrativas, visto que, “as identidades são 

parcialmente o resultado das narratividades da vida social”. 

Capítulo II: Passamos a olhar as festas, festejos e folguedos e celebrações no território como 

constituidores da identidade, já que as festas que nos foram narradas são possíveis a partir da 

afrodescendência. 

Capítulo III: O espaço reterritorializou-se por completo por isso é possível reinventar práticas 

que nem sabemos ao certo quando começou, mas temos a certeza de que são possíveis porque 

somos negros. A religiosidade, práticas de benzeduras, solidariedades que nos permitem ver 

que o fator religioso neste processo de histórias que compuseram a vida de cada um de 

nossas/os depoentes religou-as/os não apenas ao sagrado, mas à identidade negra. 

Capítulo IV: Buscamos elucidar a afrodescendência como lugar das manifestações concretas 

e da relação desta com a educação. Manifestações que já se apresentaram no território como 

realidade, porém estas ainda permanecem no lugar das coisas pouco valorizadas como fonte 

primária no processo de formação e fortalecimento identitário.   

Considerações finais: As conclusões deste trabalho nos permitem em primeiro lugar dizer 

que são várias as fontes de referências possíveis para escrevermos as histórias plurais que 

demarquem a inscrição das populações negras no espaço geográfico do município de 

Carapicuíba. Embora a nossa pesquisa seja sobre essa localidade, fica evidente a existência da 

mesma possibilidade para outros municípios vizinhos ou pelo menos da mesma região do 

Estado de São Paulo. 

Anexos: Composto por entrevistas na íntegra e imagens que nos contam aquilo que a palavra 

falada ou escrita deixou de revelar. As imagens seguem a numeração das fotos que compõem 

o corpo do trabalho.  

No que tange às referências bibliográficas, optamos por deixar o nome completo 

dos autores “transgredindo” as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 

em vigor, no intuito de estabelecer uma relação dialógica entre leitores e autores. 
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Capitulo I 

 
 

NARRANDO AS CHEGADAS 

EDUCAÇÃO entendida como a aquisição da palavra-mundo que nos liberta 

deveria ser concebida no âmbito formal e informal como o lugar de todos e todas, sendo 

assim, possibilitar escolhas emancipatórias que nos encaminhem enquanto educandos/as e 

educadores/as a estabelecer contato com nosso repertório de identidades. Porém, a realidade 

prática da educação brasileira ainda permanece como o lugar da negação da diversidade e 

multireferencialidade
24

, salvas as raras exceções. A população negra, cultura negra e seus 

antecedentes africanos têm presença reduzida na educação e na cultura oficial brasileira.  

Quando pensamos em uma educação que prioriza os conhecimentos da população 

afrodescendente ou os conhecimentos de interesse dessa população, sabemos que a 

cosmovisão africana tem como uma das bases de transmissão a oralidade (BÂ, 2003). Devido 

à importância da palavra falada e da oralidade e a ausência de tal conceito na sociedade atual 

anunciamos o problema de tratarmos as narrativas históricas orais. 

Nas sociedades ocidentais da atualidade e nos modos em que se desenvolveu a 

educação européia encontramos um conflito entre a oralidade e a escrita. Sendo, a oralidade 

uma forma de acesso ao conhecimento desvalorizado em contra ponto a forte valorização da 

escrita. A história oral, no entanto, tem um valor nas sociedades africanas e nos modos 

africanos de educação como já destacamos em (FINNEGAN, 1976).  

Paulo Freire quando nos escreve A Importância do Ato de Ler, anuncia que a 

leitura,  

 

 [...] não se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, 

mas que se antecipa e se alonga na inteligência do mundo. A leitura do mundo 

precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da 

                                                           
24

 A multireferncialidade proposta por Jacques Ardoino caracteriza-se por uma pluralidade de olhares e 

esclarecimentos que supõe por sua vez diferentes linguagens descritivas e interpretativas, que não devem ser 

confundidas nem reduzidas entre si porque partem de paradigmas bem distintos. A análise multirefencial de 

situações, práticas, fenômenos e fatos educativos se propõem explicitamente a uma leitura plural sob diferentes 

ângulos e em função de vários sistemas de referência que vão dar conta do estado de complexidade destes 

fenômenos. (Duarte, 1996, p.16). O primeiro passo para a instauração deste novo olhar é se dar conta do 

conjunto de simplificações e reducionismos que herdamos da ciência cartesiana ainda presente nas principais 

correntes de pesquisa de nosso tempo. 



51 
 

continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. 

(1989, p.4) 

 

Porém o sentido dado à linguagem e à história escrita tem um valor social 

idealizado e ideológico reforçado sobremaneira pela escola brasileira. Nesse caso a escrita 

torna-se um pseudo-sinônimo de “coisa inteligente” e fica representada como se fosse além 

das outras formas de transmissão do conhecimento. É importante salientar que os 

conhecimentos valorizados socialmente interferem na construção identitária dos seres 

humanos, e nesse caso compreendemos que tal fator, atua histórica e cotidianamente no que 

significamos como nossas imagens simbólicas. 

As narrativas, por exemplo, atuam diretamente na constituição da identidade e 

essa é permeada de valores que atribuem sentidos aos conhecimentos que nos são 

apresentados ao longo da vida. MacLaren (1997) nos confirma que, “as identidades são 

parcialmente o resultado da narratividade da vida social” (p. 162), por isso, o silenciar de 

determinadas narrativas nas historiografias locais, situam-se ideologicamente e não apenas no 

campo discursivo.  O desafio de um estudo que reflita questões relativas às narratividades, 

território, imaginário social conduz-me a pensar que o lugar (territorial e simbólico) preenche 

de sentido nossas vidas e está permeado de PALAVRAS entendida como verbo vivo, que 

muda e transmuta a realidade. 

Hampâtè Bâ, sabiamente define que:  

A palavra fere e corta. Ela deforma e modula. Ela irrita, amplifica, apazigua, ressalta 

e rebaixa. Ela perturba, cura, torna doente e dependendo de sua carga pode matar 

instantaneamente. Uma vez emitida não podemos mais segurá-la. Ela liberta ou 

termina com tudo. 

 

Sendo assim, a palavra escrita, falada e articulada para menosprezar nossos 

referenciais de ser, viver e sobreviver modifica-se no sentido que, hoje mesmo que len-ta-

men-te através de nossas pesquisas e militâncias estarmos ocupando os lugares dessa palavra, 

utilizado-a como ferramenta de resistência e reexistência
25

 para conter as opressões das quais 

fomos submetidos historicamente. O fato das narrativas fazerem parte do campo ideológico 

redesenha a realidade, que se molda ou não aos novos enredos, e como diria Allan da Rosa
26

, 

                                                           
25

Entende-se por REEXISTÊNCIA práticas cotidianas de uso da linguagem que contribuem para a 

desestabilização do que pode ser considerado como discursos já cristalizados: práticas sociais de uso da língua. 

(Souza, 2009). 

 
26

 Educador e poeta paulistano. 



52 
 

“letra é treta”, pois as narrativas “são contadas enquanto são vividas e vividas enquanto são 

contadas” (KEMP apud MCLAREN, 1997, p. 170). 

O tempo de vivência que relatamos nesse trabalho busca re-significar nossa 

existência, e nesse sentido, abandonar os referenciais que nos desqualificam enquanto seres 

humanos e invalidam nossas narrativas, importante fonte para o fortalecimento de nossas 

identidades. A re-apropriação de territórios ainda que simbólica, atua no sentido de 

estabelecer, ou melhor, re-estabelecer a relação entre narrativas e identidade.   

O pesquisador haitiano Pierre W. Orelus demonstra em seu livro Education Under 

Occupation. The Heavy Price of Living in a Neocolonized and Globalized World, que 

historicamente o mundo ocidental sempre forjou um modo de cultivar a desigualdade de 

poder entre Ocidente-Oriente, desqualificando e menosprezando nossas imagens simbólicas 

africanas e não ocidentais. The West has used these symbolic images, which portray the 

Orientals as simply exotic, passive, obedient, and, worse yet, as savage creatures, to 

politically and economically dominate the oriental word. (2007, p. xiv). 
27

 

Imagens que perpassam nossos modos de existir e sentir enquanto população 

negra e sugerem a renúncia de nossos preceitos identitários e sócio-culturais porque passamos 

a acreditar que essas imagens se estabelecem no campo modal que, se expõe ao imediato 

abandono, fica-se a sensação de que nascer negro/a é ter nascido errado, e apenas com a 

introjeção dos referenciais eurocêntricos nos tornaremos humanos, ocorre a ocupação do 

corpo individual e coletivo pelos códigos europeus (Martins, 1997).  

As narrativas que nos são apresentadas nas instituições (religião, escola, família) 

reforçam tal ideologia, dessa forma, as narrativas tornam-se registros que estão a favor da 

hegemonia falocêntrica, eurocêntrica, branca e ocidental, que impede nosso olhar e escuta 

para as vozes dissonantes do mundo ocidental. Mundo que não situa apenas como lugar 

geográfico, mas como lugar mental e simbólico de se estar.  

A este respeito, Bernal (1987) nos apresenta como se criou ideologicamente a 

imagem de Athena que hoje habita nosso imaginário, essa imagem, não condiz com a verdade 

histórica, mas é um fator ideológico da predominância do ocidente.  Dussel (2005) nos mostra 

as implicações de uma história local „européia‟ que torna-se sinônimo de universal, 

caracterizando o que o autor denomina colonialidade do poder, legando aos povos 

“subalternizados” a negação de suas histórias, culturas, civilizações, modos de organização 
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 O Ocidente sempre usou estas imagens simbólicas para retratar que os Orientais são simplesmente exóticos, 

passivos, obedientes e incivilizados como criaturas selvagens afim de economicamente e politicamente dominar 

o mundo oriental. (ORELUS, 2007, p. xiv) 
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política e econômica, seduzindo a verdade, tornando a partir dessa ideologia, o referencial 

europeu como único modelo de civilidade, modernidade e vida possível. Bonilha (2009) 
28

 

nos confirma que há uma gramática racial e a considera um destilado da ideologia racial e 

supremacia branca que nos impede de observar a universalidade européia impressa na cultura, 

o que gera uma ausência de atenção sobre as populações afrodescendentes e indígenas na 

América Latina. 

Infelizmente os processos educacionais no Brasil ainda pactuam com a idéia de 

superioridade intelectual e cultural das sociedades européias, confirmando-nos que há uma 

„versão hegemônica da história do mundo‟
29

 que precisa ser questionada diariamente na teoria 

e na prática educativa. A materialização deste processo no âmbito escolar se dá quando nos 

currículos das diversas fases do aprendizado ocorrem ênfases ao ensino sobre determinadas 

culturas e civilizações em detrimento de outras, isto é notório em nossa história. 

As impressões das narratividades cotidianas nos permitem interpretações que 

podem alterar nosso olhar para a realidade que se apresenta, mas, isto depende do olho que vê, 

da alma que sente, da boca que degusta e da pele que toca.  

Sugiro continuar nossa reflexão olhando para o que a educação formal brasileira 

pouco focalizou nos últimos cinco séculos, reinterpretando o sentir da minha alma ancestral, 

afro-indígena-latino-americana, apresentada ao mundo como inexistente, degustando o açúcar 

amargo que no passado-engenho e canavial-presente decepa a vida e tocando a pele não mais 

com chibata, mas, como se pele de tambor que ressoa “a possibilidade como categoria 

histórica que redimensiona a esperança e as formas de intervenções e invenções sociais” 

(MAFRA, 2008, p.11). 

Para isto pretendo desenvolver circularmente como quem faz ciranda a 

possibilidade de reencantamento do que nos faz humanos e apostar que a mesma linguagem 

escrita, narrada e subentendida, utilizada para menosprezar a nossa ancestralidade, pode ser 

usada como ferramenta de resistência para conter as diversas formas de opressão impostas ao 

mundo periférico.   

Opressões que causam inquietudes e me conduzem à reflexão sobre os aspectos 

que levam a educação formal a negar a existência da diversidade cultural e populacional, da 

sabedoria ancestral africana e afrodescendente que se caracteriza além da escrita, pois:  
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 Palestra de abertura proferida na Fourth International Conference on Education, Labor and Emancipation. 

Salvador –Bahia. Jun/2009. 
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 [...] the hegemonic version of world history by western imperial power […] (ORELUS, 2007, p. xvii)                        
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A escrita é uma coisa, e o saber, outra. A escrita é a fotografia do saber, mas não o 

saber em si. O saber é uma luz que existe no homem. A herança de tudo aquilo que 

nossos ancestrais vieram a conhecer e que se encontra latente em tudo o que nos 

transmitiram, assim como o baobá já existe em potencial em sua semente. (Tierno 

Bokar Salif) 
30

 

 

 A oralidade que herdamos enquanto descendentes de africanos e indígenas é parte 

de nosso repertório sócio histórico e cultural, porém a primeira atitude que nos é ensinada na 

escola é calarmo-nos. Calamos e nos distanciamos de nossas histórias, nossa ancestralidade e 

silenciamos nosso corpo que precisa estar imóvel para “aprender”. 

 Talvez o contexto que nos leve ao encontro da busca por respostas sobre os 

rumos da educação hoje sejam tão antigos quanto podemos pensar, mas é certo que vivemos 

onde se é possível perceber os estragos realizados por uma educação, que faz uso da escrita, 

da palavra como arma de manutenção da hegemonia cultural, econômica, social e política sem 

se dar conta de que,  

 

[...] uma palavra escolhida do acaso e lançada a mente, produz ondas de superfície e 

de profundidade, provoca uma série infinita de reações em cadeia, agitando em sua 

queda sons e imagens, analogias e recordações, significados e sonhos em um 

movimento que toca a experiência e memória, a fantasia e o inconsciente, e que se 

complica pelo fato de que se essa mesma mente não assiste passiva a representação, 

mas nela intervém continuamente, para aceitar e rejeitar, relacionar e censurar, 

construir e destruir. (RODARI, 1982, p. 12). 

 

É fato considerável que o repertório histórico que nos qualifica como pertencentes 

a determinado grupo social passa pelo processo educativo e bem sabemos que este não é 

neutro se faz a favor ou contra alguém. Sendo assim, as histórias que nos são narradas são 

intencionais e agem com propósitos sobre nossas vidas, o silenciar das narrativas dentro da 

concepção que estamos traçando é estratégico no processo de dominação. 

Aqui quero elencar um fato da história geral, que nos conduz à percepção das 

estratégias de silenciamento das narrativas visto que:  

 

[...] a identidade do ser humano é parcialmente moldada a partir do reconhecimento, 

ou seja, o modo como ele é representado pelos outros seres humanos pode afetar 

uma pessoa ou um grupo, de modo a causar sérios danos à medida que aqueles que 

os cercam tenham uma imagem desprezível ou desdenhosa. (TAYLOR, 1994, p.26) 

 

O fato de o Haiti ser a primeira nação latino-americana a proclamar a 

independência, extinguir com a escravidão, ter estratégias de luta que derrotou os mais 
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importantes exércitos da época: francês, inglês e espanhol, ser o maior movimento contra a 

exploração e dominação colonial nas Américas já seriam fatos para que nossos currículos 

escolares se debruçassem sobre os ideais dessa revolução. Porém, tal abordagem da história 

não acontece por fatores já descritos anteriormente dentro da ótica ocidental hegemônica.   

A Revolução do Haiti desmantelou o mito da invencibilidade européia que, neste 

contexto, foi derrotada por escravizados africanos e afrodescendentes. Um fator relevante que 

marca a Revolução Haitiana e a difere de outros processos de independência das Américas e 

certamente o motivo do silenciamento histórico da Revolução, é que os haitianos negaram a 

Europa e a europeidade. “Direta ou indiretamente foi a diáspora africana e não o hemisfério 

ocidental  o que alimentou o imaginário dos revolucionários haitianos”  (MIGNOLO, 2005, p. 

79), pois a África ,apesar de sua localização geográfica, nunca foi parte do imaginário político 

ocidental. 

“A história dos negros nas Américas escreve-se numa narrativa de migrações e 

travessias, na quais a vivência do sagrado, de modo singular, constitui um índice de 

resistência cultural e de sobrevivência étnica, política e social” (MARTINS, 1997, p.24). Esta 

resistência foi o que permitiu a Revolução Haitiana (1792- 1805) que culminou na 

independência do país.  

Quando nos dispomos a buscar novas interpretações para histórias silenciadas, 

precisamos ter um “olhar circular” que nos permite olhar a partir de outras possibilidades. 

Aqui temos a possibilidade de olhar para a Revolução do Haiti “como a primeira grande 

revolução moderna, pois foi ao mesmo tempo uma vitoriosa subversão social (escravos contra 

senhores); anti-colonial e nacional (derrota do colonialismo francês e formação da 

nacionalidade haitiana)”. (SILVA; SOARES, 2006, p.7)  

 Trouillot (1995) diz que a revolução Haitiana é apenas mais um capítulo 

silenciado dentro da narrativa da dominação global sobre os povos não europeus. 

Se continuarmos lendo e narrando apenas as histórias daqueles que seduzem 

verdades ou por suas lentes, jamais vislumbraremos outras perspectivas da história. Faz-se 

necessário propor outra ordem de profunda transformação pragmática na maneira de pensar o 

mundo.  

Sendo assim, neste momento aprofundaremos nosso olhar e escuta para as 

narrativas do local da pesquisa, a cidade de Carapicuíba. As narrativas podem nos ensinar 

sobre a origem dos fatos sociais, cada palavra tem um sentido e significação importante neste 

contexto de identidade e humanidade da população local.  
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A propósito, será bom ver como a sociedade globalmente reativa ou não as tradições 

orais para responder às necessidades do momento ou como essas mesmas sociedades 

confinam aspectos inteiros de sua história pelas necessidades da causa. (BARRY, 

2000, p.6) 

 

 

 

1.1 A História Local: como nos constituímos moradores daqui 

 

 Essa vida da gente é uma graça, 

 a gente vai rolando, vai rolando   

um dia para num lugar e ali fica. 

Dona Benedita 

 

Nessa parte da dissertação estabeleceremos contato com as narrativas de chegada 

das famílias negras entrevistadas. Carapicuíba hoje é um espaço urbano periférico e está a 25 

km da capital localizada na Zona Oeste da Região Metropolitana de São Paulo. A cidade é 

constituída de áreas de maior e menor desenvolvimento, os bairros que abrigam a população 

empobrecida ocupam a maior área geográfica da cidade e neles predominam moradias auto-

construídas, e isto lhes confere o status de periferia.  

Para Feltran (2005),
31

 apesar das periferias dos centros urbanos serem distintas 

entre si, elas trazem algumas características comuns que as fazem ser chamadas de periferia. 

Os cotidianos dessas áreas urbanas que se localizam à margem das grandes cidades brasileiras 

são repletos de formas de violência explícitas e conhecidas. Ainda na discussão sobre 

periferias urbanas Pellegrini (1982) versa sobre as diversas violências às quais os moradores 

do que ele denomina de bairros subnormais estão expostos, que vão desde a ausência de 

realização de serviços públicos à mortes por catástrofes ou violências que se configuram na 

deficiência desses serviços. Em ambos os autores é nítida a percepção de que as denominadas 

periferias se caracterizam pela quase ausência do Estado como promotor de bem estar social.  

Nos espaços periféricos das cidades é comum os moradores/as se julgarem menos 

merecedores de bem estar e vida digna que minimamente supra as necessidades básicas como, 

educação, saúde e alimentação de qualidade, vestuários e lazer. Desta forma a pobreza fica 

caracterizada como má sorte e não como a incapacidade do Estado em gerir os bens públicos 

e o capitalismo avança no sentido de alimentar as desigualdades sociais. Fica evidente que: 
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 Gabriel de Santis Feltran realiza sua pesquisa sobre movimentos sociais e tem como um dos lugares da 

pesquisa a cidade de Carapicuíba mais precisamente o Mutirão 1º de maio, que na década de 90 institui a luta 

pela moradia e casa própria. Nesse trabalho Feltran coloca em debate questões pertinentes às novas 

configurações que o mundo urbano vem assumindo. 
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“as ideologias têm força de confundir os fatos sociais”. (CUNHA JUNIOR, 2007, p. 84). O 

pesquisador continua descortinando em sua obra que geralmente atribuímos significados 

equivocados à pobreza e estes fixam nos campos da impossibilidade de compra e aquisição 

dos bens de consumo, raramente conseguimos entendê-la como a ausência de políticas 

públicas do estado e/ou municípios.  

 

A ausência de poder aquisitivo dos moradores deveria ser uma justificativa para ter 

maior número de políticas públicas e maiores investimentos no sentido da produção 

de igualdades sociais democráticas. Entretanto, nós mesmos dizemos que não temos 

benefícios porque somos pobres. A realidade é não recebemos benefícios porque 

somos discriminados das decisões públicas. (CUNHA JUNIOR, 2007, p. 83)   

 

As moradias de Carapicuíba arquitetam o visual urbano que a cidade constitui a 

partir de 1950. Hoje, os bairros sustentam moradias por terminar, construídas com os tijolos 

de concreto e do tipo “baiano
32

”, o que deixa o bairro com aspecto diferente, construções sem 

acabamento, paredes à vista, resultando num conjunto de casas com um colorido de 

tendências ocre, marrom, terra e cinza que colorem os bairros com a cor- da- esperança de um 

dia terminar a casa própria. 

As pessoas entrevistadas para esta pesquisa já possuem casa própria, e mesmo que 

hoje essas casas apresentem aspectos diferenciados ou não da descrição acima, foram 

construídas na luta aflita por um lugar digno para a família, essa constituição do urbano e a 

forma como essa população se organiza nesse espaço é importante porque nos dá pistas para 

construir a saga “de uma gente que ri quando deve chorar”, e acima de tudo explicita a luta 

para melhorar, modificar as condições de vida. Permitindo-nos repensar a falácia de que negro 

é acomodado. 

A população negra que se encontra na cidade de Carapicuíba resulta de várias 

migrações que depois de um tempo ganharam estabilidade nessa cidade, isto é perceptível na 

fala de algumas das entrevistadas. Dona Tereza, assim como Divina mostram-nos em seus 

depoimentos as aventuras de mudar. 

 Eu me chamo Maria Tereza Luiz, nasci na Barra Funda depois quando eu era 

pequena meus pais mudaram para as Perdizes, depois de Perdizes nós fomos para Sumaré 

e depois do Sumaré meu pai comprou a casa aqui em Carapicuíba, mas antes de eu nascer 

eles tinham morado em Vila Santa Maria. A ausência de uma moradia própria gera os 

processos de mudança, que de bairro em bairro esta família foi galgando seu espaço para 
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 Tijolo feito de barro que passa pelo processo de queima ,geralmente com seis furos de cada lado, denominado 

no mercado paulista de construção civil por tijolo baiano. 



58 
 

firmarem-se em um território. As mudanças são processos constantes que compõem a história 

de vida dessas mulheres. 

 Eles vieram pra cá porque morava lá em cortiço também “né” aí começou a 

urbanizar tudo “né” aí tiveram que sair, e vieram pra cá.  

Dona Cida explicita um fator antes subentendido, as conseqüências de mudanças 

estão associadas à modernização dos centros urbanos. Nossa pesquisa conta com um tempo 

vivenciado nas primeiras décadas do século 20, e não há como dissociar o tempo histórico  

destas narrativas. Os processos de constituição do espaço urbano pós-abolição, contava com o 

desaparecimento da população negra desses espaços. A ausência de políticas públicas para a 

inserção da população negra na „modernização‟ foi determinante para delimitar os espaços 

ocupados por essa população nas primeiras décadas do século vinte e conseqüentemente os 

espaços que seus descendentes ocupam no século 21.  

 

Diversos fatores históricos e sociais determinam a situação de vida da população 

negra. A questão que envolve o espaço urbano e a habitação é um dos fatores mais 

relevantes. Os espaços urbanos, resultados de situações históricas brasileiras, criam 

segregações populacionais espaciais e promovem as desigualdades sociais 

decorrentes das políticas públicas.  (CUNHA, 2007) 

 

Destacamos que em parte dos relatos há um processo de auto-construção baseado 

no reaproveitamento de materiais.”o material utilizado é aquele rejeitado pelos bairros ricos 

da cidade tábuas, laminados, tijolos, chapas, etc, daí derivam as habitações rudimentares e 

precárias divergindo das técnicas modernas de construção” (PELLEGRINI,1982, p.22).  O 

que caracteriza também a constituição deste bairro periférico. Há também notadamente no 

passado e presente a ausência de tecnologias da construção civil que permitem um melhor 

viver questões que estão ligadas ao planejamento urbano como: rede hidráulica, esgoto, rede 

elétrica, manutenção de via, coleta de lixo e projetos para melhor aproveitamento do terreno. 

É possível perceber nos relatos essas evidências.  

Dona Divina nos conta sobre a primeira construção no terreno adquirido com 

tanto esforço a gente comprou o terreninho aqui foi pagando aos poucos como pôde, 

comecei aqui com pedacinho de tábua, até pedaço de cama eu tinha pegado pra fazer meu 

barraco (Divina). Percebamos que não é um fato isolado, porém vivenciado por muitas 

famílias negras que se dispõem a se estabelecer num determinado lugar. A nossa casa foi 

feita de pau a pique, ficou bonitinha, meu pai muito habilidoso fez tudo bonitinho, como 

havia sido construída com barro, quando secou começou a rachar, eu lavava roupas no 

riacho que passava no quarteirão de trás (Berenice). Fomos agasalhando o terreno, a 
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casinha primeira era de tábua (Benedita). Agasalhar o terreno é metafórico à própria vida, 

pois para essas histórias de vida e mudanças que se iniciam com tantos obstáculos alguns 

expõem a própria sobrevivência ao caos. Agasalhar o terreno é cuidar da vida, do futuro da 

família, é lutar para que o terreno não seja perdido. Agasalhar o terreno é torná-lo habitável 

mesmo nas duras situações, é prepará-lo para a vida que se tem no ventre
33

 e ter o prazer de 

desfrutar da primeira casa própria, e habitar em segurança.  

Outro aspecto é a ausência de população negra nas denominadas casas “boas” dos 

bairros [...] minha casa é do jeito que meu pai comprou [...] quando a gente mudou pra cá 

éramos os únicos pretos na vila, aqui até hoje somos poucos, a maioria das outras famílias 

moram na parte de baixo. (Tereza). Referindo-se à favela que está situada próxima a sua 

residência. 

Pellegrini (1982, p.38) aponta para um fator que foi visibilizado nas narrativas 

colhidas para essa pesquisa, a abolição inacabada. 

 

Não é de somenos o fato de que a maior parte dos habitantes dos bairros subnormais 

sejam negros; descendentes daqueles mesmos africanos que, nos séculos XVII, 

XVIII e XIX, foram importados enquanto escravos, para desenvolver a cultura 

agrícola, a cana- de- açúcar, o café, o cacau, etc, os produtos que se constituíram na 

principal riqueza do Brasil, ou melhor dizendo, da burguesia branca brasileira.  

 

 

Além da moradia auto-construída temos outro fator que não se restringe à cidade 

de Carapicuíba, mas percorre muitos bairros periféricos brasileiros, é o aluguel de moradias 

em situação precária. “[...] a gente chegou e fomos morar ali, onde é antiga Di Rocca ali era 

um cortiço e fomos morar ali. (CIDA), [...] moramos em cada lugar que só por Deus, chovia 

dentro, o mofo tomava conta, mas ainda bem que passou esta fase, e outra coisa às vezes 

quando a gente dizia que estava procurando casa, as pessoas mandavam a gente pra cada 

buraco” (Julia)  

Nos relatos acima é perceptível que as moradias precárias não se limitam às 

autoconstruções. O morar de aluguel também significa expor-se ao mal habitar que se dá 

especificamente entre os afrodescendentes, por questões históricas da desigualdade que nos 

atingem e antes de ser de cunho social associa-se à raça. “Pois a pobreza também não é uma 

generalidade universal. Esta tem uma construção específica para cada espaço geográfico e 

para cada população”. (CUNHA JÚNIOR, 2007, p. 69)  
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 Agasalhar o terreno é prepará-lo para o nascimento de Moisés, filho de D. Benedita que estava no ventre 

quando ocorreu a compra e mudança para a localidade em que a mesma reside ainda hoje. 
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Mesmo se considerar a proeminência da desigualdade entre ricos e pobres na 

explicação dos fenômenos sociais, o modo como ela se expressa na 

contemporaneidade brasileira é problemático, uma vez que os indicadores sociais 

mostram uma confluência entre desigualdade econômica e desigualdade racial. Estes 

estudos demonstram que a dimensão econômica explica apenas parte das 

desigualdades entre negros e brancos, a outra parte é explicada pelo racismo, e a 

discriminação racial teve uma configuração institucional, tendo o Estado legitimado 

historicamente o racismo institucional. (SILVÉRIO, 2002, p. 4) 

 

O determinismo biológico é o que fundamenta a configuração que temos hoje do 

racismo. Todos os conceitos que utilizamos localizam-se num campo semântico, aí 

novamente temos a língua e as narratividades que estão a favor ou contra determinados 

grupos sociais. O conceito raça subsiste no imaginário coletivo, mas este já foi ultrapassado 

na biologia molecular
34

. Porém, as instituições públicas e privadas do passado e presente 

utilizam desse artefato para privilegiar ou não grupos humanos. 

Nesse caso relembremos que os imigrantes europeus tiveram leis que os 

amparavam, houve um cuidado de reservar verbas púbicas para a formação das colônias e 

outros benefícios como a integração das famílias. Percebemos que a vontade política está 

intimamente ligada aos benefícios cedidos; como foi possível resguardar direitos aos 

imigrantes e não se fez nada para a inserção social dos escravizados recém-libertos?  

Para finalizar, uma anedota da história. Dentro desse processo de investimento na 

imigração européia, muitas famílias receberam terras para sua fixação. Um exemplo bem 

sugestivo é o caso da indústria de vinhos Miolo. Pelo que consta, o nascimento da indústria é 

demarcado pelo investimento estatal na imigração européia.  

Essa vinícola tem a produção de um vinho denominado Lote Zero, vendido por 

um preço elevado que é feito das parreiras plantadas no primeiro terreno que receberam ao 

chegarem ao Brasil. Nessa localidade plantam-se as melhores uvas e fazem uma safra 

comercial só pra comemorar sua chegada.  

Nós, como não temos a safra zero pra comemorar, ao chegar a uma localidade 

construímos do zero, em tempos passados e no presente as demarcações simbólicas e 

materiais do chão que pisamos, inclusive demarcamos nossa dignidade. 

Apresento-vos as histórias de chegada das famílias negras entrevistadas, que 

antecedem o processo de fixação no território de Carapicuíba, o chegar é um processo longo e 

caracteriza a mudança para melhor. O chegar pode marcar como nos conta D. Berenice que 

aos 81 anos relembra com lucidez que o pai teve que fugir da fazenda onde trabalhava para 
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iniciar o processo de andanças pelo interior de São Paulo, até se instalarem na capital do 

Estado e depois fixar moradia em Carapicuíba, ou como relata dona Benedita que aos treze 

anos de idade decide deixar a cidade de Poços de Caldas-MG para o trabalho doméstico em 

São Paulo.  

Trechos de vida, espaço e tempo que reelaboram o que se estabelece como 

chegada num lugar. 

Narrativa 1 

Meu pai começou a trabalhar, fazia cocheira, grades para proteger os animais, 

e o dono da fazenda era Rangel Moreira e Serafim Jorge Ferreira, ficamos lá por um 

determinado tempo, mas, naquele tempo os empregados de fazenda, assim... Era um 

tipo de escravidão e naquela escravidão, meu pai enjoou daquilo sem esposa, com as 

filhas pequenas, tinha a Guaraci que minha mãe pegou para criar com três dias de 

vida, minha irmã Marta e eu. Então, ele foi dizer para o patrão que queria ir embora 

da fazenda, e o homem respondeu que ele não saía de lá de jeito nenhum, pois era 

prestativo, educado. Meu pai disse: – Eu preciso ir embora, como é que vou fazer 

com estas meninas, as meninas precisam estudar. E mesmo assim ele disse que não.  

Então, o que aconteceu: meu pai implorou, pediu, pediu e o dono da Fazenda 

não deu atenção, meu pai falou pra nós: – Meninas prestem atenção, nós vamos 

embora, eu falei : – Pai, mas como que nós vamos embora?  Ele falou: – Vamos sair 

de madrugada a  gente vai pegar as principais coisas nossas; roupas, alguma panela, 

alguma coisa e cada um leva um pouco de trouxa nas costas, e quando foi de 

madrugada ele falou: - Vamos embora, por aquela estrada.  Era mais ou menos 7 

km, no caminho tinha hora que eu ia no colo porque eu era  pequena  e assim  

voltamos para a cidade de Lins. Nasci na fazenda, só que fui registrada em Lins, a 

cidade mais próxima, então, consta no meu registro como Lins.  

Antes disso meu pai estava bem de situação, a gente foi criada bem. Antes de 

a minha mãe ficar com... naquele tempo a gente falava congestão cerebral, então, 

meu pai estava em boa situação, ele tinha um empório e dizem que era de esquina. 

Tinha porta de um lado e de outro, ele passou até a favorecer para os colonos, eles 

iam na venda e podiam gastar até um tanto, ele que dirigia tudo isto. Nesta época, 

tinha até uma pessoa em casa que cuidava de mim, mas quando minha mãe ficou 

doente e faleceu foi aí que a coisa piorou, teve que ir para a fazenda e nisso 

aconteceu tudo aquilo que eu já contei. 

Quando saímos da fazenda e voltamos para Lins, ficamos na casa dos 

Conceição Menezes do seu Joel Menezes, que era o dono de uma casinha do lado da 

igreja, então, ficamos lá um pouco, mas naquele tempo quando não dava certo numa 

cidade, ia experimentando outra .Foi quando disseram para o meu pai: - vamos pra 

Marília!  

Meu pai disse: - Eu não posso tem a escola das meninas, eu vou ficar aqui 

neste quartinho que vocês me arrumaram. E ficou naquele vai não vai e quando 

chegou o dia da mudança para Marília, o casal, Joel e dona Nenê disseram: as 

meninas não podem ficar aqui não! Pegou nossa mudança que não era nada jogou no 

caminhão e disse: - podem subir no caminhão, o que você vai fazer sozinho homem, 

com três crianças pequenas?  Eu era pequena tinha de quatro pra cinco anos e ainda 

me lembro, mas seu Joel e meu pai Fortunato foram criados juntos. 

   Subimos no caminhão, só sei que saímos de Lins no clarear do dia e 

chegamos à Marília ao anoitecer, se bem que o caminhão quebrou no caminho e 

estava chovendo muito. Lá em Marília ficamos todos na casa da irmã da dona Nenê, 

aí ficamos lá até... sei que adormeci lá e acordei num quartinho da dona da casa que 

cedeu para nós. 

Aí começou a luta, minha irmã não trabalhava, meu pai tinha que trabalhar 

um pouco na cidade, ele era carpinteiro. A prefeitura de Marília não consentia de 

jeito nenhum que fizesse casa de madeira na cidade, mas era uma situação muito 

difícil porque aquela pessoa que não tinha sua propriedade ali, que não estava 

estabelecido enraizado ali na cidade de Marília tinha que vim e arriscar qualquer 
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coisa, meu pai tentou colocar uma quitanda com frutas, e que servia refeição dentro 

do mercado de Marília, e vai daqui vai dali a gente começou a ficar independente de 

seu Menezes, a Marta começou a trabalhar, mas adolescente sempre dá trabalho, às 

vezes não queria fazer as coisas. 

Meu pai decidiu que estava muito difícil e quis vir para São Paulo, minha 

madrasta Dona Antonia Leite Moreira veio primeiro, a patroa dela tinha parentes em 

São Paulo que estavam sem empregada, então, se preparou para vir.  

Ela ficou três meses e enviou dinheiro, e nos orientou para que não 

jogássemos nada fora, só o que estivesse muito velho. Nos preparamos e lá um belo 

dia viemos para São Paulo, eu chorei no trem por estar deixando minha cidade de 

Marília, a viagem foi bastante longa.  

Minha madrasta foi buscar a gente na estação (da Luz) no outro dia de 

manhã.  Ela trabalhava na Rua Tupi no bairro Pacaembu. Quando chegamos a gente 

não tinha nada, sabe, a gente ficou contente mas não tinha nada, com os panos que 

trouxemos forramos um pouco de papelão, jornal para dormirmos, nossa nova casa 

era um cômodo com um bequinho, isso na Alameda Glett.  

Meu pai, no dia em que chegamos, saiu para conhecer o novo lugar, esta era a 

época dos bondes ainda, nós estávamos a meio quarteirão da Av. São João. 

(Berenice Moreira Cruz) 

 

Narrativa 2 

 

Quando eu vim pra Carapicuíba eu fiquei triste ao mesmo tempo em que 

estava feliz porque eu queria vim com meu avô, mas, sabe quando você está 

pressentindo alguma coisa?  Minha mãe não chorou não quando eu fui embora com 

meu avô, acho que ela deu graças a Deus, meu avô quando ia passear lá ele via que a 

gente brigava, brigava não,  minha mãe brigava comigo porque uma criança naquela 

época não brigava com os mais velhos, hoje em dia seria diferente, eu não tinha 

boca pra nada. Então eu chorava, e essa era a raiva dela aí meu avô disse “Teca, eu 

vou levar essa negrinha se não um dia você acaba matando ela”, na hora eu fiquei 

feliz pensando que ah! Eu vou embora pra São Paulo, ele foi lá falou com meu pai, 

menina jamais eu pensei que quando eu voltasse, eu iria achar meu pai no caixão, eu 

ia fazer sete anos, aqui eu entrei na escola.  

Quando eu cheguei aqui em São Paulo a gente veio de trem, eu só tinha 

andado de carroça e nunca tinha visto carro eu lembro que quando eu estava  vindo 

pra cá pra Carapicuíba eu estava na janela do trem comendo uma banana e deu um 

vento forte que a banana caiu da minha mão, pela minha avó eu também não fui 

muito bem vinda aqui não, ela não gostava do meu pai, então eu acho que o que ela 

não podia fazer com o meu pai ela fazia comigo. Meu avô chamava Sebastião mas 

todos os netos chamavam ele de Caca, eu não sei o lugar onde ele nasceu não ,mas 

sei que ele era mineiro a minha avó era de Três Pontas, Minas Gerais, a mesma 

cidade que minha mãe nasceu. Eu não sei direito como e porque meu avô veio pra 

Carapicuíba, eu não sei a história do casamento do meu avô dos meus pais, mas 

também eles moraram em muitos lugares, mas eu não sei dizer quando que vieram 

de Minas para São Paulo.  (Neide Alves da Silva) 

 

 

Narrativa 3 

 

Em Carapicuíba cheguei com sete anos de idade, aqui na vila existiam só 

quatorze casas e só seis tinha gente morando 

  Era a minha casa, a casa da esquina, da Dona Maria Luiza, dona Celeste do 

Seu Mário Pestana, dona Cristina e tinha a casa de Seu Astor Camargo. Quando 

mudamos para cá a luz chegou depois de cinco dias, aqui atrás de casa tinha o asilo, 

quem cuidava das crianças eram as freiras, a estação já existia, do lado da 

estaçãozinha tinha uma fábrica de telha, subindo a rui Barbosa, que na época tinha 

outro nome era só mato, não tinha nenhuma casa. Chegamos em Carapicuíba no ano 

de 1944 essa subida da minha casa não tinha passagem, eu andava por aqui e ia catar 

gabiroba. (Maria Tereza Luiz) 
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Narrativa 4 

 

Sabe, já tem 56 anos que eu moro aqui em Carapicuíba só aqui neste pedaço. 

Nunca morei em outro lugar, cheguei a pagar aluguel, mas sempre nesta rua aqui. 

Daí a gente comprou o terreninho aqui foi pagando aos poucos como pôde, comecei 

aqui com pedacinho de tábua, até pedaço de cama eu tinha pegado pra fazer meu 

barraco, pegava água de poço. E Bernadete ficava com os irmãos pra eu ir trabalhar. 

Vendi muito em parque, porta de Circo, campo de futebol, amendoim, pastel, 

cuscuz, geléia de beterraba, quentão, pra gente poder construir, e graças a Deus 

estou aqui, não é muita coisa, mas estou aqui com 81 anos. (Divina D. das Dores) 

 

 

Narrativa 5 

 

Quando fui trabalhar eu não tinha Mãe, nem meu pai, só tinha eu e uma 

turma de irmãos, aí eu cheguei e falei, pro meus irmãos: olha eu vou trabalhar lá na 

cidade de Caldas, eles falaram: mas com quem você vai? Como você vai? Eu 

expliquei que tal dia, vem um homem nos buscar, e eu vou.  

Ai peguei minha trouxa, fui em Borda da Mata, porque naquela época os 

documentos não ficavam  na mão da gente, eles ficavam guardados com os pais ou 

na igreja em que foi batizado. Eu já tinha uns 13 anos, pensei onde será que estão 

meus documentos. Hoje em dia acabou de nascer já tem o registro na mão, mas 

antigamente não. Eu tinha uns 13 anos e aí fiquei pensando e meus documentos, e 

meus documentos, como é que eu vou fazer, peguei minha amiga e disse assim, você 

não quer me levar na igreja de Borda da Mata pra mim pegar meu registro de 

nascimento, meus documentos, fui lá e peguei meus papeis, fiz tudo direitinho tava 

tudo lá no livro da igreja.  

  Quando o senhor disse que ia buscar eu já estava lá prontinha, fiz tudo 

direitinho e foi assim que eu vim pra São Paulo. Pra você ver a gente não tinha 

conhecimento, mas uma ia seguindo a outra e deu tudo certinho, “né” uma vai 

incentivando a outra, eu trouxe uma par de companheiras pra cá pra São Paulo. 

Depois casei vim pra cá, meus irmãos ficaram lá na roça, deixei tudo lá na 

roça, eu disse que eu não ia ficar lá, eu não queria mais trabalhar na roça, num tinha 

mais a mãe nem o pai, de vez em quando eu mandava dinheiro pra eles, tudo isso. 

(Benedita Cesário Silva) 

 

Narrativa 6 

 

E foi assim, meu irmão chegou na cidade de São Jorge procurando serviço, aí 

veio bastante gente de Alfenas. Nós ficamos acampados num abrigo todas as 

famílias, até sermos contratados para o trabalho a gente ficou acampado nesse lugar. 

Conforme eram as famílias quem podia comprar comprava, mas aí a gente separou 

de novo eu já estava maior, mas vieram todos os meus irmãos veio o João, a 

Sebastiana, mas o Davi foi lá pro lado do rio Ivaí. E eu, fui morar com esta família 

que era de posse, mas eu trabalhei no café também antes de ir pra casa deles.  

As famílias que viajaram com a gente eram bastante misturadas, mas, tinha 

bastante negros, aí a gente nunca mais voltou pra Alfenas, pois a casa que a gente 

morava era dentro da fazenda, e nessa de querer a sua própria vida, resolvemos sair 

da fazenda nós e muitas famílias que trabalhavam neste lugar, a fazenda do Manuel 

Alves, só sei que depois dispersou todos e eu perdi o contato com a minha família.    

(Maria Julia de Souza) 

 

Narrativa 7 

 

Vim pra Carapicuíba bem novinha, com um ano. Eu nasci em quarenta e sete, 

então vim pra Carapicuíba em 1948. Eles vieram pra cá porque morava lá em cortiço 
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também “né” aí começou a urbanizar tudo “né” aí tiveram que sair, e vieram pra cá. 

Eles aqui conheciam uma senhora que era vizinha deles e tinha vindo pra cá e falou 

que aqui estava bom, que casa era barato, o aluguel era barato. A gente morou ali no 

cortiço até quando eu tinha uns seis anos [...] (Aparecida dos Santos) 

 

 

Narrativa 8 

 

Meu pai ele veio pra cá alheio a tudo, vamos pra São Paulo? Vamos pra São 

Paulo! Então meus irmãos queriam vim trabalhar, porque naquela não tinha muito 

serviço pra moço, pra quase ninguém, aí eles cismaram, tinha alguns moços de lá 

que vieram pra São Paulo e meus irmãos cismaram que queriam vim, aí ele não 

deixou meus irmãos virem sozinhos não, o Zoti e o Pedro. Eles estavam pra 

completar dezoito anos, aí meu pai não deixou eles virem sozinhos porque tinha 

muitos moços que vinham pra São Paulo e se perdiam a comunicação não era como 

a de agora, pra mandar um telegrama custava um dinheirão, correio sempre se 

conhecia pra ta mandando cartas. Isto era janeiro de 1945, então nesta data saem as 

primeiras pessoas da minha família de Minas Gerais para virem a são Paulo, a gente 

morava em Diamantina- MG, mas já tinha morado em São João- MG. Nessa época 

meu pai tinha comércio. Tinha duas senhoras que moravam perto da gente os filhos 

delas eram muito amigos de meus irmãos, sabe comércio todo mundo conhece todo 

mundo, elas confiaram (...) eram três famílias que foi o Bruno que era de uma 

família, o José (Zezé) de outra família e o Marcelino de outra família. 

Aí depois quando meu pai chegou, pois era naquele tempo que eles ficavam 

na estação aliciando migrantes para levar para o interior pra carpir café, ai já vai 

chegando, o trem cheio e eles conhecem quem é imigrante “né”, e já foram aliciando 

levando pra cidade de Marília pra carpir café, naquele tempo o café estava no auge, 

“né” o café. Aí eles foram pra lá, aqueles que aliciam já levavam pro patrão e devem 

ganhar comissão e ali já decidem onde vai trabalhar, tinha os jagunços os capangas, 

que a gente escuta falar, não conheço assim, mas tinha naquele tempo. Aí meu pai 

ficou três meses e depois de três meses no interior a gente continuou negociando e 

tomando conta da venda, era uma vendinha pequenininha, mas que tinha de tudo 

“né”, e eu já tomava conta da vendinha, pois meu pai trabalhava na prefeitura de 

Diamantina, ele saía do serviço às quatro horas, e ficava na venda até fechar. 

Quando meu pai veio pra São Paulo com meus irmãos eu ficava na venda durante o 

dia e minha mãe ficava comigo de companhia, nessa época eu tinha vinte e um anos 

mais ou menos. Em 1945 cheguei em São Paulo pra trabalhar em casa de família. Aí 

como eu estava dizendo meu pai depois de três meses foi pra tentar vender o estoque 

da venda pra vir todo mundo já. Depois ele ficou mais três meses aqui porque ele 

veio aqui nas escuras sem conhecer nada, nada. Nessas idas e vindas ele conheceu 

na estação Júlio Prestes um senhor deficiente, ele saia daqui de Carapicuíba pra 

pedir esmola em São Paulo, e a senhora dele que guiava ele também não tinha boa 

visão porque ela usava um óculos grande. Então meu pai conheceu eles na estação 

Julio Prestes, antiga Sorocabana e perguntou pra eles onde eles moravam, e ele disse 

que morava em Carapicuíba, ai meu pai perguntou: - Será que é fácil agente comprar 

um terreno lá ou uma casinha?  Ele disse que não era difícil não, eles moravam aqui. 

Enquanto meus irmãos estavam lá em Marília, não sei se meu pai pediu pra ir junto 

com eles ou se eles ofereceram, só sei que meu pai veio com eles pra no outro dia 

sair pra saber como fazia pra comprar casa ou terreno porque a gente já tinha um 

pouquinho de dinheiro lá do estoque e um pouco de dinheiro que ele tinha 

economizado do interior de São Paulo pra vir e comprar um terreno. Ele veio com 

esse senhor e essa senhora. Chegaram em Carapicuíba já estava escurecendo e os 

vizinhos foram saber quem era aquele homem que chegou com o casal, diz que um 

foi com a foice nas costas, outro com porrete, outro com não sei mais o que, os Dito 

Rosa, os Beto Rosa o pessoal dos Rosa foram pra saber quem era aquele negrão que 

tinha chegado na casa do Seu Joaquim e da Dona Ana, eles ficaram na porta de 

plantão aí pai saiu pra fora e falou quem era ele porque veio e o quê ele tinha ido 

fazer  e do que ele precisava, aí eles viram que era um negrão, mas era um senhor de 

bem e então eles conversaram com o pai e tal e pediram desculpa. Aquela casa era 

muito pobrezinha assim, era um barraco papai contava que tinha um quarto e 
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cozinha e ele dormiu na cozinha, mas dormiu sentado num caixote com uma coberta 

porque eles não tinham condições de receber visita, mas eles tiveram boa vontade.  

No outro dia meu pai saiu pra conversar com alguém da cidade, procurar um 

terreno pra comprar e ai foi que ele achou esse terreno aqui não sei quantos metros 

que ele comprou. Este terreno que moro até hoje. 

  Ele voltou pra Marília pra falar pros meninos que já tinha arrumado 

comprador pro estoque que a gente tinha, e pra dizer que já tinha comprado um 

terreno aqui em Carapicuíba e contar o apuro que ele passou. Ele voltou e ficaram lá 

trabalhando porque ele ficou com medo de pedir a conta e de não deixaram eles 

virem embora, porque eles eram bons enxadeiros de café o meu pai tinha uns 

cinqüenta e poucos anos, estava forte ainda, e meus irmãos tinha Pedro meu irmão 

tinha uns dezessete pra dezoito e Zito tinha uns dezenove pra vinte os meninos 

também eram novos, Compadre Nascimento também era novo todos com vinte, 

vinte e pouquinhos anos sabe como é os meninos novinhos do interior eles dão lucro 

mesmo, aí o pai trabalhou mais um pouco lá e depois vieram pra cá, eles vieram e 

ficaram numa pensão na Rua Mauá em frente da estação Sorocabana, ali passava o 

bonde Duque de Caxias antigamente, pois papai da primeira vez em que veio já 

ficou ali naquela pensão os três meses, ficou lá porque era perto da estação  e a 

segunda vez que ele veio já pra ficar, já veio embora de Marília e ficou ali na pensão 

com os meninos  com meus irmãos e com os três moço que veio com ele, depois 

antes do pai ir pra gente vim com a família ele já arrumou serviço pros meus irmãos 

e os meninos, Zoti meu irmão já foi trabalhar de pedreiro, o Pedro e os meninos 

tinham arrumado serviço na Eletropaulo que era a Light antigamente, meus irmão e 

os outros moço e ele também arrumou pra ele serviço lá, mas ele deu um tempo 

porque ele tinha que trazer a gente os outros da família de lá pra São Paulo.  

Quando chegamos, o pessoal daqui foi logo querer saber quem era aquele 

negrão, tinha um senhor que tinha uma vendinha e ai Pai e Zoti já não dormiram 

mais na casa daquele senhor cego e daquela senhora que já não enxergava.  Seu 

Augusto da dona Lica já pegaram confiança no pai e no meu irmão, então passaram 

a dormir dentro da venda do casal e de manhã pro pai e meu irmão não perturbar 

eles, ele pegava um doce e deixava no balcão com um bilhete “peguei um doce” e 

ele ia pegar o trem pra ir tomar café na cidade naquele tempo a gente num tinha 

vindo ainda e ai ele ia comer na cidade, depois meu pai foi nos buscar e já tinha 

alugado uma casa lá na Tâmara por isso ficamos conhecendo o seu Sebastião (Vô 

Caca) ali tinha poucas casas, nesse meio de tempo meu pai alugou a casa e veio 

minha mãe, meus irmão menores Zeca, Paulo, Cirilo, Agostinho e Dunga no total 

eram oito filhos, e veio uma moça porque o irmão dela era moço e ai casou, o pai da 

Neusa mãe da Clélia e da Matilde, ela era Irene e aí ele arrumou um serviço pra ela 

na fabrica de taxinha e preguinhos mas acho que ela não gostou. Ela era menina de 

baile, não era assanhadinha não, mas gostava de baile, porque quando eu fui visitá-la 

já tinha ido embora. E fomos morar na Tâmara, mas como já tinha o terreno aqui, eu 

e meu irmão construímos quatro cômodos, isso foi em 1945 ou 1946 e ai eu fui 

trabalhar em casa de família. Em 1950 ,eu casei em Osasco, casamos na igreja e no 

civil tudo em Osasco porque aqui não tinha cartório aqui não era emancipado ainda 

não, casei e vim morar aqui ,o meu pai deu um pedaço de terra pra nós ai meu 

marido construiu uma casa no meio do quintal e nos fomos morar lá, daí que eu fui 

trabalhar em casa de família, porque, porque tinha que ser assim. Teve um dia que 

eu falei o Benjamim a gente construiu essa casa aqui no meio do quintal e ficou 

meio esquisito, aí eu falei que pra aquele tempo tava bom, mas não tinha jeito de no 

futuro fazerem o inventário e a gente ficar no meio aí fica complicado. Vamos falar 

pro pai aí ele dá uma parte do terreno no canto, a gente mede e a mesma metragem 

que ele passou pra nós aqui no meio fica no canto, e assim foi feito, ficamos aqui 

esta casa aqui foi doação do meu pai para nós. 

Meu marido veio de Minas também, em 1947 eu fui pra lá com o finado meu 

irmão e ele veio junto com a gente, veio junto modo de dizer a gente chegou num 

dia e ele chegou no outro. Ele foi perguntando como que era aqui e meu irmão foi 

conversando com ele, e aí ele arrumou serviço, nessa época a gente morava numa 

casa de três cômodos e cozinha e ele ficou morando com a gente. Depois o irmão 

dele que é o Manuel Raimundo veio pra conhecer Carapicuíba, aí ele achou que 

seria bom pra ele vir morar aqui porque ele estava com as crianças pequenas, a mais 
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velha tinha quatorze anos, e ele gostou, também era comerciante no interior ele era 

muito vivo muito esperto era igual meu pai pra negociar, tomar conhecimento com 

as pessoas bem expansivo, mas eu não lembro direito se o ano foi 1947.  

(Maria Valentina da Cruz) 

 

As narrativas aqui reproduzidas nos permitem observar que o deslocamento é 

parte do processo individual e/ou familiar que se enfrenta na tentativa de modificar o presente. 

Chegar a Carapicuíba, lugar antes desconhecido pressupõe travessias, aventuras e desventuras 

que iniciam num tempo longínquo, ainda na infância da maioria de nossas entrevistadas. 

Contextos que ainda nos remetem à escravidão, e ao lugar da população negra na sociedade 

pós-abolição.  

A história narrada por Seu Josué que compõe a minha história familiar, nos 

mostra claramente o este período do pós-abolição. Eles vieram na época da escravidão e 

depois que houve a abolição eles se dispersaram, uns foram pro lado de Santa Cruz, meu 

avô que era mais endereçado à lavoura continuou trabalhando com a terra. A dispersão 

marca a necessidade de se movimentar para reconstruir a vida.  

O chegar a uma localidade, adquirir a casa própria metaforicamente nos diz de 

espaços habitados e re-significados com presenças que trazem de longe as memórias de 

cantos, festas, rezas, um jeito de sobreviver às dificuldades da vida e da história.  

Estar pronto para se mover a qualquer momento pede-se uma ginga que não é para 

qualquer um, desabitar o conhecido é uma forma de resistir, de sobreviver às mudanças 

sociais, culturais e econômicas de um mundo que mais uma vez não incluía a população negra 

em seu roteiro. Dona Tina nos apresenta a história de migração de sua família demarcada por 

muito trabalho, Dona Berenice nos insere num tempo de lembranças de sua infância que 

juntamente com o pai e as irmãs sai da fazenda onde o pai trabalhava num regime que se 

assemelhava à escravidão. 

Comprar um terreninho, pagar aos poucos, constituir o espaço como pode, 

demarcar o território, é querer ter nas mãos a própria vida. Chegar ao mesmo tempo 

demarca a formação de uma nova família, mas, também apresenta-se com o desatar de laços 

familiares, é perder de vista irmãos e irmãs, saudade que faz marejar os olhos enquanto a 

memória se apresenta nas histórias contadas muitas vezes alheia à própria família constituída 

na andança. 

É possível sinalizar que a memória que constitui estas histórias de chegada está 

ligada ao tempo, mas, um tempo muito específico de vida coletiva e individual que permeia 

nossas histórias e memórias de negros/as. Memória que em parte é vivida e em parte herdada 

de todos os fatores que nos constitui pertencentes a este grupo humano. 
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As narratividades me contaram para além do que eu percebia em meu cotidiano 

indo e vindo no caminho de casa para o trabalho, para a igreja, para o cinema, para o almoço 

na casa de conhecidos aos domingos. As narratividades me colocaram de frente com a 

transição que me fizeram perceber em um espaço repleto de histórias e memórias vivas e 

vividas. Transição que me coloca de frente com um Brasil que pouco se mostra, um espaço 

que se transmuta entre rural-urbano que podemos datar por volta de 1940, industrial- 

capitalista entre as décadas de sessenta/setenta, a partir daí São Paulo sediará o pólo industrial 

do país.  

País que se transforma de acordo com os desejos da “santa elite”, dessa forma 

decide-se por mudar o foco, muda o sistema econômico vigente seja por pressão internacional 

ou para manter a boa impressão... Muda-se de Império para República, de escravismo para 

capitalismo, mas a vida da população negra não se modifica significativamente apesar das 

mudanças sociais, políticas, institucionais e econômicas do país. A mão de obra passa de 

africana e afrodescendente para européia e eurodescendente, mas estes últimos por razões que 

a história nos explica tiveram mais sorte, puderam contar com o apoio de políticas públicas, o 

que fez toda a diferença.  Transições que embora ocorram paralelamente umas às outras se 

complementam. 

Quando vejo nas falas dessas mulheres as impressões e análises que fazem a 

respeito das situações que passaram, era um tipo de escravidão e naquela escravidão, meu 

pai enjoou daquilo ou meu pai era destes que não levava desaforo pra casa, então a gente 

vivia mudando de lugar é nítido que para essas famílias, a abolição, a ruptura com o Brasil 

escravista se dá no momento em que saem das fazendas e decidem querer a própria vida nas 

mãos, o que até então, não havia sido possível. Mesmo que ter a própria vida implique em 

submeter-se a morar na casa das patroas ou em cortiços, lugares que nos indicaram nesta 

pesquisa uma moradia transitória.  

Estar em trânsito, em movimento pela vida marca as histórias que me foram 

narradas e essas demonstram como se dá o fim da estruturação do trabalho escravista. 

Podemos intuir que estas mulheres nos dão pistas para compreender um período histórico que 

se inicia em 1888 com a suposta abolição da escravatura, digo suposta porque mesmo 

passados cinqüenta, sessenta anos de declarada a abolição da escravatura no Brasil, famílias 

inteiras nos são apresentadas num sistema semi-servil, [...] pelo que ela contava, eles já 

trabalhavam na fazenda dos Alves, quando os filhos nasciam, era já uma obrigação ficar 

nesta fazenda [...] obrigação que se rompe apenas quando essas famílias decidem por sair 

desses lugares numa tentativa de desfazer o ciclo de um trabalho ainda baseado na exploração 
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da população negra. É visível que a abolição da escravatura não conseguiu estabelecer um 

sistema político, econômico, social e cultural amplo no qual a população negra pudesse 

adquirir suas terras. Mesmo após a ruptura com o trabalho escravo esse conjunto de pessoas 

passa a “fazer parte” de uma sociedade que se formou estruturando um não-lugar para a 

população negra, e as dificuldades continuaram.  

Comprar um terreninho, a casa própria é cuidar da vida, é ter lugar para repousar 

em paz e lutar para que o tempo não mais desate os laços afetivos e familiares. O lugar que se 

tem não é mais transitório, mas demarca um novo tempo, o de fixar-se, plantar-se em algum 

lugar e deixar para trás a dura caminhada e dessa maneira, pensar em reterritorializar a vida, 

que ganha novo sentido com o ato de parar, instalar-se, mesmo que tal fato tenha ocorrido 

duas ou três décadas após o período de peregrinação. 

Com a aquisição da casa própria, a vida ganha outros significados, isso possibilita 

reterritorializar o “novo” espaço com as memórias e lembranças coletivas de uma população 

que se constitui nas travessias. Travessias enveredadas por caminhos que por vezes levavam à 

invalidação da língua, da cultura, e da dignidade de um povo que mesmo assim conseguiu 

resistir no espaço-tempo.  É desse espaço-tempo que trataremos no segundo capítulo 

entendido como o território que “acolherá” as práticas festivas, religiosas que se reinventam, 

pois estas são parte da memória dos processos anterior às travessias e sobreviveu através dos 

séculos. Embora haja lamento pelo fato das gerações futuras desconhecerem ou abandonarem 

tais práticas, elas permaneceram guardadas nos cotidianos, falares e fazeres de mulheres que 

sabem da importância de suas histórias de vida.   
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Capítulo II 

FESTAS, TERRITÓRIOS E IDENTIDADE 

Quando danço há fusão dos elementos,                                                                                                                                                                        

o meu corpo não é objeto.                                                                                                                                                            

sou razão,                                                                                                                                                                                   

sou revolução. 

Éle Semog, Dançando negro 

 

No capítulo anterior nos deparamos com a chegada de parte de uma população a 

um território, essas chegadas demarcam a primeira metade do século 20. Estabelecer morada 

num lugar significa também fincar seus sonhos e modos de ser nesse lugar. No caso da 

população negra em Carapicuíba suas histórias são permeadas de memórias e festas já 

vivenciadas nas localidades de origem. No início do capítulo anterior pudemos observar como 

as narrativas históricas são favoráveis à demonstração da existência uma história específica da 

população negra local, porém há uma forte ideologia que versa sobre a inexistência de 

material para escrita dessa história. Essas ideologias se constituem como uma das formas de 

dominação que visam à negação das identidades negras.  

Embora os modos pelos quais população negra é apresentada na cultura brasileira 

sejam vazias de imagens que contenham as nossas histórias e produzam um sentido amplo de 

pertencimento às sociedades locais,  mostramos a existência desta noção de pertencimento 

para construção de um conjunto de fatos sociais. O nosso trabalho, para a localidade de 

Carapicuíba, amplia o modo como esta população é vista no interior da sociedade brasileira. 

A construção imagética produzida pela cultura oficial, principalmente na educação, se 

constitui de forma vazia de historicidade. A ausência desta historicidade nos leva a uma visão 

sobre a população negra sem que haja questionamentos sobre histórias amplas e locais que 

componham as narrativas que nos informam e formam conceitos adversos à constituição de 

identidades positivas da população. A organização do tempo-espaço e o espaço-território para 

a fundamentação da origem de população negra em uma determinada localidade territorial são 

aspectos que trouxemos em nossa escrita, que constituem um acervo diferenciado da história 

oficial. 

Nesse capítulo trataremos da territorialidade e identidade tendo como principal 

suporte as expressões festivas do local de pesquisa. Na nossa abordagem essa localidade com 
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a sua população negra e com a sua cultura festiva é compreendida como um espaço 

reterritorializado.  

Entende-se por reterritorializar o momento em que se é possível atribuir sentidos à 

identidade a partir do território, prática que geralmente associa-se ao rompimento com a 

hegemonia oficial estabelecida. Reterritorializa uma localidade um grupo que ao sair de seu 

território anterior, seja de forma compulsória, por vontade ou necessidade das mais diversas, 

vê-se distante dos componentes que contribuam para a afirmação individual e coletiva da 

identidade, por esse motivo, deixa de vivenciar plenamente o direito ao patrimônio material e 

imaterial.  Porém, a chegada à nova localidade se constitui no movimento e em movimento 

pela continuidade da vida reinventam as formas de existir, e mesmo frente a imposições 

sócio-culturais, políticas e econômicas que cativam corpos corações e mentes, retornam a 

experimentar de maneira transformadora vivências que revitalizam o patrimônio material e 

imaterial em múltiplos aspectos.  Essa reterritorialidade é importante para compreensão das 

identidades negras ressignificadas em Carapicuíba, e para a escrita da história social desta 

população. 

Na geografia moderna o território é pensado a partir da construção social do lugar, 

mas podemos tê-lo como lugar da ancestralidade, lugar imaginário, e da construção social. 

As populações africanas em seus modos de vida experimentam o conceito de 

território através da ancestralidade que não somente as pessoas, mas também os lugares se 

revestem do sagrado, e neste território geram-se construções sociais que preenchem a vida de 

sentido. A nossa compreensão de ancestralidade amplia a visão num sentido afrodescendente 

de pensar. O nosso trabalho está atento a este sentido amplo de territorialidade. Como 

veremos as festividades tem sentido na religiosidade e na tradição cultural ancestral. 

A necessidade de mudar marcou a vida e a história de parte da população que 

habitou e habita o território de Carapicuíba. A mobilidade que acompanha secularmente a 

população negra que desde a chegada às Américas via escravismo criminoso se esforça para 

adaptar-se num território com contextos históricos, econômicos, de trabalho, cultural e 

familiar completamente diferente daquele que lhes pertenciam.  

A população africana foi relegada à desterritorialização e ainda hoje o “sistema 

brasileiro tem induzido que o território da população afrobrasileira é do outro lado do Oceano 

Atlântico, na África, como se aqui não fosse seu lugar e não tivesse direito a ter terras e nem 

referência de identidade territorial” (ANJOS, 2009, p. 75). Tal indução culmina no 

mascaramento e apagamento da população negra em determinadas localidades do território 

nacional. Leis instauradas que proibiam manifestações culturais e religiosas de origem 
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africana são demonstrações do não lugar do/a negro/a na sociedade brasileira nos períodos 

colonial, imperialista e republicano (SILVA F, 2008)  

Fica a questão, como construir a idéia de pertencimento à cidade, à comunidade, 

ao bairro quando não se tem nenhum marcador de ligação com o passado seja ele breve ou 

longo? Instaura-se a sensação de que se é sempre estrangeiro no seu próprio lugar, não se tem 

um elo de pertencimento, e esse é um fator que incomoda a população negra. Por esse motivo, 

buscamos trazer à tona através das narratividades uma ligação com o passado que nos 

possibilita enxergar na história de Carapicuíba o elo que dá significado ao pertencimento da 

população negra nessa cidade. Este processo de compreensão do passado é de grande 

importância para a educação da população. Trata-se em certo sentido de uma lacuna que a Lei 

nº 10.639/2003 que determina o ensino da história dos afro-brasileiros, tenta preencher. 

Identidade territorial é entendida pelo direito de imprimir suas marcas no espaço. 

Marcas que estão além do lugar físico, mas permeiam o que é imaterial e se constitui no 

campo subjetivo, mas tem igual importância no processo de formação das identidades. Milton 

Santos nos conceitua que:  

 

O território é o chão mais a população, isto é, uma identidade, o fato e o sentimento 

de pertencer àquilo que nos pertence. O território é a base do trabalho, da residência, 

das trocas materiais e espirituais e da vida, sobre os quais ele influi. (SANTOS apud 

ANJOS, 2009, p. 96) 

 

Por isso julgamos primordial entender as narrativas como parte desse processo 

que nos possibilita a ocupação do território e Sodré (1988, p. 22) acrescenta que “o que dá 

identidade a um grupo são as marcas que ele imprime na terra, nas árvores nos rios”. Antes do 

início da pesquisa, o que havia para mim era um espaço vazio demarcado pelo não 

pertencimento dos afrodescendentes. Quando apareciam algumas referências essa eram 

apenas associadas à origem da população negra nos espaços periféricos da região 

metropolitana oeste da cidade de São Paulo como resultado da migração nordestina. Este 

marcador nordestino implica numa migração recente das décadas de 1960 em diante. No 

entanto, dado, a forma com que as histórias oficiais são apresentadas fica como único 

marcador da população negra local a origem nordestina. O processo sócio – histórico da 

migração nordestina é também importante para a história local, porém não é a única via 

explicativa da existência de população negra nas cidades e aqui tomo como exemplo 

Carapicuíba. 
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O modo como as mulheres contaram suas histórias para esta pesquisa, 

possibilitou-nos enxergar que o território é onde as narrativas fincam-se, e além disto é nele 

que ocorre o relacionamento com o real, nos confirmando que: 

 

A idéia de território coloca de fato a questão da identidade, por referir-se à 

demarcação de um espaço na diferença com os outros. Conhecer a exclusividade ou 

a pertinência das ações relativas a um determinado grupo implica também localizá-

lo territorialmente. É o território que, à maneira do Raum heideggeriano, traça 

limites, especifica o lugar e cria características que irão dar corpo à ação do sujeito. 

Uma coisa é, portanto o espaço – sistema indiferenciado de definição de posições, 

onde qualquer corpo pode ocupar qualquer lugar – outra é o território. (SODRÉ, 

1988, p. 23) 

 

 

As manifestações festivas e religiosas de origem africana que aconteceram na 

cidade de Carapicuíba foram possíveis porque o corpo afrodescendente que moveu-se para 

este território não apenas ocupou o espaço, no sentido de apenas ocupar qualquer lugar, mas 

imprimiu sua marca a ponto de reterritorializá-lo.  

Pelo menos desde 1935, no que pudemos ver nessa pesquisa, os Batuques de 

Umbigada, Congadas, Moçambique, Folia de Reis, Festa do Divino e Sambas ocuparam o 

território carapicuibano a partir da afrodescendência e esta modificou o espaço habitado. Foi 

se produzindo uma sociedade local de maioria afrodescendente, através de uma cultura 

afrodescendente.  

Recolhemos falas eloqüentes sobre essa reterritorializaçao fundada na cultura de 

base africana, concordamos com Martins (1997, p. 21) que as narrativas, a contextualização e 

o resgate das africanidades em Carapicuíba possibilitaram “[...] ressaltar os rizomas que 

reterritorializam e transcriam as culturas africanas na cartografia brasileira. A matriz africana 

é lida assim, como um dos significantes constitutivos da textualidade e de toda produção 

cultural brasileira, matriz dialógica e fundacional dos sujeitos que a encenam e que 

simultaneamente, são por ela também constituídos”.  

A cartografia carapicuibana passa a acolher festejos vindos de tempos longínquos, 

tempos de bisavôs e bisavós que o próprio tempo esqueceu de contar.  

 

O batuque meu pai dizia que: o pai, avô e bisavô dele já faziam, foi passando de pai 

para filho, minha família tudo fazia batuque isso veio, como é que fala, de geração 

em geração, mas, infelizmente acabou com meu irmão. Mas lembro que minha 

bisavó que morava em Laranjal Paulista morava num sítio e ela sim fazia umbigada 

das boas, meus tios tanto por parte de pai como de mãe faziam batuque, inclusive 

meus tios contavam que meu tataravô veio da África e falavam que o batuque veio 

de lá é tradição de família. (Tereza) 
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Na fala de Dona Tereza, quero destacar primeiramente as seguintes expressões O 

batuque meu pai dizia que: o pai, avô e bisavô dele já fazia; esta lembrança caracteriza uma 

memória que faz parte de uma coletividade específica, as funções sociais dos festejos que para 

além do divertimento possibilita a celebração da ancestralidade,o rememorar daquilo que 

somos, do que nos traz felicidade e nos une ao passado em forma de celebração. As boas 

festas estão associadas ao jeito dos antigos conduzirem os modos como seria a celebração, 

nisso geralmente estava presente a preparação do quintal para a festa, rimas que traziam 

críticas sociais, sátiras e lembranças que estavam associadas a um determinado tempo e 

território. Lembro que minha bisavó que morava em Laranjal Paulista morava num sítio e 

ela sim fazia umbigada das boas. 

 As narrativas familiares que situam o pertencimento a um grupo são primordiais 

no processo de formação identitária, reconhecer-se como parte de um povo que tem suas 

raízes em um determinado território permite a reterritorialização de danças e festas. Quando 

Dona Tereza diz que: meus tios contavam que meu tataravô veio da África e falavam que o 

batuque veio de lá é tradição de família, a fala nos insere num processo epistêmico que nos 

possibilita entender a africanidade brasileira e a percepção que as tradições africanas 

vivenciadas na diáspora, são reinterpretadas, reterritorializadas e capazes de trazer a tona o 

que estava submerso, nossas origens. 

As festas que aconteciam em Carapicuíba eram bem frequentadas por festeiros do 

interior paulista, pro batuque, vinha gente de Tietê, Laranjal Paulista, Capivari, Piracicaba 

quando o pessoal avisava, o Chicão vai fazer festa.  

Nas cidades acima citadas já havia tradição em festejos de preto que por muito 

tempo foram considerados uma agressão a ordem pública, sendo em algumas dessas 

localidades proibidas. Vir desses lugares para o Batuque de umbigada promovido por seu 

Chicão em Carapicuíba além de ser uma grande festividade significava uma resistência à 

perseguição sofrida nas cidades de origem. Na narrativa de Dona Terezinha que nos conta das 

Congadas também temos a presença de gente que vem de várias localidades para celebrar 

coletivamente suas africanidades.   

 

Na Santa Terezinha já fazia procissão Congada e tudo, mas depois que veio pra cá 

ela fez esta igreja com intenção de Nossa Senhora de Aparecida, então o que é que 

vinha aí; vinha congada da Aparecida do Norte, vinha de Minas, vinha de São 

Bernardo, vinha de Cotia, vinha de tudo quanto é lugar, São Miguel, vinha de lá de 

Pirapora, Mogi das Cruzes [...].   
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De lugares longínquos, vinham pretos e pretas a fim de celebrarem tradições 

numa tentativa de não perder a memória do que se foi , dos laços de amizade e de parentesco. 

Mover-se para manter a tradição viva, esse é um marco na história da população negra. Muda-

se de cidade, move-se para juntar-se em festas, move-se na luta aflita de cada dia no intuito de 

demarcar o território que já lhes pertence como construção social. As festas demarcam este 

mesmo território como lugar da ancestralidade e do imaginário; com danças, cantos, ritos, 

risos e atos de alegria festiva. Construções culturais que não podem ser individuais e nem são 

atos isolados, isto não se faz só, mas em coletividade. 

Todo esforço narrado para ter por perto nos momentos de alegria aqueles que 

comungavam do mesmo sentimento, que certamente compreenderiam o valor de se festejar 

com batuques, congadas, moçambiques, folias de reis, Festa do divino, pois trata-se de 

manifestações que fazem parte do repertório sócio-cultural da população negra e que tinha por 

uma das finalidades manter viva a identidade de um povo, o que demonstrava a que grupo se 

pertencia.  

[...] quando o pessoal avisava, o Chicão vai fazer festa, eu não sei o que ele fazia 

direito se ele dava a passagem, mas quem não vinha de ônibus vinha de trem e 

contam que já vinham cantando dentro do trem e descia tudo aqui, e falavam que 

quando tinha festa na casa do Chicão o trem esvaziava em Carapicuíba, [meu pai] 

fazia de tudo para a turma vir, os últimos convidados saíam às 8 da manhã.  

 

 

O quinjengue e o tambu repicavam até o raiar do sol. 

Abordaremos o que temos constituído como história das festas, musicalidade e religiosidade 

acontecidas em Carapicuíba. 

O Samba e através dele, o carnaval também demarcou o espaço carapicuibano 

africanamente. Na cidade de Carapicuíba como em outras territorialidades o samba vem antes 

do carnaval como no caso de cidades vizinhas como Santana do Parnaíba e Pirapora do Bom 

Jesus, sendo esta última considerada o berço do samba paulista (Tenório, 2003; Manzatti, 

2005). Na cidade de Carapicuíba, as primeiras manifestações carnavalescas datam de 1951 

(TENÓRIO, 2003), mas em período anterior a este no Bairro da Pedreira um Senhor já 

realizava rodas de samba. Dona Tina relembra que seu pai Sr. Ovídio na época de carnaval 

arrumou um caminhão aqui em Carapicuíba, e colocou umas bananeiras encima do 

caminhão e tinha umas doninhas dançando aquela música, “O facão bateu em baixo a 

bananeira caiu” [...] O caminhão desceu a tâmara e eu lembro, ele estava encima que 

quando a música falava assim, o facão bateu em baixo então ele fazia assim ó, com a 

mão, eu tenho isso na minha cabeça. Depois do desfile, foram pro salão Bota Fogo, na 

Tâmara, ali na rua de baixo então o baile foi lá. 
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 O samba vem antes do carnaval, porém é o elemento significativo deste. A 

história do carnaval na historiografia oficial remonta seu surgimento na Europa, porém no 

Brasil as marcas que temos desta festa se aproximam muito mais aos referenciais africanos na 

musicalidade, no ritmo e expressão corporal , o que nos permite retomar os grandes festivais 

da África que apresentam dinâmica muito semelhante ao carnaval brasileiro. O primeiro 

carnaval de rua é datado de 1976, mas no relato de Dona Tina podemos vislumbrar tal 

acontecimento ainda na década de 1950.  Antes mesmo de a festa tornar-se aglutinada no 

bairro central da cidade na década de 1980, com a Escola de Samba Ipê de Ouro o samba em 

Carapicuíba acontecia nos diversos bairros da cidade como COHAB, Ariston, Centro, 

fenômeno que na atualidade é vivenciado novamente, dentre os grupos temos os que hoje se 

organizam para o carnaval de 2010, que após uma década sem incentivo e espaço público para 

os festejos estão Mocidade Independente da Cohab, Ipê de Ouro, Unidos do Ariston, Arco-Íris 

e Quintal Camaleão são  grupos, blocos e escolas de samba que concentram um número 

considerável de foliões.   

 

Aqui antigamente tinha um senhor, que era naquele pedaço pra frente um pouquinho 

do Extra, ali onde é o Extra, tinha boi porque tinha o Km 21, o matadouro, ali era 

tudo terra, os bois ficavam então. Tinha um senhor lá que fazia um samba. 

  

 

Através dos relatos percebemos que o samba é uma manifestação festiva e 

musical que resistiu no território de Carapicuíba, talvez pela popularidade que abrange o 

território nacional.  

As festas são vivenciadas de modo a ressignificar as identidades e reterritorializar 

o espaço, elas são compostas por elaborações que estabelecem fins, sentidos e resultados na 

medida em que oportunizam o rememorar de tradições ancestrais, a partir dela muitas coisas 

tornam-se possíveis; a reunião solidária, o partilhar de alegrias, a afirmação identitária (Reis, 

2002). 

Quando falamos de Congadas, Moçambiques, Sambas ou Batuque de Umbigada 

estamos tratando de manifestações sócio-culturais que remontam as histórias de origem no 

continente africano ou nos processos do tráfico humano sofrido por essa população.  A 

população africana trazida para as Américas pisou o chão dessas terras trazendo uma herança 

cultural, fenômeno este repleto de humanidade, memórias e histórias que o tempo não 

conseguiu apagar. Embora o apagamento dessa memória fosse o desejo do sistema escravista 

e depois do sistema de desafricanização nacional no pos-abolição, registramos neste trabalho 

a manutenção deste legado cultural. Os esforços brutais de um sistema de dominação racista e 
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eurocêntrico para a invalidação da humanidade e dos referenciais que as marcas desta 

humanidade contém foram contrapostos por uma grande resistência para a manutenção da 

cultura dos modos e formas de vivenciá-la. Para Di Méo (2001) as festas são capazes de 

produzir símbolos territoriais, por isso é possível reterritorializar, firmar as identidades, 

demarcar o território e o tempo através das manifestações festivas. 

Para melhor compreendermos as africanidades que compõem as festas que 

ocorreram em Carapicuíba teremos um breve histórico do Batuque de Umbigada, Congada e 

Moçambique
35

. 

O Batuque de Umbigada é uma confraternização que celebra a fertilidade, 

trazida para o Brasil pela diáspora africana, que implicou também numa grande 

comercialização de produtos africanos no Brasil na época da colonização e do império, e 

instalada no caso do estado de São Paulo, na região do médio Tietê (Tietê, Porto Feliz, 

Laranjal Paulista, Capivari, Botucatu, Piracicaba, Limeira, Rio Claro, São Pedro, Itu e Tatuí). 

O elemento principal coreográfico do Batuque de Umbigada é quando o ventre da mulher bate 

a altura do ventre do homem. 

Para a realização do Batuque de Umbigada
36

 são utilizados os seguintes 

instrumentos, o Tambú: uma espécie de tambor feito de tronco oco de árvore coberto com 

pele animal; o Quinjengue: um tambor que proporciona sons mais agudos e faz a marcação 

rítmica do tambú, com a base redonda coberta de pele animal e afilada (assemelhando-se a um 

cálice); as Matracas: duas baquetas artesanais de madeira que apóiam sua estrutura rítmica no 

som do quinjengue; e o Guaiá um chocalho metálico com a aparência de dois cones 

sobrepostos e em seu interior colocam-se sementes. Os instrumentos que levam couro são 

afinados em uma fogueira, o que para muitos batuqueiros e batuqueiras revelam uma mística 

ancestral, a canção da umbigada chama-se moda, com refrões improvisados, geralmente 

comentam o cotidiano e acontecimentos das comunidades e anedotas sociais.  

                                                           
35

 As informações referentes aos folguedos foram retiradas do site 

http://www.jangadabrasil.com.br/revista/junho79/fe79006a.asp  

36
 Há uma dança tradicional de São Tomé e Príncipe chamada Puíta que em muito se assemelha com o Batuque 

de Umbigada na composição coreográfica e percussiva da dança. A Puíta em São Tomé e Principe é uma dança 

que se faz em homenagem aos defuntos. Diz-se que os espíritos dos mortos ficam inquietos e a forma de acalmá-

los é dançando a Puíta noite do nojo até ao romper da manhã após a qual se celebra a missa. Acredita-se que 

dançar a Puíta é uma forma de acalmar os espíritos daqueles que durante a sua vida trabalhavam nas roças, os 

“tongas” (oriundos de Angola e Moçambique), pelo fato de a Puíta fazer parte das suas atividades de lazer 

durante a sua vida. Defendem que os mortos continuam em contacto com o mundo dos vivos e que a atuação da 

Puíta é fundamental para o descanso dos mesmos.  http://stomepatrimonio.blogspot.com/2008/03/puta.html 

http://www.jangadabrasil.com.br/revista/junho79/fe79006a.asp
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No interior paulista houve forte repressão judiciária, policial e religiosa ao 

Batuque de Umbigada o que não foi diferentes com relação outras manifestações festivas, 

religiosas de matriz africana no Brasil. Segundo Batista (2003) qualquer ajuntamento de 

negros atemorizava o poder vigente, embora Cândido (1947) tenha como conclusão de seu 

trabalho “Opiniões e classes sociais em Tietê” que a não aceitação do Batuque na cidade de 

Tietê associava-se estritamente à questões associadas à classe social do indivíduo, atribuição 

que perdurou muitos anos na compreensão e tratamento dos dados sobre as desigualdades 

entre negros e brancos na sociedade brasileira.   

 A Congada configura-se numa dança teatralizada com características africanas 

difundida em diversas regiões do Brasil. De origem bantu o ponto alto da manifestação em 

território brasileiro é a louvação a São Benedito, a Nossa Senhora do Rosário e a santa 

Efigênia. É uma dança que representa a coroação do rei do Congo acompanhado de cortejo. 

Os instrumentos musicais utilizados para a realização da congada são violas, caixa, cuíca e 

pandeiro, dançam-se congadas durantes as festas de igreja, principalmente a de Santa Cruz a 3 

de maio, do Divino, do Bom Jesus e de São Benedito, quase sempre em datas fixas, exemplo 

na do Divino, que ora é festejado a 6 de agosto, com o Senhor Bom Jesus, ora a 6 de outubro, 

ora no mês de junho. As histórias de origem da congada são variadas com versões diversas 

nas regiões brasileiras, durante a pesquisa Dona Divina narrou uma dessas versões, que 

podemos considerá-la original, pois geralmente as histórias de da origem da congada fazem 

referência ao reino do Congo. 

 

 Na África, existe uma árvore que é Congadeira, e os negros como eram muito 

judiados, eles resolveram fazer oração nessa árvore e o pouco de comida que eles 

tinham pra comer, que era pouco porque os outros pensavam que negro não precisa 

comer ,né! Eles levavam um pouquinho de comida e punham no pé da arvore, uma 

oferenda pra árvore. Depois esses africanos vieram para o Brasil e a Congada se 

formou na Bahia, e eles resolveram a cantar por isso que se chama congada, por 

causa da árvore da África a Congadeira. Eles, então, fazem músicas não só da 

congadeira, mas aí adquiriram bastante tipo de música.  

 

 Dona Terezinha, outra depoente que participou dos movimentos de Congada em 

Carapicuíba quando lhe perguntei se ela saberia narrar a história da Congada; responde 

dizendo que “a história dos reinados do Congo quem sabia morreu estes dias, o seu Dante, 

sei que tinha espada no meio,[...] cantoria, mas uma coisa eu sei, veio da África”. 

 As narrativas acima nos encaminham a concordar com (Di Méo apud Bezerra, 

2008, p.9) que um dos significados das festas está no poder de mobilizar ou forçar as 

identidades em nível sóciogeográfico, já que seu significado profundo, suas manifestações, a 
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liturgia de seu desenvolvimento, os discursos e os mitos mantêm trabalhando de perto ou de 

longe a unidade e a identidade social.   

O Moçambique trata-se de uma dança coletiva, dançada em festas religiosas na 

frente das igrejas. Sempre inicia com uma longa litania seguida de um diálogo cantado, solos 

e respostas alternadas entre o mestre que dirige o Moçambique e o coro formado pelo 

conjunto de moçambiqueiros em fila.  

A hierarquia no Moçambique tem o seu ponto alto quando o mestre que dirige as 

evoluções com um apito, em seguida, vem o contramestre, tem ainda o tocador de tambor, o 

porta estandarte, ao rei cabe carregar o cetro. Os moçambiqueiros vestem-se de branco e usam 

uma fita de seda partindo dos ombros e presa à cintura, a dança tem mais de trinta evoluções 

com nomes característicos: “capoeira”, “esperar em cima da cabeça”, “quatro pontos”, “bater 

trancado”, “estrela do norte” etc. Os instrumentos que acompanham o folguedo são: caixa, 

pandeiro e viola.  

A Marujada é um folguedo que tem difusão em muitos estados brasileiros com 

isto apresenta variações quanto ao modo de realização e composição de seus/suas 

participantes. O consenso maior que existe está no fato de todos atribuírem ao auto a louvação 

a São Benedito. Em alguns lugares do país sua origem é tida por africana em outros, ibérica. 

No que podemos perceber nas imagens coletadas (Foto: 67/Arquivo Terezinha Maria Silva Matos) na 

comunidade carapicuibana esta representação era uma Marujada de Nossa Senhora do 

Rosário. Os instrumentos utilizados são: viola, pandeiro e caixas que acompanham as vozes, e 

num coro que enaltece santos católicos. As vestes sempre são muito parecidas com uniforme 

militar da marinha. No chapéu sempre encontraremos fitas coloridas enfeitando-o. 

Uma particularidade que encontramos na pesquisa foi o fato do Senhor Francisco 

Pires (Chicão) pai de Dona Tereza, ter sido presidente do Clube Campos Elíseos
37

- São Paulo, 

duas imagens que nos foram cedidas comprovam o fato (Foto: 36/37 Arquivo: Maria Tereza Luiz), 

porém, pouca referência há sobre seu funcionamento e atividades. O Clube marca sua 

fundação no ano de 1915 e passa a promover festas e bailes frequentados pela população 

negra. Os clubes negros brasileiros alguns remontam sua fundação no século 18 e 19, surgiam 

como fontes de resistências, pois além de proporcionarem entretenimento tinham função 

pedagógica, as atividades culturais associavam-se a atos de conscientização da negritude ao 

seu posicionamento ante as questões sociais.  

                                                           
37

 Clube fundado em 1915, que por duas décadas segundo depoimento oral Francisco Pires, foi presidente. O 

Clube Campos Elíseos foi um local de grande importância na vida social dos negros paulistanos na primeira 

metade do século 20.  
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O Vencedora, um Clube de Carapicuíba que se inicia como uma associação 

esportiva e transforma-se em um salão de baile freqüentado majoritariamente por negros e 

negras da cidade, lá podiam dançar e regozijarem-se com uma musicalidade negra, faz o lugar 

parte da memória e vivência de nossas depoentes.  

Tereza 

 

O Vencedora o pessoal jogava bola, depois fizeram o salão de baile, o primeiro 

presidente foi o seu Rene, ele era branco, mas desses brancos negreiros, porque o 

salão era de preto, mas ele era branco, o baile durou mais ou menos 20 anos, teve 

outros presidentes pretos Seu Daguia, seu Lindolfo, era lá que os pretos iam dançar, 

até entrava branco, mas quem dominava eram os pretos. Acho que teve baile no 

Vencedora se não me engano até sessenta. Como eu disse antes, tinha seu Mário 

Pestana que também fazia festas, ele tinha um salão de baile, mas como posso dizer, 

era mais pra branco aí surgiu a Vencedora. O baile Pestana ficava aqui na esquina, 

onde é a escola hoje, lá não entrava muito preto, o negócio de encontro dos pretos 

mesmo era no Vencedora. Lá a gente fazia festa de aniversário, encontro. Quando eu 

fiz 15 anos mesmo, minha festa foi lá.  

 

Cida 

 

[...] eu freqüentava os bailes Toca da Angélica, Som de Cristal, Paulistano da Glória, 

Lilás, que era bem na Praça da Sé, por aqui eu não freqüentava não, só o Vencedora 

na adolescência quando eu tinha meus doze treze anos, só que tem uma coisa eu fui 

pensando bem as meninas foram crescendo era hora de parar, só que tem uma coisa 

sempre trabalhando, sempre trabalhando.  

 

 

Marcos Agostinho
38

 

 

Um domingo antes do carnaval na praia do Gonzaga tinha um episódio chamado o 

banho da Dorotéia. O que é que era isso. Uma mulher que se vestia de papel crepom 

e entrava no mar e voltava nua, esse era o banho da Dorotéia. A negrada daqui ia 

toda pra baixada só pra ver o tal banho. O que eu quero dizer, o pessoal  que chegou 

aqui lá por 1940 quarenta e poucos criaram seus filhos, netos e isto gerou uma 

coletividade, então ali no morro perto da igreja, na padaria do Tião era o point da 

galera, a gente ia pros bailes as vezes chegava no domingo de manhã e já ficava por 

ali. Quando estava perto do carnaval, tinha os ensaios na Quadra ou a gente ia tudo 

junto pra Zona Norte na Vai-Vai, Rosas de Ouro, Camisa Verde na região da Barra 

Funda, Bexiga estes lugares era territórios negros. Nossa, o que ditava a moda era o 

que rolava no Chic Show. As roupas, era da Piter, essa era A loja, negão que era 

negão plugado tinha roupa da Piter e a gente mandava fazer sapato nuns sapateiros 

da Rua Maria Antônia. E quando a gente estava no baile e ouvia dizer vai ter Banho 

da Dorotéia, nossa a negrada toda já sabia: - vamos pra Santos. O banho da Dorotéia 

esse era o motivo de descer pra Santos. Agora me fala, quem já viu essa Dorotéia 

saindo da água nua? Ninguém, nunca ninguém viu. Aí eu me pergunto tem um 

fundo religioso pela entrada da quaresma? Não sei, só sei que aquilo era um 

ajuntamento, pois vinha cara lá de Tietê pro Banho da Dorotéia, mas a gente 

também ia pra lá pras festas de São Benedito, Treze de Maio, esses grupos se 

entrelaçavam. E hoje, tá na nossa mão segurar a onda, se não some. A cena Black 

parecia circular apenas na capital, mas a Grande São Paulo a periferia também fazia 

a coisa andar, a gente também alimentava este circuito de bailes, equipes. Hoje a 

onda é ressignificar as coisas. Como levar tudo isso pra dentro da escola sem que a 

galera comece a dizer que é macumba e o cacete. É esse o babado.  

                                                           
38

  A narrativa contada por Marcos Agostinho filho de Dona Neide, embora ele não seja um de nossos 

entrevistados, em uma conversa informal, narrou com riqueza aspectos culturais da vida da população negra que 

consideramos importante para esta pesquisa, por isso a conversa foi incorporada ao trabalho.   
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Quando Marcos nos diz que [...] só sei que aquilo era um ajuntamento, pois 

vinha cara lá de Tietê pro Banho da Dorotéia, mas a gente também ia pra lá pras festas de 

São Benedito, Treze de Maio, esses grupos se entrelaçavam. Faz-nos rememorar que o 

agrupamento para festejos já ocorrem no passado quando vinham grupos do interior paulista 

para a Umbigada em Carapicuíba promovida por Chicão, que talvez o próprio depoente 

desconheça. Estes deslocamentos nos demonstram a necessidade da aproximação daquilo que 

de alguma forma nos coloca em contato com nossa identidade, Waldman (1998) considera 

que tal deslocamento social se desenvolve em espaços diferenciados, e através destes o 

indivíduo alcança identidade e plena cidadania, absorvendo os valores ancestrais que, 

emprestando dinamismo à ela, a mantém viva. 

As festas como Samba de Umbigada, as Congadas, Moçambiques, Sambas e 

bailes ocuparam o território carapicuibano a partir da afrodescendência e essa, 

compreendemos como o  

[...] reconhecimento da existência de uma etnia de descendência africana. Esta etnia 

tem como base comum dos membros do grupo as diversas etnias e nações de origem 

africana e o desenvolvimento histórico destas nos limites condicionantes dos 

sistemas predominantes de escravismo criminoso e capitalismo racista. Esta etnia 

não é única, é diversa, não se preocupa com grau de mescla interétnica no Brasil, 

mas sim com a história [...] (CUNHA JR, 2001, p.11) 

 

 A reterritorialização do espaço habitado com festas e festejos que trouxeram a 

tona a origem africana de parte da população carapicuibana contribuiu significativamente para 

a identidade negra em Carapicuíba, mesmo que esta esteja apagada da historiografia local, 

mas jamais apagou-se da mente daqueles e daquelas que a vivenciaram, tanto que as 

memórias deram vida a esta pesquisa. Se a questão identitária dessa população fosse algo 

irrelevante na vida e trajetória dos/as que contribuíram narrando um tempo vivido para a 

feitura deste trabalho, tal fato não habitaria mais na memória, mas ao contrário apenas ao 

iniciar e perguntar que, palavras, memórias, histórias, mitos brotaram como se água em 

nascente; cristalina, saciando a ausência de uma história silenciada.  

 As narrativas coletadas deram conta de preencher parte da lacuna existente da 

minha história, a partir do momento em que passo a compreender que o fato de desvelar a 

cultura tradicional de base africana no território carapicuibano contribui na construção 

simbólica que dá sentido às definições de quem somos, nossa identidade coletiva e individual, 

reelaborando o imaginário que se tinha com referenciais que não estão fora, mas dentro da 

localidade. A beleza e concisão que envolveram as narrativas possibilitaram-nos identificar as 

prefigurações tradicionais africanas de Espaço e de Tempo, redefiniu o simbólico 
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apresentando-nos a uma “geografia sensível” na qual repousa o relato, sendo seu 

conhecimento vital para uma exata compreensão dos episódios. (WALDMAN, 1997). 

Os saberes e fazeres ancestrais africanos reterritorializaram o espaço 

carapicuibano e permeiam a cidade com os referenciais da afrodescendência. A reinvenção do 

espaço habitado para nele ser possível reviver a memória corporal através das danças e a 

memória histórica por meio das narrativas, é vislumbrar que o corpo e a memória coletiva 

tomaram conta de um espaço que contém em si a metáfora da chegada. 

 Chegada de uma longa caminhada para se estabelecer num território que significa 

saída de um sistema político econômico e social que relegou a população afrodescendente as 

duras condições do escravismo. 
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Capítulo III 

RELIGIOSIDADE E O LOCAL DE PESQUISA: 

RETERRITORIALIZANDO O ESPAÇO HABITADO 

O espaço habitado reterritorializou-se e nele foram impressos valores ancestrais 

da africanidade que compreendemos por um conjunto de memórias, valores e fazeres 

coletivos e individuais de onde emergem as raízes africanas. As danças, cantos, 

batuqueiros/as, tambús, quinjengues, guaiás, congadeiros/as, moçambiqueiros à medida que 

desvelaram-se na pesquisa como compositores da localidade, nos ajudam na explicativa de 

compreendermos o que o território de Carapicuíba resguarda de memória das africanidades e 

de África. Sendo esse um dos objetivos do trabalho. No segundo capítulo descrevemos as 

festividades e como estas colaboraram para a população negra imprimir suas marcas no 

espaço habitado. Vimos que as manifestações festivas que surgiram nas narrativas são típicas 

da afrodescendência, evidenciando que, à medida que nossas depoentes ocuparam o território 

com a construção de suas casas, constroem também um território simbólico para vivenciarem 

a cultura material e imaterial, direito este que durante séculos foi negado à população africana 

e afrodescendente no Brasil. 

 

No contexto da sociedade escravocrata, que procurava ignorar toda história das 

civilizações africanas, a apropriação pelos negros dos rituais de celebração de seus 

antigos reis a de sua história própria, fraturada pelas invasões européias e pela 

deportação de seus nativos, possibilitou o processo de reinvestimento identificatório, 

necessário na constituição de qualquer sujeito ou cultura. (MARTINS, 1997, p. 61)   

 

Neste capítulo trataremos da religiosidade que ocupou o território carapicuibano a 

partir da afrodescendência.  

Na Constituição brasileira temos que o Estado é laico, isto é, não é Professional a 

qualquer religião, e igualmente temos no mesmo documento que “é inviolável a liberdade de 

consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, 

na forma de lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;” (BRASIL, 1988). Embora 

tanto a Constituição Federal quanto a Declaração Universal dos Direitos Humanos assegurem 

que todo indivíduo tem direito à liberdade religiosa, tal fato não se configura na prática das 

instituições públicas e privadas de nosso país.   
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Em Carapicuíba, cidade que se constitui como já vimos ligada à periferia do 

centro dinâmico da economia, que é a cidade de São Paulo, e embora esta, seja conhecida 

como a capital que mais “acolhe a diversidade” em nosso país, os referenciais religiosos que 

compõem a afrodescendência também encontram problemas de representação social e de livre 

expressão nessa localidade, o que não difere muito da realidade de outros municípios ou 

estado brasileiros.  Dessa forma, ocorrem processos de invizibilizar e de estigmatizar as 

religiões de matriz africana, suas práticas e atitudes dos seus membros. Resultando em 

preconceitos, negações e imputação de demonização. O curso da existência dessas religiões 

não é tranqüilo e nem ocorre com o respeito pretendido pela constituição federal ou pela ética 

de acolhimento da diversidade difundida institucionalmente pela cidade de São Paulo.  

A religiosidade/espiritualidade é algo que tem força dentro das comunidades de 

origem africana e podemos dizer que, muitas expressões da religião cristã sejam em igrejas 

católicas ou protestantes são modos de vivenciar africanamente o cristianismo. No 

protestantismo temos fenômenos como o Movimento Pentecostal
39

 que ocorre nos Estados 

Unidos e se expande para o mundo, tal manifestação iniciou em igrejas negras. Todo 

repertório corporal que compõe as manifestações pentecostais são notadamente embasados na 

corporeidade africana. Os fenômenos religiosos de grande expressão e devoção grupal já 

existiam, mas, as comunidades negras através das Irmandades e festejos nos quais santos 

católicos são festejados por meio das Congadas, Moçambiques, Divino, Folia de Reis e outros 

festejos também configuram-se no que podemos definir como um “catolicismo de preto no 

Brasil”, visto que se diferencia do catolicismo das populações  denominadas brancas, pela 

presença de danças, batuques e cantos. 

Dona Divina relembrou com alegria durante a entrevista alguns dos cantos que 

acompanhavam os batuques e danças desses festejos áfricos. 

 

Lá no alto do Coqueiro tem uma folha caindo 

Bate caixa congadeiro, São Benedito não está dormindo 
                                                           

39
 O reavivamento da Rua Azusa foi uma reunião de reavivamento pentecostal que se deu em Los Angeles, 

Califórnia, presidida por William Joseph Seymour, um sacerdote afro-americano. Teve início com uma reunião 

em 14 de Abril de 1906 na Igreja Metodista Episcopal Africana e continuou até meados de 1915. O 

renascimento foi caracterizado por falar em línguas estranhas, cultos dramáticos, milagres antes não vistos e 

confusão inter-racial. Os participantes foram criticados pela mídia secular e teólogos cristãos por considerarem o 

comportamento escandaloso e pouco ortodoxo para a época. Hoje, o movimento de reavivamento é considerado 

pelos historiadores como principal catalisador para a propagação do pentecostalismo no século XX. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Reavivamento_da_Rua_Azusa 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pentecostalismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
http://pt.wikipedia.org/wiki/Calif%C3%B3rnia
http://pt.wikipedia.org/wiki/William_Seymour
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sacerdote
http://pt.wikipedia.org/wiki/Afro-americano
http://pt.wikipedia.org/wiki/14_de_Abril
http://pt.wikipedia.org/wiki/1906
http://pt.wikipedia.org/wiki/1915
http://pt.wikipedia.org/wiki/Glossolalia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
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O lereê O lara, o lere o lere a 

Ia indo pra cidade passei em cima do Rio 

A ponte balançava, mas ela não caiu 

O lereê O Lara , o lere o lerea 

Viva são Benedito; a Senhora do Rosário 

À rainha Isabel ; 

Nossa Senhora do Amparo 

O lereê O lara, o lere o lerea 

 

                     

 

 

Pelo fato da grande repressão social sobre as religiões de matriz africana são 

poucas as pessoas que se autodenominam como praticantes dessa tradição religiosa. No 

espaço escolar as crianças que participam do candomblé, umbanda tendem a negar seus 

pertencimentos religiosos para fugir de apelidos e estigmas que as inferiorizam enquanto seres 

humanos, Souza (2005) revela-nos em sua pesquisa que o fato de crianças participarem de 

manifestações culturais afrodescendentes, mesmo que essas não estejam ligadas ao candomblé 

ou umbanda (religiões de matriz africana difundidas no Brasil) são fatores para que haja 

discriminações e preconceitos no espaço escolar.  

FOTO 10: Moçambique 

ARQUIVO: Terezinha Maria da Silva Matos 

FOTO 11: Congada de São Benedito 

ARQUIVO: Terezinha Maria da Silva Matos 
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Agora inquirimos, qual o espaço da cultura e religião negra na sociedade plural 

brasileira? 

De minha infância trago recordações de quando estava com mais ou menos oito 

anos de idade ao passar em frente à “Igrejinha Amarela” e ver a Congada se apresentando 

falaram-me: não olhe, esta é a igrejinha do diabo! E essa foi a forma com que passei a nomear 

partir daquele dia a Capela Nossa Senhora de Aparecida, embora eu nunca tivesse participado 

das programações litúrgicas/religiosas ou festivas daquele local, esta era a referência que eu 

tinha.  

Capela que tem uma história de fundação pautada em demonstrações de fé típica 

das religiões de populações negras no Brasil, nas quais expressões africanas, indígenas e 

cristãs se hibridizam, produzindo novas sínteses do ato de fé, resistem ao tempo e as 

imputações preconceituosas que recaem sobre as atividades que lá foram realizadas um dia. 

Dona Terezinha narra-nos o modo como foi possível a construção da Capela 

dedicada a Nossa Senhora de Aparecida, que se mostrou no passado como um ponto de 

resistência da cultura afrodescendente na cidade de Carapicuíba, e na atualidade embora esteja 

passando por sérias crises para a manutenção do espaço, a localidade conta uma história de 

resistência a poderes vigentes e negação da religiosidade e cultura afrobrasileira. 

  

O negócio do terreno aqui foi assim. Tinha um advogado aqui de Carapicuíba, 

Doutor Adilson, aí ele veio pra ser benzido pela minha mãe e o Preto Velho dela, o 

guia dela falou pra este senhor que ele ia ganhar duas vezes na loto, aí passou um 

tempinho e ele ganhou na loto duas vezes daí o que é que ele fez, nesse tempo a 

gente não tinha casa morava de aluguel aí ele pegou e comprou dois terrenos pra 

minha mãe, então este terreno foi doado pra ela e nessa época ela já tinha a promessa 

o que ela fez foi cumprir com a promessa e fazer a igreja nos moldes do seu João de 

Camargo foi assim que ela fez esta capela. Mas a gente vive escutando o pessoal 

falar que a igreja não presta, só por que não é romana. Só porque a igreja é nossa, 

mas ela é aberta pode vim fazer terço tudo, mas o pessoal não vem porque dizem 

que a igreja não presta.  

 

 

O depoimento de Dona Terezinha contribui com pistas para nossa questão sobre 

as religiões da população negra local e os problemas do preconceito em torno destas 

expressões religiosas. O lugar da religião e cultura negra no Brasil configura-se no não lugar, 

[...] a gente vive escutando o pessoal falar que a igreja não presta, só por que não é 

romana, esta é a concepção que ouvi dizer quando pequena e foi introjetada no imaginário 

social que a população tem sobre os referenciais religioso e sócio-culturais da 

afrodescendência no Brasil, o fato de a igreja não ter filiação com a Igreja Católica Apostólica 

Romana invalida suas ações culticas e litúrgicas e a expõe a negação por parte dos fiéis e até 
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mesmo dos ministros religiosos. O maior fator que leva o grupo a sair da Igreja Católica 

Apostólica Romana de Santa Terezinha é a não aceitação das Congadas neste espaço 

religioso. 

Então é assim como eu disse pra você, minha mãe começou fazer a congada lá na 

Santa Terezinha lá perto do asfalto, você sabe onde passa os ônibus? Então ali que 

minha mãe começou a fazer aquelas festas todinhas né. Aí depois ela veio pra essa 

rua aí onde você mora a Sagrado Coração... Coração de Jesus porque ela morou ali 

também, depois dali ela veio pra cá no Ariston,  mesmo assim ela sempre fez a festa.  

Na Santa Terezinha já fazia procissão congada e tudo, mas depois que veio pra cá 

ela fez esta igreja com intenção de Nossa Senhora de Aparecida, então o que é que 

vinha aí; vinha congada da Aparecida do Norte, vinha de Minas, vinha de São 

Bernardo, vinha de Cotia, vinha de tudo quanto é lugar, São Miguel, vinha de lá de 

Pirapora, esqueci uma depois eu falo. Mas então minha mãe fazia a festa ela matava 

boi, matava galinha e vinha aquele monte de gente, um monte de gente que vinha de 

tudo quanto é lugar aí e quando chegava o dia das crianças também, que é dia de 

Nossa Senhora de Aparecida ela fazia a festa, era mais de nove metros de bolo que 

levava lá pra baixo aí a gente ficava a noite inteirinha fazendo comida, e eles não 

queriam mais que a mãe fizesse estas festas lá. (Terezinha) 

 

 

O eles configura num coletivo de pessoas que num determinado tempo da história 

expulsa, numa tentativa de desarticulação do grupo as Congadas nas igrejas católicas e 

quando os festejos passam a ocorrer em outros espaços estes são ilegítimos aos olhos da 

instituição, pois as tentativas de desarticulação previam a extinção e não a reterritorialização 

das festas.    

Nas imagens abaixo veremos o bairro Ariston reterritorializado pelas Congadas, 

Festas do Divino, Reisados no início da década de 1980. 

 

        

 

A narrativa da depoente nos desvela mais uma parte da história que compõe a 

religiosidade presente no território, que recai sobre a possibilidade do espaço de fé ser 

também o lugar de fortalecimento da identidade 

FOTO 12: Procissão do Divino 

ARQUIVO: Terezinha Maria da Silva Matos 

 FOTO 13: Congada 

ARQUIVO: Terezinha Maria da Silva Matos 
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A história da igreja é assim, meu vô fez a promessa de que se ela pudesse construir a 

igreja era pra ela construir uma capelinha, e esta capelinha ela era assim, tinha que 

ser feita quase igual a do João de Camargo.  Minha mãe ia pra tudo quanto é lugar 

conheceu o seu João de Camargo, e a igreja é como a de João de Camargo que 

minha mãe fez tinha promessa com ele também, ela gostava de todos os santos ela 

bordava as capas para os santos. Então essa igreja tem o jeito da igreja de João de 

Camargo lá de Sorocaba, não sei se você conhece que é tipo assim uma igreja 

fundada nestas coisas que você está atrás, coisa de africano, escravo, mas não é 

igual, mas ela fez quase no mesmo molde, e esta igreja de João de Camargo existe lá 

em Sorocaba, e ela fez quase igual. E ela dizia assim que ia fazer esta igreja, mas 

não queria que derrubasse nunca a igreja, não era pra tirar os santo, não era pra tirar 

nada e no causo que ela falava que a igreja ainda ia ser muito falada essa igreja aí. 

Catinguerê é o nome do Vô que a mãe recebia, aqui na conta de luz tá escrito o 

nome do preto véio, casa João de Lima Catinguerê, entendeu e aí minha mãe falava 

que ele já tem mais de 500 anos era ele quem ajudava e orientava ela, a gente 

conseguiu o terreno assim, como minha mãe benzia, mas ela não tinha tambor era só 

[...] ela benzia com o Rosário, aqui não tinha vela nem tambor nada dessas coisas, 

então ela pegava o rosário ela colocava na mão e ela falava tudo assim que tava 

acontecendo, e ela benzia desde, criança desde o sete anos minha mãe benzia, 

primeiro quem benzia era o pai dela, depois passou pra ela porque meu avô era 

da mesa branca. Minha mãe tinha a missão de correr sete igrejas esta missão foi 

pedida pelo Vô guia dela, então ela tinha que fazer a missão de sete igrejas 

geralmente ela ia pro interior, mas ela nunca chegou contar como é que acontecia as 

coisas nas missão que ela fazia. Tinha um pessoal da Vila Formosa que vinha 

sempre se consultar com minha mãe, os japoneses, eles também tinham missão. 

Todos eles vinham aqui pra falar com o Vô. Minha mãe ia pras matas pra fazer a 

passagem com todo esse pessoal, desde quando minha mãe começou, eles vêm 

pra cá, mesmo depois que minha mãe morreu eles ainda vem pra cá fazer a 

adoração pro Vô. 

 

 

Esse espaço comunitário abrigou muitos festejos e celebrações, hoje dona 

Terezinha reclama do “desinteresse” da comunidade em manter o funcionamento de 

atividades religiosas no local, mas ao mesmo tempo fala da ironia de propostas que recebe 

para doar o terreno para católicos e evangélicos, “aqui já veio padre querendo ficar com a 

igreja, irmão crente também”. O que implicaria num processo em que a família teria que 

mudar da localidade visto que a capela caracteriza-se por uma construção particular, e no 

mesmo terreno foram construídas casas que abrigam a família de dona Terezinha e dona Tata. 

Abaixo temos imagens da Capela Nossa Senhora de Aparecida, hoje denominada 

por Casa de Caridade João de Lima Catiguerê situada à Rua Lins de Vasconcelos, 38, Ariston, 

Carapicuíba- São Paulo. Na localidade funciona o Projeto Educar Para Mudar, onde se 

desenvolvem atividades de alfabetização para adultos, atendendo a uma demanda de mulheres 

da comunidade.  
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Hoje as responsáveis pela Casa, são dona Terezinha e dona Tata que mantém as 

despesas do espaço com o salário mínimo que recebem de aposentadoria. Ainda realizam a 

Festa de Cosme a Damião e fazem o Caruru.  

A promessa feita pelo avô, o sonho de Dona Maria Antunes e a persistência de 

Dona Terezinha e Dona Tata em manter vivos os marcadores de fé de seus familiares, 

culminam hoje na solidariedade em abrir as portas do espaço sagrado para aqueles e aquelas 

que o tempo e a história de vida não permitiram o aprendizado de decifrar a palavra escrita no 

tempo da juventude. Tempo oportuno o de hoje, que nos ensina que fé e solidariedade 

caminham juntas.    

Outro aspecto que também se mostra característico na religiosidade entre as 

mulheres entrevistadas são atos de benzeduras. A história de fé e resistência destas mulheres 

tão expressiva e significante para os mais próximos é inexpressiva na historiografia local.   

Temos que os monumentos, nomes de bairros, ruas e escolas são símbolos que 

fazem parte do patrimônio material de uma localidade e a partir deste a população reconhece-

se como pertencente, representados ou não por tal patrimônio.  Neste sentido a família e 

alguns moradores antigos da Rua Lins de Vasconcelos, entraram com uma solicitação junto a 

Prefeitura de Carapicuíba requerendo que a rua passe a denominar-se Maria Antunes da Silva, 

uma forma de recompor a história local com a história da população negra. 

A religiosidade é um marcador identitário que faz parte das africanidades 

carapicuibana, o ato de benzer, possibilitar a cura para quem necessita demonstra a 

FOTO14: Capela Nossa Senhora de Aparecida 

ARQUIVO: Terezinha Maria da Silva Matos 

FOTO15: Casa de Caridade João de Lima de Catiguerê 

ARQUIVO: Juliana de Souza 
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solidariedade que se presta ao outro, pressupõe respeito a valores e crenças. Solidariedade que 

marca a sabedoria ancestral que se apresenta na religiosidade como dom divino. 

 

Meu pai era benzedor quando chegava sábado e domingo vinha aquele monte 

de gente de fora para papai benzer. Às vezes vinha alguém dizendo não sei quem 

lá da fazenda ficou ruim e meu pai benzia de longe, benzer de longe era falar as 

palavras lá e meu pai fazia garrafadas de remédio. Nunca escutei meu alguém falar 

assim que não deu certo o que meu pai benzia. E quando chegava a outra semana 

vinha de novo aquele tanto de gente, vinha os italianos, tinha muitos italianos na 

fazenda aí eles traziam toucinho, salame assim meu pai não cobrava pra benzer 

nem as garrafadas porque ele ia buscar no mato as folhas e raízes então as 

pessoas pra agradecer falavam: - O Felipe minha filha ficou boa, aí matavam porco e 

traziam aqueles pedaços pro meu pai, traziam salame, que eu nunca mais comi, 

chamava cudiguim, como era gostoso uma delicia uma delicia, os italianos que 

faziam. (Divina) 

 

 

A função social do/a benzedor é trazer cura e alívio para quem não tinha 

condições financeiras e de acesso para recorrer à medicina científica. Mãos que manipulavam 

a seiva a favor da vida, trabalho-dom muitas vezes comparado a feitiçaria, o que dependendo 

do olhar que se dispõe a ver não é de todo ruim. Um amigo africano me disse que nós 

ocidentais compreendemos os feiticeiros/as de modo equivocado, pois o avô dele era um 

grande feiticeiro e toda família e comunidade se orgulhavam de tal fato, se fosse no Brasil, da 

maneira como compreendemos as funções sacerdotais que compõem as religiosidades que 

estão fora do cristianismo esse entendimento não seria possível.  

O tabu que se apresenta em tempos passado e presente de se denominar como 

pertencentes a religiões de matriz africana é um dos fatos que nos impede de reconhecer o 

sacerdócio daqueles que são aptos a exercê-lo e atribuir a esta função sentidos associados a 

maleficência. No primeiro contato com as depoentes não apareceu nenhuma fala que se 

referisse a práticas de benzeduras, porém na medida em que fomos nos aproximando e nos 

conhecendo mutuamente tal informação aflorou nas conversas. Outro fato que ocorrido, foi a 

permissão para fotografar aquilo que se tem um valor simbólico sagrado, como o Tambú que 

pertenceu ao avô ou a sala onde se realizavam as benzeduras.  

Devemos ter em mente que a República no Brasil cria um processo político de 

desafricanização. Esta desafricanização produz um ciclo de perseguição às religiões de matriz 

africana como bem nos mostra Fátima da Silva (SILVA, 2008) relativo ao Recife onde os 

membros das religiões eram presos e internados em manicômios. Este processo de 

desafricanização implicou em acentuar o tabu preconceituoso sobre essas religiões. 

O valor simbólico que se associa a religião também traz significados a vida dessa 

comunidade que se refugia na fé para sobreviver, sendo assim 
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[...] a religião passa a desempenhar uma função utilitária, que serve como 

instrumento para atenuar as aflições em geral da vida urbana. Assim, a clássica 

função das religiões, isto é, a construção de mundos com sentido, analisada por 

Weber (1969), é suplantada pela função de controle das incertezas num mundo sem 

estabilidade, em constante processo de mudança. (QUEIROS, 1993)    
    

 

Os homens e mulheres que benziam ocuparam um lugar de respeito na 

comunidade, pois “ao contrário das classes mais abastadas que buscam como recurso, o 

tratamento médico, a população de menor poder aquisitivo procura o conforto para o 

cotidiano de suas vidas, através do tratamento da benzedura” (CARNEIRO, 2009, p.5).    

As histórias de benzeduras se instauram como um processo de tradição, em nosso 

caso tais práticas tem uma localização e as referências que são feitas direta ou indiretamente 

estão associadas à afrodescendência.    

 

Divina 

 

Uma vez aconteceu um fato com meu pai que por causa da muita fé que ele tinha, 

chega o mês de agosto, eles cortam as árvores para curtir a terra e o lugar que os 

fazendeiros deram pra ele fazer isso, não era pequeno de mata pequena, mas grande, 

aí daquele mato eles tiravam lenha para os colonos, aí papai era carreiro mas 

carregava as madeiras, não era o carro, e sim a carretela com roda de ferro. Aí 

colocaram fogo no mato porque era de costume, meu pai estava lá carregando a 

carretela pra encher de madeira, de repente ele viu fogo, e fogo é assim conforme o 

vento dá ele se espalha e justamente no lugar que papai estava tinha fogo, muito 

fogo e os colonos começaram a gritar a fazenda pegou fogo e Felipe está lá, aí papai 

com a fé dele ele ajoelhou e rezou, disse que os bois formaram juntas de dois em 

dois, mas os bois mesmo com a canga fizeram isto.  Contam que a roda de fogo que 

se formou foi de 20 metros,tudo rodeado, mas não pegou fogo no meu pai, aí os 

colonos tudo correndo mas não tinha o que fazer quando viram o fogo foi baixando, 

baixando e papai estava lá no meio vivo. Então, com fé, ele benzia as pessoas e 

tinha uma oração muito forte, o fogo não chegou. Ele nunca falou como ele 

aprendeu a benzer nem fazer as garrafadas, mas eu tenho certeza que veio do 

pai dele, porque o pai do meu pai era africano e se chamava Ferreira. Quem 

puxa um pouco meu pai nessas coisas é meu irmão Sebastião ele tem uma igreja 

espírita, meu pai naquele tempo não era espírita, mas assim, porque não se 

falava nisso, por dentro ele devia ser, se até agora chamam de macumba, 

imagine há quase 100 anos atrás. Meu pai fazia assim a benção de São Pedro, 

Santo Antônio, São João, tanto não sei se você reparou eu tenho a bandeira aí , isso 

eu  continuo porque meu pai  fez uma promessa pro meu irmão chamado Pedro 

porque ele nasceu com uma bola assim... E médico? Cirurgia? Que jeito?! Naquele 

tempo, era só pros granfinos e olha lá. Meu pai benzia, fazia simpatia nas matas, 

no pé de jatobá e meu irmão sarou e meu pai fez promessa de rezar o terço de são 

Pedro todos os anos. Depois papai morreu, eu era mocinha ainda. E depois, vamos 

supor, aqui em São Paulo toda vez que eu dava um tropicão eu lembrava do meu pai 

e do terço. Se eu tivesse andando na rua e caísse uma folha assim na minha frente eu 

lembrava do meu pai e do terço, aí eu pensei meu Deus por quê? Aí eu tinha uma 

amiga mineira chamada Dona Brasília e eu perguntei pra ela o porquê que acontecia 

isso, ela disse que era pra mim continuar a promessa de meu pai. Eu não lembro o 

ano que ele nasceu, mas quando ele faleceu eu estava com 12 anos, eu sou de 1928, 

então, foi em 1940 e minha mãe morreu seis anos depois de meu pai. 
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Neide 

 

Meu avô veio pra São Paulo pra trabalhar na Sorocabana, a função dele eu não sei 

direito não, só sei que ele trabalhava a noite, ele tinha aquele uniforme o boné, 

maquinista ele não foi não, maquinista foi o filho dele tio Onofre que até morreu de 

acidente, encontro de dois trens então veio pra trabalhar na sorocabana e pra 

Carapicuíba  eu também não sei, mas quando eu vim pra Carapicuíba meu avô já era 

aposentado, então ele recebia a aposentadoria e também ganhava a vida assim 

como benzedor ele era muito bom benzedor, o pessoal chamava ele de 

macumbeiro. Ele era meio poderoso, meu avô era tipo assim se ele botasse o 

olho numa dona ou em algo que cismasse que ia ser dele, não demorava muito 

tempo, era! Meu avô eu até tinha um pouco de medo dele, mas ele era um cara 

assim que curava as pessoas. Eu me lembro até que eu tinha um amigo de escola 

que se chamava Reinaldo uma vez ele foi com o corpo cheio de ferida, ai meu avô 

fazia uma pomada e que se passava no corpo ele fazia um xarope, e umas placas 

com o açúcar pra pessoa tomar e se limpar por dentro ele curava muita gente, 

eu sou testemunha disso meu avô se ele fosse vivo ele teria muita história pra 

contar mesmo. Uma vez ai que horror! Meu avô gostava muito de contar história, 

uma vez ele falou que tinha feito um pacto com o diabo, isso minha avó contava 

também porque pedia alguma coisa assim e na noite da sexta-feira se ele 

conseguisse aquilo a alma ele era do... credo né. Mas aí ele não quis e queria 

desmanchar, achou que não ia dar em nada. Aí minha avó disse que em uma noite de 

madrugada, isso eu não morava aqui ainda, eles moravam aqui na Tamara, minha 

avó disse que estava na cama ouvindo rádio ela e meu avô, até então os filhos já 

estavam crescidos e tal aí minha avó disse que, disse minha avó que é meia noite, 

disse que deu uma ventania tão grande que, ela disse isto não posso dizer que é 

verdade, mas são histórias que o povo conta. Disse que deu uma ventania tão 

grande, tão grande que a porta se abriu assim bateu e a porta do quarto abriu 

também, e meu avô rezava muito ele tinha um livro de Santo Expedito disse que o 

Santo Expedito era, dizem que quem lê este livro sabe coisas. Aí minha avó ouviu 

uma voz assim, você esqueceu do trato alguma coisa assim, aí meu avô começou 

rezar e minha ao também começou rezar, rezar,rezar aí passou aquela ventania e 

ficou tudo calmo, aí meu avô começou a dizer eu estou arrependido, não quero ter 

nada a esse preço falando assim, o engraçado que a vizinhança não viu isso só eles. 

Meu avô contava coisa... Ai credo! Eu tinha medo dele porque tinha dia que ele 

falava assim, se eu quiser chamar o saci eu trago ele aqui agora dou um assobio e ele 

vem! Eu era medrosa por natureza. Ele tinha uma coisa às vezes ele dormia 

encima da mesa, não sei por que ele fazia isto. Ele encantava as pessoas, lembro 

que tinha uma vizinha nossa, Tercília uma moça linda, casada com uma filhinha e tal 

e meu avô seduziu esta moça, minha avó viajava muito, era que nem eu assim ela ia 

pro interior essas coisas e ele ficava né, minhas tias trabalhavam chegavam só a 

noite, meu avô era meio safado um negro, bem negro mesmo se cuidava que era 

uma coisa, hoje eu fico pensando assim, eu lembro dele passando a mão no cabelo 

da moça, ele era uma pessoa boa mas ele era um Don Juan, um Don Juan meu avô. 

 

Tereza 

 

Minha mãe fazia a festa das crianças Cosme, Damião e Doun, era muito doce, bolo e 

quando minha mãe faleceu eu e minha filia Verônica continuamos por um tempo. 

Ela utilizava da medicina tradicional também, da sabedoria das plantas, benzia 

criança, os chazinhos eram coisas corriqueiras. Minha mãe benzia de 

quebrante, punha nervo no lugar, tudo isto sem estudo. A festa pras crianças a 

gente fazia no salão e mais pro fim a gente fazia no quintal. Lembro que quando 
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minha mãe fazia as festas parecia casamento, minha mãe era muito caprichosa, fazia 

doces de mamão daquele verdinho, de abóbora, de batata, bala de coco [...]     

                  

  A benzedura aparece como um fenômeno social de ordem religiosa muito 

praticado e muito referenciado entre a população em épocas passadas. Este fato demonstra a 

importância da religiosidade nos processos de reterritorialização.  

 As questões das religiões africanas e da presença negra em Carapicuíba 

também abrigam outros aspectos, como os das conversões em outras religiões ao longo dos 

anos.  

 As origens têm como marcador das culturas religiosas e a população negra tem 

alguns marcadores tipicamente africanos outros que não o são, mas, interagem com essa raiz. 

O catolicismo vivenciado pela família de Dona Terezinha se reinventou africanamente no 

bairro Ariston.  

Dona Berenice, Dona Benedita e Sr. Josué nos contam de suas experiências que 

nos encaminham a perceber outras expressões de fé que passam a fazer parte de famílias 

afrodescendentes. No caso das famílias Moreira, Cesário Silva e Souza o metodismo é a 

religião que em determinado momento de suas histórias passa a religá-los com o sagrado, tal 

fato nos é narrado. 

 

Meu tio Messias foi o fundador da Igreja Metodista
40

 em Carapicuíba, a família por 

parte de minha mãe sempre foram Metodistas, meu pai começou depois, mas desde 

pequena frequentamos a igreja Metodista.  

 

 

Em Carapicuíba a Igreja Metodista é fundada no ano de 1947 por Messias de 

Oliveira, um homem negro vindo do interior de São Paulo que chega a Carapicuíba para 

trabalhar nas terras que ainda não eram habitadas, em troca recebia o direito de ter moradia e 

um pequeno ordenado, o que se confirma pelo relato de Dona Berenice 

 

A cidade eu já conhecia porque meu tio Messias, irmão da minha mãe, já morava 

aqui, trabalhava para o dono dos lotes, ele capinava, indicava onde era o escritório, 

tomava conta para que não fosse invadido e em troca morava de graça, mas tinha o 

ordenadinho dele, só pra não dizer que era escravo. 

 

 

Seu Messias foi a referência de Dona Berenice para chegar a região e recém 

casada pudesse mudar do Centro de São Paulo para Carapicuíba com sua família.  

                                                           
40

 Instituição Religiosa fundada no século 18 por John Wesley na Inglaterra. O dia 24 de maio de 1738 é 

marcado como o dia em que seu fundador teve uma forte experiência de fé cristã, porém só em 1784 a Igreja 

Metodista torna-se instituição religiosa desvinculada da Igreja Anglicana. 
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Muitas igrejas Metodistas presentes na cidade de São Paulo foram fundadas por 

famílias negras, e tal fato é pouco evidenciado dentro dessas comunidades de fé. Trata-se de 

uma igreja protestante histórica que chega ao Brasil em 1867, através do missionário norte-

americano Newman. Embora em sua origem o metodismo fosse contra o processo de 

escravização das populações africanas, no Brasil, nada fizeram diante das duras condições que 

a sociedade expunha a população negra (BARBOSA, 2002). Desde a década de 1970 nos 

estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul grupos formados por negros e 

negras metodistas e de outras denominações cristãs realizam ações pontuais que visam 

discutir como a igreja tem negado historicamente a identidade de seus fiéis negros e negras, 

conscientizar sobre a presença do racismo na vida da igreja; resgatar a história de pessoas 

negras e afrodescendentes; promover a cultura afro-brasileira nas atividades da igreja; criar 

parcerias com outras entidades sociais; estabelecer integração da rede metodista e da 

sociedade em geral de direitos humanos e de igualdade racial a nível nacional e internacional, 

compreendendo a necessidade de diálogos inclusivos que atuem na afirmação de respeito à 

diversidade e à vida são atuações que ocorrem nos Ministérios de Ação Afirmativa 

Afrodescendente de algumas das Igrejas Metodistas na atualidade, mas claro que não sem 

contestações pela maioria dos membros das igrejas. 

Dona Benedita também nos conta sua história de conversão à Igreja Metodista em 

Carapicuíba. 

 

[...] viemos para Carapicuíba, moramos na Rui Barbosa, e lá a Vanda nasceu, 

quando eu estava com e idade da Vanda eu comecei ir na igreja. Aceitei o convite. 

Eu ouvia os hinos achava muito bonito os hinos que tocavam lá na Igreja. Aí eu 

achava muito bonito os hinos e ficava escutando.  Eu escutava os hinos que tocavam  

FOTO 16: Messias de Oliveira e esposa. 

ARQUIVO: Berenice Moreira Cruz 

 

 

 

FOTO 17: Primeiro templo Igreja 

Metodista em Carapicuíba    

ARQUIVO: Berenice Moreira Cruz 
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na igreja e achava muito bonito os hinos, eu ficava ouvindo porque naquela época 

não tinha radio, nem televisão nada, e ficávamos ouvindo, um dia passou a Idacy e 

me chamou vamos para igreja, vamos ali, tal dia agente vai pra Santos que todo mês 

de janeiro eles iam pra Santos, ai eu aceitei o convite dela, e fui ver o que tinha ali, e 

ai gostei, gostei que não sai mais, e lá já marcou o batizado me batizei, batizei 

Vanda, e seu Benedito também batizou. Aceitei a crença por causa dos hinos que eu 

escutava, achava lindo, lindo os hinos que tocava lá e sim fiquei, e estou lá ate hoje. 

 

Josué 

 

Papai não estudou o que ele aprendeu a ler e escrever foi lendo a bíblia, minha mãe 

o ajudando. Papai nem sempre foi cristão, quem se converteu primeiro foi minha 

mãe e algum tempo depois papai começou a ir  também na Igreja Metodista. [...] Em 

1958 a gente muda pra Maringá, a gente sempre teve no sangue a questão da música, 

papai tinha um ouvido fora de série ele não lia partitura, mas cantava todas as vozes 

isto era nato, ele também regia o coral da igreja.  

 

Seu Josué nos conta que o vínculo que possibilitou o deslocamento de sua família 

do Paraná, localidade em que estavam desde a década de 1920 por questões específicas que 

tratamos ao longo do trabalho sobre a mobilidade da população negra nas primeiras décadas 

do século 20, foi a solidariedade. Pelo fato de pertencerem à igreja Metodista em Maringá- 

Paraná, em uma conversa disse-me que um dos motivos que incentivou a vinda na década de 

1960 era saber que havia patrícios da mesma religião que os pudessem recebê-los na 

desconhecida cidade. Quem recebeu o Senhor Sebastião José de Souza e seus filhos Jeremias, 

Abgail e Gerson foi Berenice Moreira Cruz. (Foto 26/ Arquivo: Berenice Moreira Cruz)  

 Diante do fato apresentado é possível a reflexão de que a inserção negra em 

espaços da religiosidade dominante possibilitou a construção de mecanismos de solidariedade 

e identidade como aconteceu com as irmandades negras no catolicismo, Carapicuíba tornou-

se um espaço de diversas expressões de fé, surge-nos a questão, como manter a identidade 

negra nessa complexidade religiosa? 

No trabalho intitulado Religião e identidade: um estudo sobre negros metodistas 

da região metropolitana de São Paulo, Branchini (2008) revela-nos que as dificuldades de 

“inserção de símbolos culturais afro-brasileiros no cotidiano dos adeptos e nas práticas 

religiosas das igrejas, em virtude da representação negativa destes símbolos no meio   

religioso cristão” (p.178), Afirma também que a “conscientização racial negra é um ponto 

polêmico no contexto metodista”.  

Na atualidade, diante da diversidade e complexidade religiosa, dentre os que se 

denominam evangélicos, fazer parte desse território religioso na maioria das vezes significa 

abandonar todo e qualquer referencial cultural e ou religioso africano. A aproximação a 

cultura americana e européia que ocorre após a “conversão” caracteriza o que Casttels (2008) 

denominará de „identidades legitimadoras‟ assim podemos dizer que ocorre a incorporação da 
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alma branca e negação do corpo negro. Corpo que se configura como território das memórias 

e vivencias ancestrais que são negadas a ponto de desterritorializálo da identidade 

afrodescendente.  

A omissão das instituições religiosas cristãs nos confirma o desinteresse 

individualista pela população negra no Brasil, os ecos do sofrimento dos povos escravizados 

não foram ouvidos pelos cristãos tanto pelos que aqui já estava (católicos) quanto pelos que 

buscavam um espaço religioso no território nacional (protestantes), (BARBOSA, 2002).  

Embora seja possível escutar nas prédicas de padres e pastores a negação da existência de 

racismo em espaços religiosos sob a alegação que “diante de Deus somos todos iguais”, nas 

relações humanas que constituem comunidades cristãs, a igualdade não opera como realidade 

de convivência no que permeia as relações raciais.    

Nos espaços religiosos cristão, vozes dissonantes se levantam na tentativa de 

valorizar aspectos da vida comunitária que estão presentes na ancestralidade africana, e 

embora algumas de nossas depoentes desconheçam por completo os princípios da 

religiosidade de matriz africana, são conceitos que para além do que compreendemos como 

religião faz parte de como são construídos os relacionamentos familiares dos 

afrodescendentes. O acolhimento, a partilha e cuidado mesmo para os que se agregam ao 

convívio por razões diversas, são características evidentes nas histórias das famílias negras. 

No que diz respeito à religião de acordo com o que percebemos “torna-se um 

suporte que oferece à comunidade os meios para resolver os problemas do dia-a-dia” 

(OLIVEIRA, 2002, p.49) as relações e laços que se criam por meio desta instituição social 

estão para além do mundo das objetividades. Os simbolismos e subjetividades que compõem 

as religiosidades trouxeram significados à identidade seja pela possibilidade de romper com 

dogmas de proibições e num ato de obediência ao que se crê desafiar os limites impostos pela 

igreja instituída e encontrar a provisão de forma inesperada para a construção do sonho; seja 

pelo dom de benzer e trazer a cura o que se faz solidariamente àquele que não tem condições 

de recorrer à medicina científica; seja pelo ato de acolher o desconhecido tendo por referência 

que aquele que vem é um irmão de cor.  

A crença e a organização social estão intimamente ligadas, a religião passa a 

compor “um sistema de símbolos que define como o mundo é e estabelece uma postura que a 

pessoa deverá ter ao longo de sua vida. Estabelece um modo de sentir, viver e agir” 

(OLIVEIRA, 2002, p.48). 

As expressões religiosas praticadas no território de Carapicuíba são diversas, 

trouxemos aqui as práticas e fazeres religiosos que trouxeram aproximação com o sagrado, 
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um princípio ancestral, à vida daqueles a daquelas que doaram suas falas a esta pesquisa. 

Podemos dizer que as festas como Congadas, Moçambique, Divino que também se 

constituíram como marcadores da religiosidade do território são certamente fatores de grande 

importância neste conjunto de manifestações notoriamente afrodescendente.  

A percepção que se tem é que o fator religioso no contexto de histórias que 

coletamos, compuseram a vida de cada um de nossas/os depoentes religou-as/os não apenas 

ao sagrado, mas à identidade negra (no caso daqueles/as que praticaram a religião cristã 

africanamente, seja por símbolos ou solidariedade) possibilitou a reterritorialização do espaço, 

e esta se apresenta hoje num espaço-tempo de memórias e vivências que, como peças de um 

quebra-cabeça, encaixam-se no sentido de compreendermos o vazio individual e coletivo que 

se instaurou e iludiu por muito tempo a realidade que se apresentou diante de nós. 
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Capítulo IV 

 

EDUCAÇÃO: A (IN)EFICIÊNCIA PARA A LEITURA DAS 

IDENTIDADES 

 

Nos capítulos anteriores vislumbramos o território que se tornou o espaço 

habitado e como este espaço se revestiu da afrodescendência como lugar imaginário e 

concreto.  

Imaginário pensado na percepção de Glissant (1990), compreendido como 

categoria que permite a construção simbólica que dá sentido às definições de quem somos, 

nossa identidade coletiva e individual. A afrodescendência, o reconhecimento de pertença a 

uma população, a percepção de processos de vida que num determinado tempo foi específico 

dessa população, atuou no sentido de trazer definições e não deixar dúvidas a respeito de 

nossa identidade coletiva, enquanto população negra. Vimos também que foi no 

deslocamento, no trânsito, na errância que parte da população negra projetou-se no novo 

espaço, imprimindo nele suas histórias, memórias e símbolos que constituíam suas 

identidades.    

Mudanças foram necessárias para quebrar vínculos adquiridos de forma 

involuntária do antigo regime político, no qual a maior referência em relação à população 

negra era como escravizados, pensamento que perdurou mesmo após a abolição. A 

desterritorialização se encaminhou num processo de “querer ter a própria vida nas mãos”, 

para isso foi necessário um rompimento com o território já conhecido, mas ligado ao 

escravismo ou aos seus resultados de conservação de poder autoritário, deslocamento que 

compreendemos como formas de resistência política contra a continuidade da dominação pós-

escravista.  

 As chegadas em Carapicuíba e região se caracterizaram por um longo caminho 

percorrido, caminho que deixou para traz a vida que se tinha, que desatou laços familiares e 

ensinou mulheres como Dona Julia e Dona Benedita, também a tantos outros/as brasileiros/as 

a terem apenas na lembrança a família que se perdeu no caminho na tentativa de se chegar 

nalgum lugar.   
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Chegada que ao ser narrada possibilitou-nos vislumbrar o espaço habitado 

preenchendo-se da afrodescendência como lugar simbólico, que dá sentido ao habitar no 

território e trouxe para esse mesmo território as impressões de uma identidade que 

reterritorializou o espaço-tempo. As trocas festivas e religiosas foram capazes dar início a um 

processo de completar os vazios existentes nas formas de explicação das origens africanas o 

que enceta um repertório de respostas aos nossos questionamentos iniciais. A África e as 

Africanidades são vistas não mais como deslocadas no tempo e no espaço, mas ocupa com 

vivacidade o espaço-tempo, e percebê-la dessa forma num passado recente não era possível 

por descuido, talvez proposital, dos formuladores das histórias que descaracterizavam a 

população negra, seus referenciais simbólicos e concretos como pertencentes da historiografia 

local.  

  Nesse capítulo desejamos elucidar a afrodescendência como lugar das 

manifestações concretas e da relação desta com a educação. Manifestações que já se 

apresentaram no território como realidade, porém, essas ainda permanecem no lugar das 

coisas pouco valorizadas como fonte primária no processo de formação e fortalecimento 

identitário.  Para essa reflexão dialogaremos com três conceitos que nos conduzirão a tal 

compreensão, Educação, Patrimônio Histórico e Identidade.  

A síntese formal e informal da Educação é um processo de aprendizado da vida 

em sociedade, e divide-se num conjunto informações que são processadas pelo cotidiano 

(informal), e o conjunto de informações formais, geralmente tida como o processo escolar, 

mas outras instituições sociais também são produtoras do que podemos denominar por 

educação formal. 

Embora nesse trabalho tratamos apenas das populações afrodescendentes 

compreendemos que outras populações estiveram submetidas a processos de dominações 

semelhantes sofrendo também de prejuízos históricos e sócio-culturais. Este conjunto de 

imposições, autoritarismos e racismos são tratados na literatura como colonialidade 

(LANDER, 2005). A nossa ênfase sobre afrodescendência aqui destaca os aspectos relativos à 

invisibilidade, sem, contudo esquecer a amplitude social, econômica, política e cultural da 

dominação imposta sobre a população negra.    

 Temos, a escola como uma das instituições que geram e transmitem sobretudo, a 

cultura e valores que são considerados válidos a esta instituição. Porém, é preciso ter lucidez 

na percepção de que a educação formal não produz todos os conhecimentos, ela apenas valida 

ou invalida os conhecimentos que se adequam ou não a lógica, teoria e prática do que temos 

como educação hoje.  No capítulo primeiro vimos que a educação brasileira ainda permanece 
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no lugar da negação da diversidade e dos conteúdos curriculares que tenham uma perspectiva 

multireferencial, ainda temos uma educação que visa colonializar. Processo que “implica na 

imposição de um padrão cultural, epistemológico, de crenças, valores e normas, com o intuito 

de dominar acima de tudo em seu aspecto cultural, simbólico, imaginário, cognitivo-afetivo” 

(FIGUEIREDO, 2009, p.03) e porque não dizer corporal. No caso das colonialidades em 

(Lander, Dussel, Quijano, Mignolo, 2005) fica evidente que o corpus coletivo e individual é 

ocupado por referenciais europeus, o que caracteriza na validação de valores e culturas que a 

educação formal e informal reconhece como necessários para uma educação eficaz, processos 

estes que corroboram ao favorecimento e à naturalização da cosmovisão eurocêntrica. 

A naturalização de códigos sócio-culturais e sócio-históricos europeus nos impede 

de vislumbrar outros processos não menos importantes, porém invalidados pela síntese 

formal. E dentro do que temos consolidado por educação informal, reconhecemos que esta 

também classifica os conhecimentos gerados no cotidiano como válidos e inválidos.  

Os aspectos de invalidação da cultura afrodescendente tornam-se evidentes 

quando ocorre a descaracterização da humanidade, religiosidade e identidade da população 

negra. Fatos como a “Igrejinha Amarela” ser considerada um lugar do diabo, dados que partiu 

da síntese informal, mas passa a ter validade na medida em que a informação é projetada nas 

relações que se estabelecem com a cultura, com a história e com os modos de vida de uma 

localidade. Embora estes aspectos não estejam presentes oficialmente na educação escolar, 

podemos dizer que na medida em que esta não oferece subsídios práticos e teóricos para que 

haja a superação dos racismos que se materializam por meio de falas, atitudes e olhares, a 

educação escolar também corrobora para a reprodução de tais informações. Neste sentido 

temos as informações que são geradas a partir de catástrofes ambientais como o Furacão 

Katrina em New Orleans e os terremotos ocorridos em Porto-Príncipe (Haiti) que devastaram 

estas localidades, porém a fatalidade torna- se motivos para alguns políticos do cenário 

mundial demonstrar em suas falas e atitudes o que podemos ter como resultado do racismo 

institucional que caracteriza-se em mecanismos de instituições públicas ou privadas, 

explícitos ou não, que dificultam o fim da desigualdade entre negros e brancos  difundido de 

diversas formas, falas, gestos e ações. Estudar esse tipo de racismo é, por exemplo, procurar 

respostas para os fatos sociais que ocorrem com indivíduos que provem do mesmo padrão 

social, porém o fato de ter a pele negra ou branca é determinante para que a pessoa esteja em 

vantagem ou desvantagem política, social, econômica e cultural (INESC, PNUD
41

). 

                                                           
41

 Instituto de Estudos Socioeconômicos, Programa das nações Unidas para o Desenvolvimento.  
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As afirmações racistas de que “o africano carrega em si uma maldição” e que as 

religiões de base africana são culpadas pelos desastres, ganham interpretações diversas. 

Podemos então dizer que tais argumentos são produzidos no cotidiano, e exercem grande 

influência no modo como se dão nossas relações com as produções culturais, religiosas, 

sociais e econômicas que foram reterritorializadas a partir da afrodescendência na diáspora 

africana que inicialmente deu-se através de imigrações compulsórias via escravismo 

criminoso.  

 Em tempos de grandes esforços para a validação da cultura e história africana e 

afrodescendente no Brasil, tais falas nos demonstram que ainda para uma parte considerável 

da população a África e as africanidades continuam no lugar das coisas ruins, no lugar da 

maldição, talvez, essa era a justificativa implícita na fala do adulto que me informou que meu 

olhar deveria desviar-se da “Igrejinha” e num ato de renuncia da maldição que eu carregava 

minha descendência africana, não deveria questionar nem sequer aprender nada sobre tais 

referenciais.  

Esses são fatores muito sérios que atuam no sentido de destruir a identidade negra, 

simbolicamente ou concretamente são estes e outros fatores que atuam no encaminhamento de 

crianças e adultos para a negação de suas identidades, e ao senso comum ficam somente as 

interpretações de que o próprio negro é quem se discrimina, porém, as informações que 

recebemos pelo que denominamos educação informal e formal a todo tempo nos dizem que as 

africanidades situam-se no campo dos conhecimentos que não devemos aprender e muito 

menos ensinar. Tais aspectos evidenciam-se na grande resistência em se falar de África e das 

africanidades no espaço escolar, soma-se a isto a ausência de informações sobre tais 

referenciais, o que não caracteriza na inexistência de informações, mas num currículo não 

oficial, porém prático de um ensino social de informações negativas que concorrem para uma 

constante inferiorização da população negra. 

A ausência de informações positivas não está apenas no campo das palavras, mas 

configura-se na ausência de patrimônios históricos e cultural que conte nossas histórias. Os 

monumentos, nomes de ruas, praças, etc., são marcadores importantes do território, pois na 

educação muitos conhecimentos se processam pela leitura do patrimônio, e na busca por tal 

referencial há uma solicitação feita na prefeitura de Carapicuíba pelos que participam das 

atividades da Casa de Caridade João de Lima de Catinguerê para que a atual Rua Lins de 

Vasconcelos passe a se chamar Maria Antunes da Silva, este se constituirá como mais um 

marcador da identidade daqueles/as que pelo fato de residirem nas proximidades ou 

freqüentarem o local miram-se na história desta mulher como um marco de resistência e fé. 
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Na cidade de São Paulo e não diferentemente na cidade de Carapicuíba e nos 

municípios pertencentes à região metropolitana, os patrimônios históricos e culturais nada 

contam da história dos afrodescendentes. Hoje, em São Paulo, o Museu Afro Brasil no bairro 

do Ibirapuera é o único referencial conhecido pela população como marco histórico 

patrimonial referente à população afrodescendente. Esse museu fez parte do roteiro de visitas 

programadas para o ano letivo da escola na qual eu trabalhava na cidade de Carapicuíba. 

Houve de inicio uma rejeição por parte da coordenação escolar para que fosse agendada nossa 

visita, o que só ocorreu por esta ação ser parte das reflexões sobre 20 de novembro e por 

insistência de duas ou três professoras, incluindo-me, que viam a necessidade de trabalharmos 

a temática. No momento em que retornávamos para a escola após a visitação existiu uma 

manifestação surpresa, por ser um museu bonito, com uma riqueza estética e com 

diversidades de obras. Esperava-se alguma coisa tosca em razão do imaginário negativo 

quanto as referencias afrodescendente.  

Entendemos os patrimônios como elementos importantes na educação, pois é 

parte integrante do que vai construir os processos identitários. As danças, a religiosidade, as 

festas caracterizaram o patrimônio imaterial, pois subjetivamente e simbolicamente foram 

preenchendo de significados a afrodescendência de seus/suas participantes contribuindo no 

sentido da auto-definição de quem somos. 

O nosso sentimento de pertença étnica no sentido da história da população e os 

problemas de descaracterização de nossa humanidade enquanto afrodescendentes faziam parte 

dos questionamentos iniciais desta dissertação. Conseguimos mapear em nossa pesquisa o que 

estas ausências causam a população. Porém, podemos suplantar os questionamentos das 

ausências a partir do momento em que a pesquisa possibilitou a elaboração de um novo olhar, 

olhar que detectou a forte e marcante presença negra no território de Carapicuíba.  

Detectamos no território a existência de fatores que nos possibilitam pensar uma 

educação descolonializante e anti-racista na tentativa de anunciar uma perspectiva de 

educação que: alimente o imaginário; valorize a afetividade e não apenas a razão; estimule a 

criatividade, e des-escravize os corpos e as mentes de percepções errôneas do outro e de nós 

mesmos, porque passamos a compreender quem somos nós.  

Porém, a percepção que a pesquisa nos permitiu ter é a de que a tanto a educação 

formal quanto a educação informal não possuem marcadores de elementos da cultura e da 

vida da população negra. O que possibilita mais facilmente o abandono por parte de 

afrodescendentes de seus referenciais identitários e a negação destes elementos por parte da 

população geral que na maioria das vezes julga como desnecessário o fortalecimento 
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identitário da população negra seja pelas ações desencadeadas pelo ensino formal ou informal, 

marcadores do patrimônio histórico, cultural e material.  

As idéias estão postas à mesa. O problema não é que não existam e nem que não 

possam ser coletadas cientificamente no cotidiano as interpretações que dão sentido a 

identidade afrodescendente, dentro de uma conjuntura sócio-histórica que nega esta 

identidade.  

 Eu não canso de pensar a educação como possibilidade de reinterpretar a história. 

Pois reinterpretando sigo o caminho de memórias, negras histórias que a educação e a história 

ocultou. Ocultou de mim, de nós, dos outros. Mas esqueceram que um dia, minha identidade 

se revelaria.  

Os outros já não são eles, sou eu, somos nós. O nós que transpareceu e se 

identificou com a minha identidade que de deslocada localizou-se nos falares e olhares de 

velhas e de velhos que gritam histórias repletas de lucidez e dos marcadores de sua identidade 

ao mundo. 

Um mundo que já não é mais o de ontem, mas ainda nos tratam como nos 

trataram ontem, e nós, esperamos o amanhã... 

- Alguém sabe dizer se o amanhã já chegou? 

- Falaram-me que já faz uns 121 anos. 

- Então, foi quando ouvi minha avó,  

 cantando.... 

“Tava durumino cangoma me chamou (...)”? 

- Mas ontem, me disseram que o amanhã seria hoje. 

- Mas, quem disse pra você que não é? 

- Não pode ser! 

- Por quê? 

- Por que eu pensei que quando eu acordasse e fosse amanhã, eu teria crescido ou 

algumas coisas teriam mudado. 

 

4.1 Como sair destes lugares mesmo após 120 anos de abolida a escravidão? A educação 

escolar e educação informal como possibilidade de recuperação das negras memórias 

“perdidas”. 

 

Historicamente houve incentivos pelo estado republicano e pelas instituições 

dominantes na sociedade para o apagamento e invalidação das memórias da população 



103 
 

africana e afrodescendente sejam por razões práticas cotidianas de convivência social, por 

questões religiosas ou de dominação social eurocentrica, o fato é que tais atitudes ainda hoje 

influenciam a elaboração do modelo educacional que vigora entre nós brasileiros, cartesiano, 

sendo assim fica difícil a compreensão de que os referenciais de vida da população brasileira 

estão para além da Europa e da europeidade, pois este é um país que nasce do encontro das 

culturas, embora o que vivenciamos seja a sobreposição da cultura “dominante” sobre culturas 

predominantes. 

A importância das fontes orais no processo de formação da identidade da 

população negra e no processo de recuperação de sua história nos encaminha à reflexão sobre 

o descaminho que a educação brasileira vem trilhando no sentido de implementar a História e 

Cultura Africana e Afrobrasileira por meio da Lei n°10.639/03. 

Na cidade de Carapicuíba, ações que encaminhem para a implementação da Lei n° 

10.639/03 são tímidas para não dizer inexistente, embora a cidade tenha acolhido um curso de 

formação para professores/as da rede estadual de ensino no ano de 2005, ministrado por 

pesquisadores/as da Universidade Federal de São Carlos em parceria com o governo do 

Estado de São Paulo, nada se ouve falar sobre os desdobramentos da formação nas escolas em 

que havia docentes participando, o que houve foram ações pontuais que finalizaram 

juntamente com aquele ano letivo, ações tímidas e solitárias que geralmente não chegaram a 

atingir o pátio da escola. Sem contar que dentre as unidades escolares públicas e privadas 

existentes no município a maioria das escolas, desconhecem a resolução da Lei promulgada 

em nove de janeiro de 2003, enviadas para as escolas pelo Ministério da Educação (MEC).   

O que se apresenta como justificativa dos docentes ao desconhecimento da lei e 

sua aplicabilidade geralmente associa-se a ausência de material para ser trabalhado. Essa 

ausência foi o motivo pelo qual debruçarmo-nos sobre as memórias e histórias negras do 

lugar, o problema inicial foi o de como vencer o apagamento das presenças da população 

negra no universo dos patrimônios culturais, materiais e imateriais. Ou seja, embora cidades 

brasileiras na sua maioria nasçam com a presença das populações negras devido ao trabalho 

escravista e devido às fugas e avanço das fronteiras populacionais com quilombos, desses e 

dessas a história nada fala. E quando a história se cala, as populações que têm suas histórias 

invisibilizadas, padecem! 

Nesta pesquisa desvelamos que Carapicuíba é um território que abriga e abrigou 

uma população negra ativa no processo de formação histórica e cultural local, que nos 
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movimentos populacionais de migração ocupa o espaço territorial. Porém esta ocupação 

territorial não é vazia de força simbólica cultural, a população negra que desterritorializada de 

seus processos vivenciais diversos, ao chegar a Carapicuíba reterritorializa o espaço. O 

samba, batuque de umbigada, congadas, moçambiques, marujadas, folias e a religiosidade 

ocupam o espaço de modo significativo para essa população. Temos então, o território como 

procedimento de formação das identidades, o território é um elemento da identidade e nesse 

processo simbólico de construção que se faz coletivamente e individualmente ele é o suporte, 

o chão no qual se fincam o patrimônio, cultural, material e imaterial.  

Os resultados dessa pesquisa podem colaborar no sentido de aguçar a percepção 

de que a nossa própria história, de negras e negros, que habitam hoje o território de 

Carapicuíba é fundamental à história do município, do estado e do país.  

A educação pode se valer disso em múltiplos aspectos, porém uma das perguntas 

que podem surgir é como traduzir em ações educativas as práticas de desterritorialização, 

migrações e reterritolialização?  

Se analisarmos as histórias que aprendemos na educação formal e informal, isso já 

foi feito com as populações eurodescendentes, a prática educativa não só traduz, mas utiliza 

como parâmetro educacional, é considerado natural que essas histórias façam parte das 

histórias locais. O que não é natural até estranho é focalizarmos com o mesmo olhar sobre 

grupos étnicos não caucasóides. Percebamos que isso esbarra em nossas concepções sobre o 

que sou eu e o que é o outro, se hoje lutamos por espaços na educação para a inclusão de 

história e cultura africana e afrodescendente, é por que não é natural pensarmos essas histórias 

como parte integrante de nossas histórias oficiais. Nesse caso, essa pesquisa acadêmica 

permite-nos a geração de novos conhecimentos, novos dados, novos problemas antes não 

perceptíveis a realidade. Realidade que se apresentou gritante diante de mim ao perceber a 

negação de minha gente nas histórias das cidades brasileiras. Sendo assim,  

 

a realidade entra na teoria como obra intencional do pesquisador porque a realidade 

é constitutiva da subjetividade humana, e não se pode considerá-la externa a 

dimensão subjetiva. É a capacidade que o ser humano tem de subjetivar a realidade 

que permite chegar à construção de novos territórios e conhecimentos do real, o que 

seria inacessível se a pesquisa estivesse pautada em objetivos e imediatos da 

realidade. (OLIVEIRA, 2008, p. 196)   
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Embora a “percepção do espaço seja parcial, truncada e, ao mesmo tempo em que 

o espaço se mundializa, ele aparece como um espaço fragmentado” (SANTOS, 1987, p.59 

apud OLIVEIRA, 2008, p. ) é nesse espaço que a vivência da afrodescendência se apresenta 

como realidade, espaço que se fragmenta para se compor de diversas vertentes sócio-

econômicas e culturais, na necessidade de torna-se plural.  

Dentro desse espaço territorial diverso, cabe a educação, formal e informal, não 

desprezar as produções de recriação do território feito pelos grupos que nele habitam. As 

ações desses espaços de aprendizagem, no caso do que consideramos educação formal 

perpassam, mas não deve encerrar em si o ensino da leitura e escrita, das operações 

matemáticas, das ciências naturais e humanas, é necessário a aproximação das produções de 

reterritorialização que destacamos nessa pesquisa e ocorrem dentro do espaço que 

denominamos educação popular.   

Aos profissionais da educação caberia uma prática educativa dialógica, pois tal 

prática é comprometida com a valorização humana, sobretudo de alunos e alunas negras, de 

modo que o próprio fazer educativo se referisse a população negra também como protagonista 

histórica, dessa forma haveria a eminente possibilidade de meninos e meninas, jovens e 

adultos se perceberem além da discriminação que sofrem no espaço escolar e social. Dessa 

forma alunos e alunas brancos/as passariam e enxergar as histórias e memórias da população 

negra com o mesmo valor que vêem as histórias dos grupos a que pertencem. Pois a mudança, 

o deslocamento do olhar, da fala, do gestual é fundamental neste processo de reconhecimento 

da alteridade do outro. Que os conhecimentos gerados na produção desse trabalho ajudem a 

escola, a educação, os/as profissionais envolvidos nesse processo, re-configurar as estruturas 

do pensamento e ações a tanto endurecidas pelo racismo.  

O trabalho dos profissionais da educação deve pautar-se numa educação anti-

racista, pois pensar no currículo é pensar no espaço de poder que este ocupa para Apple 

(1994, p. 59)   

o currículo nunca é um conjunto neutro de conhecimentos, que de algum modo 

aparece nos textos e nas salas de aula de uma nação. Ele é sempre parte de 

uma„tradição seletiva‟ resultado da seleção de alguém, da visão de algum grupo 

acerca do que seja conhecimento legítimo. É produto das tensões, conflitos e 

concessões culturais, políticas e econômicas que organizam e desorganizam um 

povo.    

 

  A discussão de um currículo que seja composto de diversidade, interético, 

pluriculturalista e plurirreferencialista são propostas que o Movimento Negro vem fazendo 
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nos últimos 40 anos e antes desse período já havia propostas revolucionárias no campo da 

educação brasileira visando o reconhecimento da história da população afrodescendente.  

Acredito não ser ingênuo almejar que a prática e teoria educacional sejam 

diferentes. Acredito na utopia como lugar de múltiplas possibilidades como lugar dos sonhos 

possíveis. Sonho sonhado não só por Luther King, mas por milhares de brasileiros e 

brasileiras, cidadãos e cidadãs do mundo que não se calam diante da opressão, mas 

reexistindo e resistindo apresentam suas vidas, suas produções literárias, poéticas, artísticas,  

acadêmica como anunciadoras de uma nova ordem.  

A família, a localidade onde se vive a religiosidade, o patrimônio e a educação são 

territórios que necessitam se reterritorializar da identidade negra estes espaços são lócus onde 

as identidades devem ser reavivadas para o fortalecimento individual e coletivo de um grupo.

  Pois as práticas de uma educação que privilegia elementos concretos e simbólicos da 

europeidade, corroboram para a “internalização das práticas sociais que emergem das 

interações vivenciadas pelas crianças na sociedade, em especial as negras, sobre tudo no 

ambiente escolar” (SILVA V., 2002, p. 1) 

A educação como teoria e prática deve se reconfigurar e ser anunciadora de um 

novo olhar para as populações afrodescendentes. Pesquisar as histórias e memórias negras da 

cidade de Carapicuíba é anunciar a possibilidade enquanto educadora, que esses, são 

elementos que dão significado à educação escolar e não- escolar de crianças, jovens e adultos, 

negros e negras, que podem se revir nessa história e reencontrar suas memórias de família, de 

povo, individual e coletiva desgastadas por processos sócio-educativos que em um desserviço 

atuaram para a negação e desvalorização da diversidade humana, colaboraram com o 

pensamento racista  de inferiorização das culturas de base africana no processo de ensino- 

aprendizagem formal e informal. 

A própria vida, memória e história afrodescendente se apresenta como fonte 

inesgotável em prol de uma educação anti-racista e implementação da Lei n° 10.639/2003, 

que perpassa a comunidade escolar e se encaminha em direção ao bairro, a cidade, ao estado, 

ao país, problematizando, interrogando e criticizando as histórias que nos foram narradas e 

apresentadas como únicas. Tal pressuposto tem a finalidade de nos encaminhar a 

compreensão de que as múltiplas memórias e histórias que se apresentam no território de 

Carapicuíba são propostas relevantes à educação.   
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Considerações Finais  

A incompletude que se desvela diante de um tema que não se esgota por sua 

complexidade e amplitude de possibilidades e interpretações, nos permite desejar avançar 

com discussões que permeiam memórias, narrativas e histórias de famílias negras que habitam 

para além do território carapicuibano nas cidades limítrofes que também remontam suas 

histórias de fundação no período colonial e supõe-se a presença antiga de negros e negras via 

escravismo, entendo que este se apresenta como um processo sócio-educativo das identidades. 

Durante essa pesquisa encontramos uma série de documentos em arquivos públicos que 

evidenciam essa presença, porém, o recorte de tempo que havíamos proposto para essa 

pesquisa (os últimos cinqüenta, sessenta anos) seria em muito ultrapassado, visto que o 

material encontrado nos conduziria aos séculos 17 e 18, mas que também poderiam nos 

conceder outras pistas para a análise realizada na pesquisa. Na intenção de tecer a história 

afrodescendente de uma localidade essa pesquisa apresenta-se como o algodão no seu estado 

natural que ainda precisa ser tratado para se tornar tecido. Quiçá outros/as pesquisadores/as 

venham para concluir o que meu corpo, meu coração e minha mente não puderam alcançar.  

As conclusões desse trabalho nos permitem em primeiro lugar dizer que são várias 

as fontes de referências possíveis para escrevermos as histórias plurais que demarcam a 

inscrição das populações negras no espaço geográfico do município de Carapicuíba. Embora a 

nossa pesquisa tenha sido sobre essa localidade, fica evidente a existência da mesma 

possibilidade em outros municípios vizinhos ou pelo menos da mesma região do Estado de 

São Paulo.  

Quanto à metodologia empregada no trabalho, essa efetivamente permitiu avançar 

por caminhos pelos quais outros afirmavam ou duvidavam da possibilidade de constituirmos 

um campo de pesquisa e obtermos resultados conclusivos. Ressaltamos que foi de grande 

valia ser uma pesquisadora de dentro, que comungava anteriormente com a afrodescendência 

do local de pesquisa. A investigação na comunidade a que pertencemos permite-nos uma 

intimidade com os sujeitos da pesquisa. Traz uma revisão analítica de fatos que conhecemos e 

que a nossa própria memória reaviva conjuntos de dados que não seriam facilmente 

disponíveis para outros pesquisadores que não vivenciaram essa realidade.  

A pesquisa demonstrou que inclusive dados de documentos históricos antigos do 

século 18 são possíveis de serem obtidos. Portanto, existem documentos como fontes 

primárias, no entanto faltam às instituições de pesquisa pensar a importância da escrita de 
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uma história referenciada na população negra. Mas a nossa pesquisa nos revela a necessidade 

de um aprofundamento no significado da transição do trabalho escravizado para o 

denominado trabalho livre. O ciclo do escravismo ainda aparece com diversos reflexos nos 

depoimentos dos entrevistados. Existe, apenas de meio século depois da abolição, a 

necessidade em “fugir da fazenda para cuidar da própria vida”. A pesquisa mostra uma longa 

trajetória entre o universo rural e a vida na cidade industrial. Especificidade que não é 

abordada em pesquisas que falam do período do trabalho na sociedade capitalista para a 

população negra. Essa conclusão nos leva a pensar que esta transição prolongada ajuda a 

explicar a situação sócio-econômica e política da população negra na atualidade. A 

urbanização da população negra no Brasil pode ser pensada como um fenômeno específico, 

diferenciado mesmo dentro das populações negras vindas do nordeste e do interior do estado 

ou de regiões de Minas Gerais e Paraná. A conclusão que podemos tirar nesse sentido é que a 

ótica de que apenas população pobre no capitalismo nos informa muito pouco e não nos 

permite caracterizar bem o conjunto da população negra no capitalismo da região da cidade de 

São Paulo.  

As histórias orais narradas pelos/as entrevistados/as permitem vislumbrar uma 

grande dinâmica cultural existente entre a população negra de diversas cidades. Existe uma 

dinâmica cultural negra no Estado de São Paulo que não foi antes abordada como tal, e que 

marcamos neste trabalho como de significativa importância para a compreensão da formação 

da identidade e da história da população não apenas em Carapicuíba, mas no estado de São 

Paulo.  

A pesquisa realizada também produziu uma referência histórica e cultural passível 

em ser utilizada pelo sistema educativo de Carapicuíba. São histórias de grupos sociais de 

maioria afrodescendentes. As referências a batuques, congadas, sambas, aos processos de 

compra de terrenos, construção da casa própria, a epopéia da mudança e da chegada são 

histórias que referenciam a população negra e compõem um discurso educacional a ser 

utilizado pelas escolas da municipalidade.  

Durante as entrevistas algumas informações relevantes como memórias do tempo 

de escola, o comércio realizado na cidade por seu Fortunato, pai de dona Berenice que em 

determinado momento no histórico da cidade tiveram uma importância nas atividades 

econômicas locais. Foi-nos concedida uma imagem fotográfica do final da década de 1940 

constatando a presença de seu Fortunato na associação dos comerciantes de Carapicuíba. (Foto 

26/ Arquivo: Berenice Moreira Cruz) 
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A reterritorialização do espaço habitado contribui para a afirmação das 

identidades da população negra em Carapicuíba e foi enfocada pela pesquisa realizada. A 

pesquisa constitui uma contribuição original para a compreensão da saga da população negra 

no município e também para a sua institucionalização no espaço escolar.  

No que tange à minha vida, o modo como me percebo após a realização da 

pesquisa, sinto uma grande satisfação em saber que fui capaz de alinhavar aspectos que 

estavam soltos na minha história, por isso nem de longe habitavam minha memória e os 

retratos de quem eu era. Talvez se tais aspectos já estivessem elucidados há 21 anos eu saberia 

dizer à professora que inquiriu sobre a saga de minha família a importância não só de minha 

família, mas da população negra na constituição do que denominamos nação brasileira. 

Escrever esse trabalho foi um constante refletir, questionar, rir e chorar que modificou o modo 

como percebia aspectos culturais, festivos e identitários que fazem parte da afrodescendência. 

Hoje, ao passar próximo à Igrejinha Amarela, não mais fará parte de minhas referências que 

aquele lugar é a “igrejinha do diabo” como me foi dito no passado, mas, sei que a Capela é 

um lugar onde se cultivou a memória, cultura, identidade negra no território carapicuibano.  

Acredito que as narrativas históricas, mitológicas, religiosas que nos são contadas 

durante a infância podem interferir no modo como acessaremos nossa identidade, nosso 

pertencimento aos referenciais dos grupos aos quais fazemos parte, por isso a ausência ou 

presença dessas histórias e em nosso caso, histórias sobre África e africanidades influenciam 

no processo de formação da nossa identidade negra.  

Dessa maneira concluímos que a pesquisa realizada nos apontou possibilidades 

para a educação se tornar território de valorização da identidade afrodescendente. Para isso, 

existe a necessidade de investimentos na formação docente e o compromisso de educadores e 

educadoras (de dentro e de fora da escola) com a educação anti-racista. As memórias e 

histórias que se apresentam numa determinada territorialidade são capazes de preencher de 

sentido vidas e vivências de uma população, os dados apresentados por essa pesquisa nos dão 

pistas para desenvolver estratégias de uma teoria e prática educativa comprometida com a 

educação de todas e de todos que ocupam os bancos escolares e as escolas da vida. 
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Entrevista: Berenice Moreira Cruz, realizada em 23 de julho de 2008 

Eu, Berenice Moreira Cruz, nascida na cidade de Lins, no dia 1 de junho de 1928. 

Quando eu estava com quatro anos e alguns meses meu pai veio morar na fazenda porque na 

cidade estava difícil, então, viemos para um lugar chamado fazenda Lidiana.  Nessa época, a 

coisa transtornou de uma tal forma que viemos para a fazenda e ficava difícil escola, igreja ,a 

gente ia pra igreja e tinha 15 km pra gente andar e chegar até a igreja e meu pai não queria 

perturbar ninguém, fazia lá um caldeirão, naquele tempo, chamava caldeirão uma farofa com 

torresmo e mandioca e a gente sentava numa praça, e no intervalo da escola dominical se 

alimentava com aquela farofa e passava um bom tempo. Minha mãe morreu na fazenda, 

ficamos um bom tempo lá. 

Meu pai começou a trabalhar, fazia cocheira, grades para proteger os animais, e o 

dono da fazenda era Rangel Moreira e Serafim Jorge Ferreira, ficamos lá por um determinado 

tempo mas, naquele tempo os empregados  de fazenda, assim (...) era um tipo de escravidão e 

naquela escravidão, meu pai enjoou daquilo sem esposa, com as filhas pequenas, tinha a 

Guaraci que minha mãe pegou para criar com três dias de vida, minha irmã Marta e eu. Então, 

ele foi dizer para o patrão que queria ir embora da fazenda, e o homem respondeu que ele não 

saía de lá de jeito nenhum, pois era prestativo, educado, meu pai disse: – Eu preciso ir 

embora, como é que vou fazer com estas meninas, as meninas precisam estudar. E mesmo 

assim ele disse que não.  

Então, o que aconteceu: meu pai implorou, pediu, pediu e o dono da Fazenda não 

deu atenção, meu pai falou pra nós: – Meninas prestem atenção, nós vamos embora, eu falei:     

– Pai, mas como que nós vamos embora?  Ele falou: – Vamos sair de madrugada a gente vai 

pegar as principais coisas, roupa, alguma panela, alguma coisa e cada uma leva um pouco de 

trouxa nas costas, e quando foi de madrugada ele falou: - Vamos embora, por aquela estrada.  

Era mais ou menos 7 km, no caminho tinha hora que eu ia no colo porque eu era  pequena  e 

assim  voltamos para a cidade de Lins. Nasci na fazenda, só que fui registrada em Lins, a 

cidade mais próxima, então, consta no meu registro como Lins.  

Antes disso meu pai estava bem de situação, a gente foi criada bem. Antes de 

minha mãe ficar com (...) naquele tempo a gente falava congestão cerebral, então, meu pai 

estava em boa situação, ele tinha um empório e dizem que era de esquina. Tinha porta de um 

lado e de outro, ele passou até a favorecer para os colonos, eles iam na venda e podiam gastar 

até um tanto, ele que dirigia tudo isto. Nesta época, tinha até uma pessoa em casa que cuidava 
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de mim, mas quando minha mãe ficou doente e faleceu foi aí que a coisa piorou, teve que ir 

para a fazenda e nisso aconteceu tudo aquilo que eu já contei. 

(Quando saímos da fazenda e voltamos para Lins) ficamos na casa dos Conceição 

Menezes do seu Joel Menezes, que era o dono de uma casinha do lado da igreja, então, 

ficamos lá um pouco, mas naquele tempo quando não dava certo numa cidade, ia 

experimentando outra. Foi quando disseram para o meu pai: - vamos pra Marília!  

Meu pai disse: - Eu não posso tem a escola das meninas, eu vou ficar aqui neste 

quartinho que vocês me arrumaram. E ficou naquele vai não vai e quando chegou o dia da 

mudança para Marília, o casal, Joel e dona Nenê disseram: as meninas não podem ficar aqui 

não! Pegou nossa mudança que não era nada jogou no caminhão e disse: - podem subir no 

caminhão, o que você vai fazer sozinho homem com três crianças pequenas?  Eu era pequena 

tinha de quatro pra cinco anos e ainda me lembro, mas seu Joel e meu pai Fortunato foram 

criados juntos. 

 Subimos no caminhão, só sei que saímos de Lins no clarear do dia e chegamos à 

Marília ao anoitecer, se bem que o caminhão quebrou no caminho e estava chovendo muito. 

Lá em Marília ficamos todos na casa da irmã da dona Nenê, aí ficamos lá até (...) sei que 

adormeci lá e acordei num quartinho da dona da casa que cedeu para nós. 

Aí começou a luta, minha irmã não trabalhava, meu pai tinha que trabalhar um 

pouco na cidade, ele era carpinteiro. A prefeitura de Marília não consentia de jeito nenhum 

que fizesse casa de madeira na cidade, mas era uma situação muito difícil porque aquela 

pessoa que não tinha sua propriedade ali, que não estava estabelecido enraizado ali na cidade 

de Marília tinha que vim e arriscar qualquer coisa, meu pai tentou colocar uma quitanda com 

frutas, e que servia refeição dentro do mercado de Marília, e vai daqui vai dali a gente 

começou a ficar independente de seu Menezes, a Marta começou a trabalhar, mas adolescente 

sempre dá trabalho, às vezes não queria fazer as coisas. 

Na escola, eu sofri tanta humilhação porque não tinha uma blusa, na época de frio, 

a gente costumava fazer umas toalhas que tinha umas franjinhas para jogar nas costas, era 

feita de saco, hoje, não vale nada, mas naquele tempo era a roupa da gente, fazia vestido, 

camisa tudo, tudo e as meninas caçoavam da gente porque ia pra escola desarrumada, as 

crianças de hoje tem as brincadeiras deles mas eles não ofendem as pessoas como ofendiam 

naquele tempo. Eu estudei até o terceiro ano em Marília e terminei a quarta série em São 

Paulo no grupo escolar Artur Guimarães, no bairro de Santa Cecília, em São Paulo, e eu 

,então, sofri muito com aquela humilhação.  
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Lembro que tinha um menino que dizia no terceiro ano – mas como pode, a 

negrinha estar aqui com a gente professora? 

Eu estava já no 3° ano a professora pediu livro e eu disse: - não posso trazer 

porque meu pai não recebeu ainda. O recebimento do operário naquela época era complicado, 

pois poucas firmas registravam a lei trabalhista, se não me falhe a memória é da época da 

primeira ditadura com o Dr. Getúlio Vargas, nesta época tinha dificuldade em tudo. Passamos 

miséria (...). Voltando ao assunto da escola, passou uns dias lá a professora esperou e 

perguntou – você não trouxe o livro? E ela disse desse jeito pra mim - você não vai assistir 

aula, eu disse para ela, mas deixa eu [...] (Dona Nair Masa) me deixa assistir aula, assim pelo 

menos eu ouço, vou ouvindo “né” e a gente aprende alguma coisinha. – Não Senhora! Vai 

ficar de castigo dentro da privada, e ficava uma menina me vigiando. 

Tinha outras crianças negras na sala, mas pelo menos elas tinham mãe que as 

defendiam. 

Aí teve uma época que eu enjoei de pedir para a professora me deixar assistir aula, 

pois todo dia ia alguém me vigiar no castigo e os colegas de sala caçoavam de mim, e eu 

ficava lá pensando.  

Teve um dia que eu já tinha pedido tanto para ela me deixar assistir aula e ela não 

deixava e acho que Deus me iluminou, pois como uma menina boba poderia ter esta idéia 

sozinha. Fui falar com a diretora. Desci a escada, pois minha sala ficava no segundo andar e 

disse:- Dona Eliomar, eu queria falar com a senhora.  

Pode falar Berenice:  

– Já tem dias que não participo da aula de leitura porque não pude comprar o 

livro.  

“A gente percebe que as crianças de hoje não sabe ler, né”.  

E naquele tempo tinha aula de leitura e a gente era incentivado a visitar a 

biblioteca. A diretora falou vai para o seu castigo e não fala nada e quando voltar para a aula 

fique quietinha. 

No outro dia de aula eu fiquei tão assim, as meninas caçoavam, a professora não 

fazia nada, aliás, aquela professora era muito assim rebelde sabe, ofendia a gente e tudo.  

Quando chegou a hora da bendita da leitura pensei comigo, vai começar tudo de 

novo. Essa professora vira e mexe perguntava umas coisas pra mim que era só para humilhar 

um pouco a gente. 
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Na hora da leitura já estava preparada para ir para o castigo de novo, mas antes 

dela começar, bateram na porta, era a servente que perguntou, quem é Berenice Moreira, e 

disse: 

- Toma! 

Quando peguei não acreditei, por que não tinha nada combinado. Eu peguei 

aquele livro, ai que felicidade e a professora ficou meio nervosa e disse: 

- Chega de perder tempo! Vamos voltar para a leitura. Quando eu li, ai que 

felicidade, que vitória para mim, que alegria. 

Para o meu pai a coisa foi ficando difícil de novo, como eu disse, as firmas não 

registravam, para as mulheres como a gente ou trabalhava de doméstica ou de pajem eu 

mesmo com dez anos trabalhei de pajem e para ir a biblioteca, pedia dispensa para a patroa, 

eu precisava de ganhar pontos na escola.  

Meu pai decidiu que estava muito difícil e quis vir para São Paulo, minha 

madrasta Dona Antonia Leite Moreira veio primeiro, a patroa dela tinha parentes em São 

Paulo que estavam sem empregada, então, se preparou para vir.  

Ela ficou três meses e enviou dinheiro, e nos orientou para que não jogássemos 

nada fora, só o que estivesse muito velho. Nos preparamos e lá um belo dia viemos para São 

Paulo, eu chorei no trem por estar deixando minha cidade de Marília, a viagem foi bastante 

longa.  

Minha madrasta foi buscar a gente na estação (da Luz) no outro dia de manhã.  

Ela trabalhava na Rua Tupi no bairro Pacaembu. Quando chegamos a gente não tinha nada, 

sabe, a gente ficou contente mas não tinha nada, com os panos que trouxemos forramos um 

pouco de papelão, jornal para dormirmos, nossa nova casa era um cômodo com um bequinho, 

isso na Alameda Glett.  

Meu pai, no dia em que chegamos, saiu para conhecer o novo lugar ,esta era a 

época dos bondes ainda, estávamos a meio quarteirão da Av. São João. Ele andou, andou aí 

um rapaz disse para ele: - Eu não acredito no que estou vendo! Você não é Fortunato? 

 E você, quem é?  

 Sou João! 

 Ele falou como vocês estão se virando, estão dormindo no chão? Amanhã ,vamos 

lá na José Paulino.  

Sei que compraram uma mesinha, três cadeiras, uma cama de casal. Ficamos 

muito contentes, e disse ainda que era tudo por conta dele. 
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 Esse rapaz João tinha sido motorista do meu pai quando a situação estava boa em 

Lins. Mudamos em 22 de novembro de 1940, quando foi em abril a família do Seu Joel e 

Dona Nenê, mais sete filhos, ficamos todos naquele quartinho, morávamos em 13 pessoas 

num cômodo só no quintal havia outras famílias que dividiam o banheiro com a gente, era um 

cortiço, ficamos ali um bom tempo. 

Meu pai sempre procurando trabalho, mas não tinha nem documentação direito, 

ele, então, arrumou um carrinho que a gente chamava carrinho de português e ele vendia 

verduras e frutas, saía ali pelos bairros do centro de São Paulo oferecendo verdura de porta em 

porta. 

No ano de 1944, fiquei noiva e em 1945 me casei com 17 anos, e fui morar 

próximo ao aeroporto de Congonhas, lá era só mato. Este foi mais um tempo de dificuldades, 

meu marido trabalhou no Instituto Biológico, trabalhou lá por 36 anos, começou servindo café 

para os doutores e funcionários. Quando me casei, o presente que foi dado a meu marido pelas 

pessoas do Instituto Biológico, foi um conto de réis, um dinheirinho bom para a época. Nós 

dividimos, ele ficou com 500 mil réis e deu 500 mil réis para mim, que depositei na Caixa 

Econômica Federal. Nessa época, minha família ainda morava no cortiço na Alameda Glett.  

Depois de casados, ele foi promovido porque faleceu um colega dele que trabalhava no setor 

de correspondência, depois como trabalhou 36 anos no mesmo lugar... 

Teve um dia que minha irmã Marta foi procurar serviço com uma vizinha e não 

voltava mais, eu, então, saí atrás dela desesperada porque a gente tinha um medo de São 

Paulo. Passei, bati palma em uma casa e perguntei para a senhora que me atendeu que estava 

procurando minha irmã, uma mocinha de cor, ela disse não tinha visto. Aí eu falei: ela saiu 

cedo e não voltou. A senhora disse que eu não ficasse preocupada não, porque talvez ela saiu 

andando e perdeu a noção do tempo. Falei que ela estava procurando emprego e ela falou que 

minha irmã aparecesse no dia seguinte, porque ela estava precisando de uma empregada e que 

eu também poderia ir porque ela tinha uma netinha e eu poderia cuidar dela, foi quando fui 

pajem com dez para onze anos. 

  O trabalho era bem perto de casa, com o dinheiro que ganhei mandei fazer um 

vestido godê simples. Continuei lá como pajem, mas pajem modo de falar, eu era é domestica, 

saí deste trabalho e com 14 anos comecei a trabalhar em uma fábrica de cintos, suspensórios e 

porta-níquel na Av. Duque de Caxias - Centro de São Paulo, lá trabalhei por 3 anos.     

 O meu casamento foi em 22 de dezembro de 1945, o casamento civil foi no 

cartório de Santa Cecília e o religioso foi em Carapicuíba, o primeiro da Igreja Metodista em 

Carapicuíba, viemos de trem.  A cidade eu já conhecia porque meu tio Messias, irmão da 
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minha mãe, já morava aqui , trabalhava para o dono dos lotes, ele capinava, indicava onde era 

o escritório, tomava conta para que não fosse invadido e em troca morava de graça, mas tinha 

o ordenadinho dele, pra não dizer que era escravo. Os terrenos eram da família Rossi e no 

sábado eles vinham para as bandas de cá e meu tio prestava conta do que havia acontecido na 

semana. Acabamos mudando para cá porque no dia do casamento o cômodo que a gente tinha 

construído para morar no quintal de um amigo do Feliciano, não pudemos nos mudar. Meu 

marido tinha um conhecido (nem posso dizer que esse era amigo) que sabendo que iríamos 

casar ofereceu parte do terreno dele para que construíssemos um cômodo, então, o Feliciano 

pegou 300 réis do presente que havia recebido comprou material de construção, meu pai e ele 

construíram um cômodo muito ajeitadinho de tijolo, porta de madeira e tudo, o chão era 

vermelhão, mas no dia do casamento percebi o Feliciano muito triste e preocupado até porque 

já estava tudo certo para nós irmos morar neste cômodo, mas o tal do amigo iria precisar do 

cômodo, engraçado que foi construído com nosso dinheiro e material, ele disse que 

poderíamos morar lá por uns oito dias e depois teríamos que desocupar, ficamos sem saber o 

que fazer porque lá era o lugar preparado e pensado para a gente morar naquele momento. 

Então, ficamos buscando soluções para o nosso problema, tínhamos ouvido falar de um 

terreno na Vila Maria que se comprava meio lote e ganhava o material para construir o 

primeiro cômodo, assim falava no anúncio, mas na realidade o material só ganhava depois de 

pagar seis prestações do lote e assim não dava para nós, porque o dinheiro que tínhamos só 

dava para a entrada e não sobraria nada nem para comprar sequer um bloco. Enfim, ficamos 

naquele cômodo, mas todos os dias nos cobravam para deixar o lugar. Então, eu falei do meu 

problema para o meu tio e resolvemos vir para Carapicuíba. A primeira localidade que meu 

tio nos levou foi para umas baixadas longe do centro o que dificultaria a chegada de meu 

marido na estação ,que dependia do trem para chegar ao trabalho. 

 O vendedor nos informou que havia meio lote mais próximo a estação, então, 

ficamos mais animados, pois a localização era na estrada de Itu, outros chamava de estrada 

dos Romeiros, hoje, Avenida Rui Barbosa. Compramos meio lote de terreno nesta localidade, 

a mudança veio no caminhão do Instituto Biológico, compramos o terreno por seis mil 

cruzeiros, 500 de entrada, e 100 por mês. Os quinhentos foi a minha parte que estava no 

banco. 

 Cheguei a Carapicuíba, em 05 de fevereiro de 1947, na avenida, tinha apenas 

seis casas. A nossa casa foi feita de pau a pique, ficou bonitinha, meu pai muito habilidoso fez 

tudo bonitinho, como havia sido construída com barro, quando secou começou a rachar, eu 

lavava roupas no riacho que passava no quarteirão de trás.  
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 Depois que a casa ficou pronta, passou uns três anos, meu pai, minha madrasta, 

a irmã dela e minha irmã vieram morar no terreno vizinho ao nosso, pois com muita luta 

conseguimos ir aumentando a casa. Nessa época, o transporte comum em Carapicuíba era a 

carroça e o trem. Os lixeiros recolhiam o lixo com carroça.  

 Meu tio foi o fundador da Igreja Metodista em Carapicuíba, a família por parte 

de minha mãe sempre foram metodistas, meu pai começou depois, mas desde pequena 

freqüentamos a igreja Metodista. Em Carapicuíba ela foi fundada em 1947, meu tio Messias 

tinha um ponto de pregação na casa dele, o primeiro material para construir o primeiro 

barracão foi madeira doada por um centro. 

 Meu pai aqui trabalhou muito, as coisas foram melhorando e ele montou uma 

mercearia, era onde se vendia de tudo, o pessoal fazia compra pra pagar no mês. Ele se 

juntava com outros comerciantes daqui e faziam passeios, era como uma associação, era 

muito bom. 
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Imagens cedidas por Berenice Moreira Cruz 

 

                    

                               

  

 

 

                          

 

 

 

FOTO 18: Berenice e Feliciano/ Casamento 

ARQUIVO: Berenice Moreira Cruz 
FOTO 19: 1ª moradia de  D. Berenice, casa 

de taipa  

ARQUIVO: Berenice Moreira Cruz 

FOTO 20: Ana Leite Moreira e Fortunato 

Moreira  

ARQUIVO: Berenice Moreira Cruz 

FOTO 21: Casa de alvenaria 

ARQUIVO: Berenice Moreira Cruz 
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IMAGEM 22: Bilhete de acesso ao trem 

da Estrada de Ferro Sorocabana  

ARQUIVO: Berenice Moreira Cruz 

FOTO 23: Berenice e Feliciano 

ARQUIVO: Berenice Moreira Cruz 

FOTO 24: Berenice  

ARQUIVO: Berenice Moreira Cruz 
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FOTO 25: Passeio organizado pelos comerciantes de 

Carapicuíba, final de 1940 

ARQUIVO: Berenice Moreira Cruz 

FOTO 26: Comerciantes de Carapicuíba final da década de 

1940 

ARQUIVO: Berenice Moreira Cruz 
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FOTO 27: Sebastião José de Souza e família 

ARQUIVO: Berenice Moreira Cruz  
FOTO 28: Abigail de Souza 

 ARQUIVO: Berenice Moreira Cruz  

 

FOTO 29: Berenice 

 ARQUIVO: Juliana de Souza 
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Entrevista: Benedita Cesário da Silva, realizada em 29 de julho de 2008 

 

No ano de 1952 eu trabalhava no paraíso, na Av. Arthur Prado no número 514, e 

no ano de 1953, eu sai do Paraíso e fui trabalhar no Jardim Paulista, eu conheci o Sr. Benedito 

que é o meu marido, ex- marido por que agora já não é mais. Mudamos para Barueri ali na 

Cruz Preta, e da Cruz Preta viemos para Carapicuíba, moramos na Rui Barbosa, e lá a Vanda 

nasceu, quando eu estava com e idade da Vanda eu comecei ir na igreja. Aceitei o convite. Eu 

ouvia os hinos achava muito bonito os hinos que tocavam lá na Igreja. Aí eu achava muito 

bonito os hinos e ficava escutando.  

 Eu escutava os hinos que tocavam na igreja e achava muito bonito os hinos, eu 

ficava ouvindo porque naquela época não tinha radio, nem televisão nada, e ficávamos 

ouvindo, um dia passou a Idacy e me chamou vamos para igreja, vamos ali, tal dia agente vai 

pra Santos que todo mês de janeiro eles iam pra Santos, ai eu aceitei o convite dela, e fui ver o 

que tinha ali, e ai gostei, gostei que não sai mais, e lá já marcou o batizado me batizei, batizei 

Vanda, e seu Benedito também batizou. Aceitei a crença por causa dos hinos que eu escutava, 

achava lindo, lindo os hinos que tocava lá e sim fiquei, e estou lá ate hoje. 

Eu nasci em Borda da Mata- MG, mas fui criada ali em Poços de Caldas, sai de lá 

nenenzinha ainda, então fui criada em Poços de Calda, Coluna de Calda, Santa Rita de Caldas, 

Pocinda, Ouro Verde de Minas, tudo era visinhos lá e eu fui criada lá, e de lá que eu vim para 

São Paulo. Eu tinha uns doze, treze anos quando vim para São Paulo, eu saímos da cidade de 

Caldas, nós morávamos em Ibiúna lá na roça, Ibiúna de Caldas, e tinha umas moçinha na 

avenida passeando, e a avenida era de chão de terra batido, agente saia da missa e ficava 

passeando, e quando tinha festa também, ai apareceu um senhor que era o D. Elias da cidade 

de Caldas, ai ele: ô moçinha, todo mundo parou, olhou, ele falou: vocês não querem trabalhar 

uma temporada fora de casa um pouco, eu moro na cidade de Caldas, alguém não quer 

trabalhar, arrumar um emprego. E me alegrei, gostei, ai eu falei: eu quero trabalhar fora por 

que aqui não tem emprego, agente trabalhava na roça, ele falou: minha esposa, esta 

precisando, de uma  pessoa, pra trabalhar com a senhora que me criou uma nega velha lá que 

e eu considero como minha mãe, e eu não quero ela mais fazendo comida, e limpando casa, 

eu quero arruma uma companheira pra ela ensina o que ela já sabe, fica cozinhando lá pra 

mim, que minha esposa dá aula, ela é professora, e a nega velha eu vou deixa ela descansar foi 

ela quem me criou, desse jeito ele falou. 
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 Ai ele falou: quem de vocês quer ir trabalhar com a minha esposa? Ai eu falei: eu 

quero, e a outra eu quero, ai ele arrumou dois empregos pras moçinhas de lá, e foi desse jeito 

que eu vim para São Paulo.  

Ai vim fiquei em Borda, quando deu as férias, pegava o trem e ia para Ibiúna, o 

patrão deixava,  e desse jeito agente ia se desenvolvendo mais,conhecendo, chegava lá, agente 

fala: há você não que trabalha mais, olha tem uma vizinha que esta precisando de alguém para 

ajudar na cozinha vocês não querem ir, ai uma falava: eu quero, e assim íamos ajeitando as 

colegas, foi se esparramando desse jeito, uma trazendo a outra para cá. Quando fui trabalhar 

eu não tinha Mãe, nem meu pai, só tinha eu e uma turma de irmãos, ai eu cheguei e falei, pro 

meus irmãos: olha eu vou trabalhar lá na cidade de Caldas, eles falarão: mas com quem você 

vai? Como você vai? Eu explique que, tal dia viria um homem nos buscar, e eu vou. Ai peguei 

minha trouxa, fui a Borda da Mata, por que naquela época os documentos não ficava na mão 

da gente, eles ficavam guardados com os pais ou na igreja em que foi batizando. Eu já tinha 

uns 13 anos, pensei onde será que esta meus documentos. Hoje em dia acabou de nascer já 

tem o registro na mão, mas antigamente não. Eu tinha uns 13 anos e aí fiquei pensando e 

meus documentos, e meus documentos, como é que eu vou fazer, peguei minha amiga e disse 

assim, você não quer me levar na igreja de Borda da Mata pra mim pegar meu registro de 

nascimento meus documentos, fui lá e peguei meus papel,  fiz tudo direitinho tava tudo lá no 

livro da igreja. E quando o senhor disse que ia buscar eu já estava lá prontinha, fiz tudo 

direitinho e foi assim que eu vim pra São Paulo. Pra você ver a gente não tinha conhecimento, 

mas uma ia seguindo a outra e deu tudo certinho, né uma vai incentivando a outra eu trouxe 

uma par de companheiras pra cá pra São Paulo. 

Depois casei vim pra cá, meus irmãos ficaram lá na roça, deixei tudo lá na roça, 

eu disse que eu não ia ficar lá, eu não queria mais trabalhar na roça, num tinha mais a mãe 

nem o pai, de vez em quando eu mandava dinheiro pra eles, tudo isso. 

Minha mãe morreu, ele ficou viúvo aí foi dar umas andadas por aí pelo mundo 

arrumou uma companheira, sei lá e ele apareceu morto um dia depois de muito tempo, acho 

que arrumou lá uma companheira de bebida, sei lá e disseram que ele tinha tomado fornecida 

de tatu, agora não sei quem pegou a fornecida e deu pra ele ou se ele tomou sozinho. Nessa 

ocasião acho que eu tinha uns 14 anos e quando minha mãe tinha morreu eu tinha uns 10 

anos, eu acho porque naquele tempo a gente não sabia quando fazia aniversário, mas pelo 

jeito eu tinha uns dez anos. Depois que eu vim pra cá, não tive mais notícias de minha família 

num fui mais lá depois que casei 
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Mas vou levando a minha vida com os irmãos da igreja, sinto falta dos meus 

irmãos de sangue, às vezes a gente fica pensando... Eu casei com vinte e cinco anos, aí eu 

morava na casa da patroa, ela foi minha madrinha de casamento a nora dela também, casei na 

casa dela, mas eu não passeei muito não, na casa da patroa tinha hora pra entrar, nos 

domingos ia lá pra Rua São Bento dar umas voltinhas, aí chegava ali pras dez horas eu tinha 

que estar em casa. Eu morava ali na Rua Pamplona, e assim foi. De lá eu conheci Seu 

Benedito, ele era padeiro na Rua América, éramos dois vizinhos. Quando a gente se conheceu 

ele trabalhava na padaria, e eu na Rua Pamplona. Quando nós viemos pra cá eu continuei na 

casa, mas ele largou de ser padeiro e veio trabalhar com draga, esse negócio que tira areia do 

fundo da água, e ele trabalhava assim. A gente morava lá mesmo onde hoje é um aguaceiro 

só, nós morava lá. Aí de lá a gente veio pra cá, não sei se o dono do Porto vendeu, mas o 

Porto de Areia naquela ocasião acabou, aí eu vim pra cá e estou aqui até hoje. Ele tinha uma 

mania de comprar terreno, pagava um pouco e depois não queria ficar mais com o terreno, 

pagava uma parte dois meses, três meses, aí largava aquele pedaço. Aí quando estavam 

loteando aqui, tudo era um mato só, esse Ariston era uma mata só. Então compramos aqui, 

estava o lote, a gente fala lote quando o terreno tá pra vender, e já tava um cruzeiro o lote, a 

gente comprou dois lotes de uma vez a gente pagava um real aquela notinha verde de um 

cruzeiro, pegava duas notas e ia pagar o terreno. Tinha que por cerca, pois se não colocasse 

vinha o povo e roubava, roubavam um do outro. A gente colocava a madeira e  ficava lidando 

aqui até onze horas da noite fazendo barraco pros vizinhos não carregar as madeiras da gente, 

mas graças a Deus vencemos. 

Mas eu não me lembro o ano, sei que tem a idade do Moisés, quando  a gente veio 

pra cá eu estava esperando o Moisés ele tá com 50 anos já, aqui nasceu Moisés, João, Marta, 

Elisete, a Elza, tudo nasceram aqui tão tudo ia bem grande e eu vou ficar por aqui o resto da 

vida, e eu fui pagando pra poder segurar, porque seu eu deixasse por conta de Seus Benedito 

ele parava de pagar pra comprar outro lugar, a é eu disse aqui a gente vai ficar! Depois logo 

eu tive o Moises aí fomos agasalhando o terreno e daqui nunca mais eu vou sair, só no caixão. 

E assim vai indo a minha vida, sempre firme na igreja, todos os filhos batizados 

na igreja teve um que passou pra Congregação, mas tudo é igreja do mesmo jeito. E a gente 

vai seguindo. 

Eu freqüentei escola depois de velha, estudei Mobral aqui na Vila Lourdes eu 

deixava as  crianças aqui pegava minha cadeira, porque lá não tinha banco pra sentar e ia pro 

grupo escolar, lá foi que eu estudei um pouco eu não sabia nada, sabe, aprendi a assinar o meu 

nome e conheço algumas coisas um pouquinho porque estudei no Mobral.   
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 Lá pro lado de Minas não tinha um grupo escolar que ensinasse as pessoas, no 

tempo que a gente era pequeno, mas também nem dava porque a gente tinha que trabalhar na 

roça, aí eu pensei, essa vida desse jeito eu vou caçar um jeito de ir embora pra cidade lá eu 

ganho meu dinheiro e vou conhecer muita coisa que eu não conheço. Exatamente. Lá a 

mulher do doutor Elísio mandava o menino me ensinar, o menino deles sabe, moleque de seis 

anos me ensinava fazer as continhas, mostrava os números que era pra mim desse jeito, 

acabava de dar a janta ele falava, vem aqui pra nós estudar Benedita. E eu fiquei gostando 

daquilo sabe, aí deu certo de mudar pra cá e fazer o Mobral, graças a Deus. 

Minha mãe foi muito sofrida também na roça, trabalhava com os pais dela e 

depois que teve nós ficava na roça também, mas por conta de meu pai. Ela contava dos irmãos 

dos pais dela que foi sofrido também, que não tinha tempo pra nada, não tinha escola pra 

aprender e assim foi indo a minha vida, quando a gente se conheceu por gente sabia de 

alguma coisa era só assim saindo fora da cidade de onde a gente morava. Eu vim com o 

doutor pra cá  aí parece que abriu a mente, fiquei mais inteligente, conhecendo outras pessoas 

né e assim foi indo e os outros eu deixei lá, lá na roça, não sei nem pra onde que foram, não 

sei se casaram o que foi que aconteceu. Eu era do meio, ficou mais velhos e mais novos que 

eu, e foi assim que aconteceu com minha família, nunca mais tive notícia deles não. 

Minha mãe morreu... Olha naquela ocasião não tinha médico e a gente ficava 

doente ia na farmácia e o farmacêutico dava remédio assim do jeito que ele sabia, fazia lá do 

jeito dele mas não tinha médico não, não tinha postinho, nada. Quando ela ficou doente ela 

estava de resguardo do meu irmãozinho mais novo e logo morreu, sei lá só sei que os pés dela 

era inchado, acho que foi da pressão, não tinha médico pra falar do que era, se precisasse de 

alguém passar por médico naquele tempo tinha que vim pra cidade de Caldas, longe pra lá de 

poços de Caldas. Mas lá em Ibiúna nós não tinha, não tinha condução, não tinha jeito de sair, 

e minha mãe morreu a míngua, assim foi nossa vida. 

Eu nunca vi ninguém olhar com rabo de zóio pro meu lado e querer se desfazer de 

mim nem dos meus filhos, eles cada um tirou o diploma do grupo, a Carmen Lídia estuda até 

hoje, não tem preguiça de ir, estuda lá no educandário a noite, mas todos eles já saem do 

grupo sabendo tudo. Graças a Deus aqui a gente achou jeito de viver melhor, uns filhos 

casaram, outros se ajuntaram e graças a Deus vamos levando a vida. 

Minha mãe chamava Maria Rita de Azevedo e meu pai Antonio Francisco 

Cesário, e eu só carrego o nome de meu pai e o Silva que é de casada.  

Quando a gente mudou pra cá tinha uns vizinhos que gostavam muito de dançar 

folia de Reis, já morreram todos, mas eu me lembro bem destas festas, aqui na vila tinha tudo 
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isso, eu achava muito bonito, não perdia nada nessa ocasião, a gente ia atrás das festas. Via 

aquelas pessoas pulando, a criançada tinha medo das máscaras, mas era muito divertido 

naquela ocasião. Eu já era da crença, mas ia na missa porque aquela senhora com quem eu 

trabalhava desde novinha era muito católica e como eu era dama de companhia dela, ia 

também na missa. Aí depois de casada quando seu Benedito foi embora eu voltei a trabalhar 

com ela outra vez, a Elza estava com dez anos naquela ocasião, a mais velha era a Carmen 

que tomava conta deles, e assim ficou, deixava tudo recomendado, aqui já tinha televisão, mas 

naquela época não tinha luz na rua, e pra não ficar pegando trem eu dormia lá pro emprego 

minha patroa já estava de idade, eu vinha pra casa só de sábado, depois ela morreu eu passei 

pra casa de três irmãos dela fiquei mais uns dois anos, eles eram solteiro mas tudo com a cara 

enrugada. 

Aqui em Carapicuíba não tinha ônibus não tinha condução, era a jardineira, cabia 

seis pessoas só e era tudo mato. Mas a gente pegava a condução às vezes ia a pé, fazia as 

comprinhas que tinha que fazer, era pouca coisa que tinha lá em Carapicuíba também, no 

tempo do depósito Glória, era lá que a gente fazia as coisas. 

O trem antigamente era Maria fumaça, hoje é trem elétrico, mas eu vim de minas 

de Maria fumaça. 

Aqui o quintal eram dois lotes e agente aproveitou muito, carpia criava galinha, 

cabrito, plantava milho, criava porco, tudo aqui nesse pedaço, aí quando fechou os lotes que 

cada um já tinha seu barraco, a gente chegou a engordar porco de a meia aqui no quintal, aí 

quando a gente matava aquele porco gordo repartia com o dono e ele levava, tinha uma 

lavoura de laranja, manga que deu muita fruta, mas aí precisou cortar pra fazer as casas, foi 

desse jeito.  Mas a gente aproveitou muitas coisas aqui nesse quintal. 

Aqui tinha a amoreira e em junho a gente sempre assava pinhão na fogueira, as 

fogueiras aqui eram muito boas.  

Eu vim parar em Carapicuíba depois de casada, eu casei no jardim Paulista foi 

minha patroa que pagou as despesas do casamento, o vestido fui eu mesma, eu trabalhava né. 

Nós saímos de lá da casa da patroa, mas ela queria até fazer negócio com uma casa em meu 

nome pra eu ficar por perto dela até que ela morresse aí seu Benedito não quis, de lá a gente 

veio morar na Cruz Preta, e nesse tempo ele trabalhava aí no porto de areia, ele manobrava as 

máquinas, era empregado. Depois o porto de areia acabou, os patrão não quiseram mais 

continuar, não sei por que e eles os empregados foram dispensados, cada um foi pra um lado, 

aí logo a água tomou conta de tudo ali, hoje a gente  vê um mar de água que emendou tudo 

naquela época mesmo, mas tudo era porto de areia. Aí saímos da cruz preta, e saímos de lá pra 
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morar ali perto do porto mesmo, onde hoje tem umas casinha perto a estação, lá nasceu a 

Carmen Lídia e de lá a gente veio pra cá pra vila Lourdes. Mas eu não me lembro da data do 

ano.  Essa vida da gente é uma graça, a gente vai rolando, vai rolando um dia para num lugar 

e ali fica. Quando a Carmen nasceu eu morava no buraco quente, quando eu mudei praça já 

tinha a escola Alberto, por isso eles aproveitaram e estudaram tudo de pequeno, e graças a 

Deus tudo deu certo, um lugarzinho escuro que foi melhorando. Como aqui no quintal dava 

muita coisa, a gente comprava só o que precisava mesmo e comprava sabe onde, na venda do 

seu Fortunato, aqui em baixo tinha um mercadinho, e depois só o do Seu Fortunado, a gente 

trazia tudo nas costas. Pra igreja também ia tudo a pé, saia com a criançada, depois que eu 

peguei minha carteirinha de idoso foi que eu comecei a andar de ônibus, antes era tudo a pé. 

Lá em Minas tinha as festa principalmente Congada e festa de Reis, Festa de 

nossa Senhora, São Benedito e essa era a alegria da roça. 

É isso que eu lembro, agora depois que os filhos estão tudo grande, a patroa 

morreu, chegou minha vez de descansar. Já comprei o que eu queria, mas tudo com muito 

esforço comprei uma cerca de arame que era diferente de todo mundo, pois a cerca do povo 

era aquela planta espinhosa que solta leite. Larguei mão da criação por conta do barraco dos 

vizinhos, pois o cheiro da criação não dá pra ficar incomodando os vizinhos. Mas a cabra 

dava um leite bom e bem cedinho eu tirava leite pra beber e ir trabalhar, era três horas da 

manhã quando a gente fazia isto, e graças a Deus nós vencemos, pra pegar trem era só lá na 

Antonio João, a gente enfrentou cada uma aqui, que só Deus. 

A Igrejinha que tem ali em baixo no Ariston eu nunca fui lá não, mas eu conheço 

lá como igrejinha de macumba, lá não é coisa boa não.    
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FOTO 30: Benedita Cesário da Silva 

ARQUIVO: Juliana de Souza 
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Entrevista: Maria Tereza Luiz, realizada em 23 de julho de 2008 

Eu me chamo Maria Tereza Luiz nasci na Barra Funda depois quando eu era 

pequena meus pais mudaram para as Perdizes, depois de Perdizes nós fomos para Sumaré e 

depois do Sumaré meu pai comprou a casa aqui em Carapicuíba, mas antes de eu nascer eles 

tinham morado em Vila Santa Maria.  

Meu pai Francisco Pires (1910) era ferroviário e nasceu em Laranjal Paulista, 

minha mãe Maria Aparecida da Silva Pires (1910), ela nasceu em Casa Branca, meus avos 

morreram quando ela tinha 14 anos, então ela  veio para São Paulo,  pra casa da minha tia, 

mas minha mãe tinha que trabalhar para ajudar a tia, por que ficaram a tia Zé, o tio Zeca, a 

falecida tia Alaide e uma irmã chamada Clarisse que era a caçula. 

 Não conheci meus avos por parte de mãe, mas conheci meu avô paterno e meus 

bisavós pais de minha avó paterna (de Laranjal Paulista).  Eles já faziam batuque. 

Meu pai, no começo, trabalhava na sacaria, antigamente, agora eu não sei te dizer 

se era conferente que tomava conta no negócio de pegar saco, tirar saco, ele tomava conta.  

Quer dizer, quando ele morreu, ele já morreu como conferente mesmo que tomava conta das 

cargas, mas é, no começo ele carregava saco mesmo então ele entrou para trabalhar com 14 

anos na sorocabana (porque ele veio de Laranjal Paulista pra trabalhar aqui em São Paulo.) 

Meu avô foi casado por duas vezes, conheci a segunda mulher dele e a chamava 

de madrinha.  Minha avó faleceu quando meu pai era pequeno ainda, mas eu conheci os pais 

dela. Então quando chegava em junho, a gente ia para Laranjal Paulista passava as férias lá, 

lembro que lá tinha as festas de São João e também batuque na Igreja de São Benedito lembro 

que tinha as quermesses e lá tinha também como é que se diz, tablado, isso tablado dos branco 

e tablado dos pretos mas a festa dos pretos era mais animada. 

Cheguei aqui em Carapicuíba com sete anos de idade, aqui na vila existiam só 14 

casas e só 6 tinha gente morando, minha mãe veio ver e também gostou. Era a minha casa, a 

casa da esquina da Dona Maria Luiza, da dona Celeste, do Seu Mário Pestana, da dona 

Cristina e tinha a casa de seu Astor Camargo. As casas eram tudo igual depois que o pessoal 

modificou, mas minha casa é do jeito que meu pai comprou. A luz chegou depois de 5 dias, 

aqui atrás de casa tinha o asilo, onde as freiras cuidavam das crianças que tinham os pais 

doentes. A estação já existia, do lado da estaçãozinha tinha uma fábrica de telha, subindo a rui 

Barbosa, que na época tinha outro nome era só mato, não tinha nenhuma casa. Chegamos em 
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Carapicuíba no ano de 1944 essa subida da minha casa não tinha passagem, eu andava por 

aqui e ia catar gabiroba.  

Meu pai veio pra cá porque ele queria ter a casa própria, queria  a casa dele, na 

Barra Funda no Sumaré era tudo aluguel, tudo aluguel e era umas casinhas ruins, muito ruim. 

Daí ele queria comprar uma casa. Seu Astor trouxe ele para conhecer em Domingos de 

Moraes que naquele tempo não tinha aquelas casas, só tinha os terrenos e ele não gostou. Daí 

ele pegou e falou pro meu pai, “Ah Chicão você não quer aqui, vou te levar pra Carapicuíba 

aonde eu comprei”, daí foi que ele trouxe meu pai para Carapicuíba, meu pai veio aqui e 

gostou. 

Onde é a escola tinha só um murão, na Rui Barbosa perto de onde é a escola, tinha 

umas duas casas, o resto era tudo pasto. A minha escola, aqui na vila não tinha escola, era 

situada nas proximidades da Av. Inocêncio Seráfico, o espaço era alugado e lá a gente 

estudava. A primeira escola foi o grupo escolar Engenheiro Mario Salles Souto, depois que 

surgiram estas outras escolas.  Minhas professoras foram a D. Maria Luiza e Dona Cristina, 

naquele tempo a sala da aula era cheia, tinha uma colega chamada Célia e sempre que a gente 

saia da escola ela vinha pra cá. A escola era assim, a mulher que alugava o terreno chamava 

D, Clarice ela tinha criação e durante a aula entrava porco, galinha, tudo na sala era tudo 

muito simples. Quando a gente foi para o terceiro ano fui estudar na Lapa porque eu repeti de 

ano, a escola ficava na 12 de outubro . Nessa parte de ter preconceito eu nunca tive, mas na 

minha classe eu era a única pretinha, sempre fui grandona, graças a Deus minhas professoras 

sempre me tratavam bem quando a gente mudou pra cá éramos os únicos pretos na vila aqui 

até hoje somos os únicos tem outras famílias na parte de baixo (favela que se situa no bairro), 

Eu ia para a Lapa no trenzinho que naquele tempo era de Maria Fumaça lá eu fiz até a quinta 

série e saí. Eu tinha parente lá, meu tio, irmão da minha mãe que casou e eles moravam lá, 

tinham outros parentes que moravam na barra funda, outros que trabalhavam na sorocabana e 

a gente de final de semana ia pra casa deles de trem. Lembro que o último trem saia às 9 horas 

da noite 

Meu pai queria que eu fosse professora, mas eu não quis, cismei de ser costureira, 

ia estudar lá na Barra Funda, mas também depois eu não quis mais, aí inventei de trabalhar, 

mas meu pai não queria e eu só fui trabalhar com mais de 18 anos depois que meu pai faleceu.  

Meu pai gostava de festas, ele fazia aniversário em março e meu irmão era de 

setembro no aniversário dele ele gostava de fazer um almoço e no do meu irmão ele fazia o 

batuque, minha mãe gostava de baile, e quando era minha festa ele fazia cateretê, nestas festas 

ficava a noite toda. Pro batuque vinha gente de Tiete, Laranjal Paulista, Capivari, Piracicaba 
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quando o pessoal avisava, o Chicão vai fazer festa, eu não sei o que ele fazia direito se ele 

dava a passagem, mas quem não vinha de ônibus vinha de trem e contam que já vinham 

cantando dentro do trem e descia tudo aqui, o trem esvaziava em Carapicuíba, a festa durava a 

noite toda os últimos convidados iam embora as 8:00, 9:00 da manhã. Eu adorava as festas, 

mas a gente como era pequena podia entrar só na hora do leva e trás, mas eu gostava de 

batuque gosto até hoje, pena que a mocidade de hoje não conhece batuque só alguns do 

interior, na cidade é pouco, eu não tenho espaço adequado para fazer o batuque porque minha 

vontade é de antes de morrer ainda fazer um batuque pra relembrar os velhos tempos. Os 

batuqueiros de antigamente das proximidades já faleceram.  

O batuque meu pai dizia que o pai, o avô e o bisavô dele já faziam, foi passando 

de pai para filho, minha família tudo fazia batuque isso veio, como é que fala de geração em 

geração mas infelizmente acabou com meu irmão. Mas lembro que minha bisavó que morava 

em Laranjal Paulista morava num sítio e ela sim fazia umbigada das boas, meus tios tanto por 

parte de avô como de avó faziam batuque, inclusive meus tios contavam que meu tataravô 

veio da África e falavam que o batuque veio de lá é tradição de família. Aqui no Brasil se 

misturaram, casaram com índias, mas o batuque e é tradição de família.  Eu não me lembro 

das músicas porque o batuque eles faziam na hora, de improviso, um compadre começava 

falava uma rima o outro ia e respondia, mas não tenho nenhuma na cabeça, deixa eu ver, é.. 

Teve uma música que entrava no meio assim em ritmo do batuque  

 

aiaiai tá chegando a hora o dia já vem raiando meu bem batendo no quinjengue e no tambu. 

 

Pras festas que meu pai fazia vinham muitos conhecidos né, meu pai chamava os 

vizinhos e sempre quem vem em festa traz mais um não é verdade, às vezes os vizinhos 

também vinham ver, sabe tinha um povo que vinha dançar com malícia, mas as batuqueiras 

mais velhas que já estavam acostumadas a fazer batuque em Tietê já sabiam e conheciam, 

porque sempre que tem festa assim sempre tem um que não conhece e quer ir pra tirar uma. 

Ah, quando chegava na hora H de dar umbigada as mulheres olhavam, olhavam, e dava uma 

umbigada que se a pessoa não tivesse equilíbrio caia sentada.  

Este Mário Pestana que morava aqui ele fazia o baile, ele respeitava a gente, sei 

lá, ele era racista porque no começo o pessoal era racista, mas quando fazia festa assim ele 

vinha, olhava e também  dava umbigada e nunca foi derrubado não. Você já ouviu falar do 

seu Dionísio ele gostava de dançar, a mãe dele era baiana, e depois que ela teve ele, veio pra 

cá, ele aprendeu dar umbigada aqui. Meu pai também gostava de fazer quando o pessoal canta 
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assim... uai, uai, ai como é que é cateretê, cateretê, então ele fazia batuque, baile, cateretê, 

moda de viola. Do batuque eu gostava ainda gosto quando chega madrugada que começa o 

leva e traz. 

Leva e traz é quando tá de madrugada e o batuqueiro vem dá umbigada na mulher, 

daí ela vira e leva ele lá, ele batuca e ela traz ele de volta.   

Como eu era criança não dancei muito não, dancei um pouco, eu não sabia dançar, 

mas tinha uma tia irmã de meu pai que quando ela ia dançar batuque o pessoal ficava doido, 

ela dava três giros, as batuqueiras são vaidosas elas fazem as roupas delas, minha tia fazia os 

vestidos dela bem rodados de jérsei branco pra dar umbigada. Na minha família todo mundo 

da parte de meu pai gostava de batuque, da parte de minha mãe o pessoal era do samba, eu 

não cheguei a participar, mas minha mãe sempre falava do samba da família. Aqui 

antigamente tinha um senhor, não sei se você conheceu a pedreira, que era naquele pedaço pra 

frente um pouquinho do Extra, ali onde é o Extra, tinha boi porque tinha o 21, o matadouro, 

ali era tudo terra onde os bois ficavam então tinha um senhor que fazia um samba lá. Meu pai 

fazia a umbigada e esse Senhor fazia o samba. Essas coisas vem desde meu bisavô. 

Meu bisavô e minha bisavó eram filhos de escravos, acho que gente da África, 

mas cruzado com índio. Tanto que eu tenho prima de cabelo escorrido. Nós somo mais escuro 

porque minha mãe casou com meu pai, meu pai era escuro e a gente puxou ele mas eu tenho 

primo que é mais claro, tenho primo que é casado com italiano então os filhos já nasceram 

bem clarinho.  

Meu tio sempre vai pra Piracicaba, a gente tem parente lá, estes dias passou a 

reportagem do batuque que eu vendo sabe aqueles velhinhos que quando eram mocinhos 

vinham aqui em casa, quando meu irmão casou tinha um professor que estudava, é que a 

gente não guarda né, mas tinha esse professor que veio na festa, o casamento foi filmado teve 

o batuque, mas depois a gente não pegou o filme eu era criança, e ele pesquisava umas coisas 

de dança filmou o casamento do meu irmão que teve batuque pro trabalho dele, Professor 

Rossini. 

Ha um tempo atrás quem fez um documentário sobre o samba de umbigada foi o 

professor Cândido da USP, quando eu assisto fico lembrando, conheci todos eles. Chegaram a 

freqüentar o batuque do meu pai e também, tinha uns que trabalhavam na Sorocabana. Este 

senhor quando ele fazia batuque isto já nos tempos mais modernos a gente ia. Inclusive ele 

chegou a emprestar os instrumentos de batuque do meu pai, depois que ele morreu. Eu tenho 

ainda o tambu e o atabaque que era do meu avô e depois passou pro meu tio. Meu avô era 

Mário Pires Correia nasceu em Laranjal Paulista, põe Mário Pires só, porque meu tio Mário 
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Pires Filho e meu irmão Mário Pires Neto.  Eu tenho o tambu e o quinjengue, tenho o pau 

porque o couro já foi trocado e mesmo assim acabou, mas tem mais de 100 anos muito mais. 

Já estamos na quarta geração.  

Os Batuques que meu pai promovia sempre foram muito respeitados, nas festas do 

Chicão não tinha bagunça. 

O batuque é muito bonito, muito bonito mesmo. 

Como eu disse antes, tinha seu Mário Pestana que também fazia festas, ele tinha 

um salão de baile, mas como posso dizer, era mais pra branco, aí surgiu a Vencedora. O baile 

Pestana ficava aqui na esquina, onde é a escola hoje, lá não entrava muito preto, o negócio de 

encontro dos pretos mesmo era no Vencedora. Lá a gente fazia festa de aniversário, encontro. 

Quando eu fiz 15 anos, minha festa foi lá. 

No Vencedora o pessoal jogava bola, depois fizeram o salão de baile, o primeiro 

presidente foi o seu Renê, ele era branco, mas desses brancos negreiros, porque o salão era de 

preto mas ele era branco, o baile durou mais ou menos 20 anos, teve outros presidentes pretos 

Seu Daguia, seu Lindolfo, era lá que os pretos iam dançar, até entrava branco, mas quem 

dominava eram os pretos. Acho que teve baile no Vencedora, se não me engane até sessenta e 

poucos. 

Meu pai também foi presidente de um clube, esse rapaz que é seu professor se ele 

conhece as coisas da antiga ele deve lembrar, ele não o pai dele deve ter conhecido os 

Campos Elíseos. Meu pai foi presidente do Clube Campos Elíseos e ele morreu presidente do 

clube, seu professor deve ter conhecido. Eu tinha um primo que morava na cidade e ele tirava 

foto das festas. Mas a gente não tem quase nada. 

Minha mãe fazia a festa das crianças Cosme, Damião e Doun, era muito doce, 

bolo e quando minha mãe faleceu, eu e minha filha Verônica continuamos por um tempo. Ela 

utilizava da medicina tradicional também, da sabedoria das plantas, benzia criança, os 

chazinhos eram coisas corriqueiras. Minha mãe benzia de quebrante, punha nervo no lugar, 

tudo isto sem estudo. A festa pras crianças a gente fazia no salão e mais pro fim a gente fazia 

no quintal. Lembro que quando minha mãe fazia as festas parecia casamento, minha mãe era 

muito caprichosa, fazia doces de mamão daquele verdinho, de abóbora, de batata, bala de 

coco... 

A minha vida não tenho de que reclamar, eu não estudei mais porque eu não quis, 

meus pais queriam que eu estudasse era só eu e meu irmão, minha mãe sempre trabalhou 

como diarista os patrões dela sempre me queriam bem, pediam para que minha mãe me 
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levasse para a casa deles, uma das patroas chamava minha mãe de Rainha de Sabá, esta patroa 

tinha uma filha menorzinha que eu ficava com ela.     

Hoje Carapicuíba está muito melhor, quando a gente mudou o único armazém era 

do Toufic, depois teve um na Rui Barboza do seu Feliciano. Meu pai trazia pão da Barra 

Funda, por aqui não tinha padaria. Com o tempo é que as coisas foram ficando diferente.   

Me casei com 22 anos fiquei só 7 meses com meu marido, tive uma filha e quem 

me ajudou a cuidar dela foi minha mãe, colocamos ela para estudar no colégio misericórdia , 

que era o único colégio que tinha daí a gente queria que ela se formasse para professora então 

para incentivar minha filha eu trabalhava e comecei a estudar com ela no ginásio, mas por 

conta das crises de bronquite eu faltava na escola eu repeti e minha filha continuou, ela saiu 

daqui para entrar na faculdade em direito, mas todas as colegas delas iam fazer letras e na 

porta da faculdade decidiu fazer letras, se formou e hoje é professora. Tenho um neto com 19 

anos que vai terminar em 2009 o curso superior, ele aprendeu a falar inglês e se Deus quiser 

agora no próximo ano ele se forma.  

Lembro outra história, a primeira igreja que teve foi a de Nossa Senhora de 

Aparecida, depois (quando) fizeram a daqui de Santo Antônio foi a minha mãe, daí meu pai já 

tinha morrido, quem arrecadou também dinheiro na quermesse e tudo, dona Celeste era a 

mandachuva, mas minha mãe também trabalhou muito, muito, e quem ficou famosa só foi 

dona Celeste e dona Luciana, até minha filha entrou de boneca viva pra arrecadar dinheiro pra 

erguer a igreja de Santo Antônio.  

Hoje estou com 73 em outubro faço 74 anos, gosto de dançar um bailinho ainda, 

gosto de dar bastante risada, sou uma velha média (risos). 
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Imagens cedidas por Dona Tereza 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 31: Tambú/ instrumento com aproximadamente 150 anos 

ARQUIVO: Juliana de Souza 

FOTO 32: Quinjengue/ instrumento com aproximadamente 150 anos 

ARQUIVO: Juliana de Souza 
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FOTO 33: Casamento 

ARQUIVO: Maria Tereza Luiz 
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FOTO 34: Bisavó e Bisavô de Dona Tereza 

ARQUIVO: Maria Tereza Luiz 

FOTO 35: Mãe de Dona Tereza 

ARQUIVO: Maria Tereza Luiz 

FOTO 36: Clube Campos Elíseos  

ARQUIVO: Maria Tereza Luiz 
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FOTO 37: Clube Campos Elíseos  

ARQUIVO: Maria Tereza Luiz 

FOTO 38: Festa de Cosme Damião e Doun 

ARQUIVO: Maria Tereza Luiz 
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FOTO 39: O Bolo da Festa 

ARQUIVO: Maria Tereza Luiz 

FOTO 40: Festa de Cosme Damião e Doun 

ARQUIVO: Maria Tereza Luiz 

FOTO 41: Premiação Boneca Viva 

ARQUIVO: Maria Tereza Luiz 
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FOTO 42: Carnaval de1961 

ARQUIVO: Maria Tereza Luiz 

FOTO 43: Festa  

ARQUIVO: Maria Tereza Luiz 
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Entrevista: Aparecida dos Santos, realizada em 24 de setembro de 2009. 

Minha mãe nasceu em Itapira, interior de São Paulo, meu pai nasceu em Caieiras, 

só que nossa família é muito assim, eu não conheço meus tios, não conheço nada, entendeu? 

Não conheço porque a minha mãe fugiu pra casar com meu pai e aí a família não aceitou 

mais, a única vez que eu vi uma tia minha foi quando minha vó morreu e ela veio pro velório. 

O meu pai, ele contava que o padrasto dele matou a mãe dele e tinha mais três irmãos, isso é o 

que ele contava, aí cada um foi criado com um fazendeiro e ele nunca se preocupou de 

procurar a família, e a gente também! Sabe a Greice que fala: “Vó vamos procurar a família 

eu quero conhecer, quero conhecer a minha origem.” Só que eles não nos procuram, a gente 

também não e não é agora que eu vou mexer com isto. 

Eu nasci na Bela Vista- São Paulo e já tem 51 anos que moro aqui em 

Carapicuíba, a gente chegou e fomos morar ali, onde é a antiga Di Rocca, ali  era um cortiço. 

A Rua Ipê era uma trilha, cheio de eucalipto e a Antonio Roberto era a represa, era tudo assim 

meio, meio corticinho as ruas. 

Vim pra Carapicuíba bem novinha, com um ano. Eu nasci em 47 então vim pra 

Carapicuíba em 1948. Eles vieram pra cá porque morava lá em cortiço também né, aí 

começou a urbanizar tudo né aí tiveram que sair e vieram pra cá. Eles aqui conheciam uma 

senhora que era vizinha deles e tinha vindo pra cá e falou que aqui tava bom, que a casa era 

barato, o aluguel era barato. 

Que eu me lembre eu sempre tive que me responsabilizar já pelos meus irmãos, na 

época era a Vilma, a Célia, a Sonia, e a falecida Edna, eu tinha que me responsabilizar porque 

a Edna desde pequena já aparentava que ia ter problemas. A minha mãe tinha problema 

psiquiátrico e cada vez que ela ficava grávida ela ia lá pro Juquiri, porque não tinha hospital 

psiquiátrico, estas coisas, a gente tinha que chamar a policia, ela passava um dia na delegacia 

pra depois ir pro hospital. Isso aí eu era pequena, quer dizer que desde pequena eu fui 

pegando responsabilidade, o meu pai queria dormir, eu tinha que ficar acordada pra vigiar 

minha mãe e ele poder dormir, ele foi um bom pai, mas era relapso, sabe ele era meio relapso 

ele ficava lá pra cidade e deixava a gente por aqui, a gente morava lá na Vila Dirce e era mato 

puro. 

 A gente morou ali no cortiço até acho que quando eu tinha uns seis nos, a escola 

que eu ia era ali onde é a escola da Goretti agora (Colégio Agostinho). Na adolescência eu 

participei muito daquele baile, a Vencedora a gente morava na Vila Dirce e eu e minha irmã 

de doze anos fugíamos da minha mãe e naquele tempo não podia entrar menor a gente ficava 
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escondida atrás do balcão, encolhidinha ali sem poder respirar. A escola, eu freqüentei o 

Grupo Escolar Vila Caldas e depois o Engenheiro, que era lá na rua da feira, onde o ônibus 

passa. Com nove anos eu comecei a trabalhar em casa de família, eu ia pra escola de manhã e 

depois eu ia pro serviço, só não estudei mais porque depois eu fiz a besteira de casar, casei 

com 20 anos. Mas comecei a namorar com 17 anos, tive quatro filhos, mas um morreu. Mas 

quando eu mudei não foi só as meninas, todos os meus irmãos e minha mãe foram comigo, 

depois minha mãe faleceu, minha irmã faleceu e ficou a Célia, a Sonia e eu. A minha irmã que 

herdou da minha mãe este problema psiquiátrico ela que era a mais velha o e meu irmão mais 

novo também, ai era assim, uma semana internava um e outra semana internava outro, quando 

minha irmã morreu e eu terminei de criar o filho dela que hoje mora em Sorocaba. Minha mãe 

tinha esquizofrenia, e sempre foi muito difícil tudo, o hospital era o Franco da Rocha e o 

Pinel, eu me lembro que a gente ia visitar e os mais agitados ficavam numa gaiola, era triste 

de ver e neste lugar eu levava tanto minha mãe quanto meus irmãos, mas minha mãe sarou 

dentro do centro de umbanda. A minha irmã Célia começou a ir depois dos tombos dela, 

porque ela teve filho e depois que ela teve o Christian começou a ter crises de ausências, mas 

eu tenho pra mim que ela caiu depois da anestesia e por isso ela começou a ter as crises, mas 

eu trabalhando em maternidade eu vejo as mulheres caírem, porque a gente fala pra elas assim 

não levanta, não pode levantar, pois muitas é o primeiro filho não dá pra tomar banho sozinha, 

porque a gente tem o preparo, põe a cadeira pra elas, porque geralmente depois do primeiro 

filho elas querem levantar e caem, acho que foi aí que minha irmã caiu e bateu a cabeça no 

hospital. E a partir daí ela começou a freqüentar a umbanda, mas parece que pra ela não está 

resolvendo não, eu não duvido da religião de ninguém, mas esta semana mesmo ela passou 

mal a semana inteira, não está resolvendo. 

Que nem lá no meu serviço são todos evangélicos e então vai ter o encontro de 

Babalorixá, daí ninguém quis ir, um encontro sobre a saúde da população negra lá no 

Tremembé. Sobre as doenças anemia falciforme, HIV, HPV, então vai ser lá no Tremembé 

em outubro, mas o pessoal do serviço fica ai, mas você vai mesmo? Vai acontecer... Eu corto 

logo num vai acontecer nada porque eu creio em Deus, mas você vai se enfiar no meio dessa 

gente aí eu digo essa gente é gente como eu, como qualquer um, só que a religião deles é uma 

e a minha é outra, não é porque eu vou em uma reunião com babalorixá que eu vou sair de lá 

machucada, manchada alguma coisa assim, mas o povo lá fica horrorizado e eu vou falar a 

verdade pra você, que eu só não me evangelizei porque eu tenho muita fé em nossa senhora 

de aparecida. O ano passado mesmo eu fui para o Anhembi fui trabalhar lá no carnaval 

distribuir camisinha e folhetos sobre as doenças sexualmente transmissíveis, e quando 
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terminou o meu trabalho a meia noite eu fui é para a arquibancada e fiquei até o fim do 

desfile, avisei minhas filhas, mas mesmo assim ficaram preocupadas, quando tem estes 

trabalhos no meu serviço sou eu quem vou, porque a turma tem muito preconceito, muito 

preconceito sabe e eu trabalho num hospital que é centro de referencia  atendemos casos de 

AIDS, tuberculose, hepatite B, C e eu vejo o pessoal tem muito preconceito.  

Mas diante das coisas que eu passei nessa Carapicuíba, pensei que não fosse nem 

sobreviver porque eu já comi o pão que o diabo amassou, mas graças a Deus a gente vai 

lutando, lutando e vencendo.  

Quando a gente morava na Vila Dirce eu tinha nove anos e ia da Vila Dirce lá pra 

Rua São Caetano (centro de São Paulo) nós já passamos muita fome sabe, e mesmo com o 

meu pai trabalhando na Estrada de Ferro, analisando hoje eu acho que meu pai tinha outra 

família. Ele era um ótimo pai, maravilhoso, ele bebia, mas nunca colocou a mão em nós, 

nunca bateu, nunca brigou com minha mãe, minha mãe é que brigava com ele, mas ele 

deixava muito a desejar, nesse ponto ele deixava. Ele deixava a gente socado lá sem água, 

sem luz, sem nada e aparecia uma vez por semana, aí eu descobri, quando eu comecei a ler e 

comecei a mexer nos papéis dele, eu descobri que tinha a cooperativa, ah minha filha eu 

peguei no pé dele e comecei a ir pra cooperativa aí ia lá pra cooperativa fazia compra, 

comprava roupa, sapato e quando eu tava com uns quatorze anos, eu disse pra ele pode 

separar o dinheiro da minha mãe aí ele concordou, ele era maravilhoso não tinha boca pra 

brigar, principalmente comigo sabe, mas deixava a desejar. Ele trabalhava na Estrada de Ferro 

Santos-Jundiaí, ele não sabia ler nem escrever, mas ele trabalhava na Santos-Jundiaí picando 

os bilhetes, era bilheteiro lá como se fosse cobrador. Mas eu vou te falar se eu não tenho juízo 

naquela época... Mas eu casei, casei muito mal por sinal, fiquei só seis anos casada e depois 

que eu me separei eu me vi livre, aí eu freqüentava os bailes Toca da Angélica, Som de 

Cristal, Paulistano da Glória, Lílas que era bem na Praça da Sé, por aqui eu não freqüentava 

não, só o Vencedora na adolescência, quando eu tinha meus doze, treze anos, mas, com o 

tempo eu fui pensando bem, as meninas foram crescendo era hora de parar, só que tem uma 

coisa sempre trabalhando, sempre trabalhando. Na saúde eu comecei a trabalhar em 1981 

antes disso eu trabalhava muito em casa de família e limpadora (empresa de limpeza), sempre 

em dois empregos durante o dia diarista e a noite na limpadora, mas foi tudo um processo 

porque nessa época eu não tinha nem terminado o primeiro grau ainda eu lembro que quando 

eu era pequena fiz admissão, acho que nem vale mais hoje em dia e quando eu voltei a estudar 

tive que voltar da quinta série, aí fiz na Escola João Costa aí eu sei que é Deus na minha vida, 

porque eu pensava vou parar de zoeira porque não leva a nada é o que eu vivo falando pro 
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meu neto, se eu tivesse pensado antes e hoje eu vejo se eu consegui alguma coisa teria 

conseguido muito mais, se  ao invés de  trabalho estas coisas na infância eu tivesse estudado, 

mas sempre tem uma hora né, comecei da quinta série, depois fiz atendente de enfermagem, 

depois auxiliar de enfermagem fiz segundo grau, fiz informática. A Célia me ajudou muito, 

porque quando eu fiz auxiliar de enfermagem eu trabalhava em dois empregos, então eu 

pegava uma mala de viagem e vinha pra casa de dois em dois dias, porque era assim, serviço, 

curso serviço novamente aí eu ficava mais em casa na folga e quem ficava com as meninas 

era a Célia, aí prestei concurso na prefeitura, prestei no estado e trabalhava no estado e na 

prefeitura aí saí do estado e fui pra um hospital particular, mas sempre em dois, tanto é que do 

particular já estou aposentada. Mas sempre que tem curso eu estou presente pra gente se 

aprimorar, aperfeiçoar. 

Agora a família, quem sabe se um dia eles procuram a gente, procura a família né, 

mas eu sinceramente não tenho um pingo de vontade, porque eu acho que se eles gostassem 

do meu pai e da minha mãe eles teriam procurado saber da gente, meus pais ficaram casados 

muito tempo tanto é que meu pai morreu, minha mãe ficou doente, começou a beber, a ter 

problema de pressão alta e ela não fazia nada de dieta, bebia escondido da gente. Mas com 

tudo que eu saía ia pros bailes, nunca aprendi a beber nem fumar, minhas irmãs todas fumam, 

mas eu nunca, nunca, aí que eu digo que é Deus na minha vida, quantas vezes eu vinha dos 

bailes arrastando a Célia bêbada. Porque meu marido só por Deus, ele é parente da Lena, 

Luciana, Walquiria, é tio delas. Eu morava lá e todos bebiam meu quarto era no fundo sabe. 

Às vezes eles vinham com bebida pra mim, mas aí eu despejava tudo pela janela, não suporto 

bebida alcoólica. Teve vezes de eu comprar maço de cigarros pra aprender a fumar porque eu 

achava bonito, mas nunca consegui. Quando eu saía com os colegas, na festa do vinho de São 

Roque, eu ia mais pra passear, eu tinha aqueles colegas tanto homem como mulher que 

fumavam maconha eu até tinha curiosidade eles me deixavam ver como era, mas na hora 

deles fumarem eu saía de perto. Eu sempre dou conselho pros meninos, andem, andem com 

todo mundo, mas não façam o que de errado os outros fazem, mas pensem, pensem muito 

porque desde criança eu sempre pensei, desde os quatorze anos eu sempre andei com todo 

tipo de gente, eu só não fazia o que eles faziam, eu não preciso disso pra dizer que sou 

poderosa, eu sempre pensei assim. Não tem essa de ah, não vou andar com fulano porque não 

presta, com sicrano porque não sei o que, é só não fazer o que eles fazem. Porque não é 

andando com quem não presta que você não vai prestar, mas é fazendo o que não presta... 

A Célia saia no Bloco Ipê de Ouro no carnaval a gente ia ver, sempre apreciando 

ela no carnaval de Carapicuíba ela tinha um bloquinho pra desfilar, e pra onde eles iam a 
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gente ia atrás, também ia pra Jundiaí, Lapa, então chegava estas épocas era só purpurina que 

tinha aqui em casa. Ela e a Sonia ainda freqüentam o baile da terceira idade, mas não bebem 

mais. Eu me anulei, eu me renunciei e quando fiquei viúva eu não casei mais, mas não vou 

falar pra você que não tive namorico enquanto era mais nova, eu fiquei viúva com 26 anos, 

mas eu separei, foi só eu separar que ele morreu, morreu com trinta e poucos anos, era novo, 

foi bebida, tentei de tudo, mas não adiantou, eu internava ele, naquele tempo podia internar 

ficava um ano, eu pegava o salário que ele recebia levava pra lá, por isso que o hospital 

segurava, levava pra eles comprar as coisas que ele queria, porque, se eu fosse visitar ele 

achava que eu estava querendo voltar, mas eu não estava querendo voltar, aí quando ele saía a 

assistência social levava ele pra lá, lá pro quartinho dele e por isso, a família dele tinha bronca 

de mim tanto é que as sobrinhas, a Lena que era mulata do Sargenteli, você sabia disso? Eu às 

vezes estava indo trabalhar e elas voltando da noite a gente se encontrava, mas elas nem me 

olhavam, porque eu internava o tio delas. Depois elas amadureceram e me entenderam e aí 

foram se chegando, as meninas se tornaram grandes amigas, os meninos também e hoje em 

dia está tudo em paz. Eu não gostava que elas fossem lá quando o Luizinho era vivo porque 

Deus que o tenha, ele era muito cachorro, me batia e tudo. Na época em que me separei a 

gente morava num quarto e cozinha, dormia uma turma no quarto e eu com elas na cozinha 

por isso eu me renunciei mesmo sendo nova e podendo ter alguém de novo, aí eu pensava já 

pensou se eu for casar ou namorar com alguém, eu sabia que se por um homem dentro de casa 

eu tiraria toda a liberdade das meninas sabe.  Elas foram ficando mocinhas e aí com 14 anos 

todo mundo já trabalhava e eu pensava já pensou chegar cansada do serviço querer ficar a 

vontade e não poder porque tem um estranho dentro de casa. 

Então preferi ficar sozinha e estou muito bem sozinha, eu separei porque ele me 

batia. Mas a gente é mulher e por mais certa que a gente esteja quem nunca presta é a gente e 

até hoje é assim. Porque se o marido bate na gente ou nos agride de outras formas e a gente 

larga dele o povo fala, largou porque não presta, pra ficar a vontade, tudo isso e os homens na 

maioria não querem respeitar a gente você tem que se fazer respeitar. Sabe a Jussara quando 

era pequena sempre foi muito doente, dava uma diarréia nela que ela perdia o sentido teve 

uma vez que eu fui levá-la ao médico peguei a última peruinha, naquele tempo não era ônibus 

era peruinha, a gente descia aqui era tudo mato, não tinha estas casas não, tinha um 

trilhozinho por onde a gente passava e um vizinho meu estava na perua aí eu pensei ai que 

bom estou vendo Fulano de tal assim ele desce comigo. Pois eu com a menina no colo, a 

Jussara tinha uns dois anos o cara não tentou me agarrar, sabe. Eu com a menina no colo, falei 

Fulano me respeita, eu com a menina no colo, to chegando do médico, aí tive uma idéia e falei 
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assim você espera aqui que eu vou levar ela lá, você fica aqui que eu volto, fica me esperando 

aqui. Cheguei aqui coloquei a Jussara na cama e subi indignada na casa do irmão dele, bati na 

porta e fiz o maior escândalo e falei pro irmão dele “vai lá chama seu irmão porque ele fez 

isso, isso e isso. Eu nunca dei liberdade pra ele, nunca dei liberdade pra ele fazer isso, eu to 

aqui com a menina no colo doente e ele tentando me agarra, Ta pensando o que?” Mas 

geralmente é assim se você largou do marido é porque você não presta, ainda mais a gente 

que é mulher negra eles pensam que podem chegar quando bem entende e a gente tem a 

obrigação de estar disponível, sabe o pensamento do povo parece que tem tudo a mente 

fechada, a cabeça deste tamanhinho assim. 

Aqui em Carapicuíba tinha a congada, mas eu só ia ver, nunca participei, mas eu 

ia muito pra Pirapora à pé, teve uma época que todo ano, não sei que se você chegou a fazer 

entrevista com a Dalva que mora ali na curva, a mãe dela D. Maria, nossa senhora, a mãe dela 

foi uma pioneira e a D. Divina, você conhece?  

Uma época quando eu era jovem eu ia na umbanda, ia porque a gente era menina 

e gostava de cantar na roda, eu cheguei a me batizar na umbanda, e ela foi minha madrinha, a 

D. Maria Besouro. O centro era nesta rua que desce a rua do posto e era do seu Antônio, hoje 

em dia não tem mais nada porque ele é até evangélico agora. Nossa e naquela época era uma 

meninada que ia ali, era tanta molecada e Deus que me perdoe, tinha aquela coisa de falar que 

descia guia, descia guia, eu nunca vi. Eu não via nada daquilo que a turma falava, eu não via 

nada. Engraçado, mas a maior parte do pessoal que eu conhecia que tinha centro se 

evangelizou. A dona Divina, quando eu cheguei em Carapicuíba ela já estava aqui, eles já 

tinham casa aqui,  ela já deve estar com uns oitenta e poucos anos. 

Ah, a pretaiada antiga de Carapicuíba se conhece. A Dona Divina ajudou muito a 

gente. Pela minha mãe ter problema mental, a gente ficava muito solta, mas eu até entendo 

criança segurando já é triste imagina a gente que não tinha quem segurasse! 

E ela era muito segura, rígida com as filhas delas, mas eu era magoada com ela 

por isso, uma vez ela veio almoçar aqui, e eu falei tudo o que eu sentia pra ela, falei tudo. 

Então o que ela fazia, ela não queria que as crianças dela nem falasse com nós. A gente era as 

negrinhas da rua enjeitada, sabe eu me lembro como se fosse hoje, perto da casa dela tinha um 

barranco de terra, mas quanto mais ela falava pra gente não brincar, mais eu ia pirraçar ela e 

ia fazer, eu jogava terra, pedra pelo buraquinho, e ela sempre trabalhou fora, sujava as colchas 

branquinhas dela. As meninas tinham muita amizade com a gente, só que longe dela. A gente 

ficava com uma comadre da minha mãe que já faleceu e as meninas da D. Divina ficavam 

sozinhas, mas a gente bagunçava, bagunçava o dia inteiro, a Clarisse era uma filha da D. 
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Divina que faleceu, então a D. Divina deixava leite na mamadeira e a gente fazia bolo com o 

leite da Clarisse e dava coca-cola pra ela, pegava o vestido de noiva dela pra brincar de 

casinha. Mas quando ela aparecia lá no morro todo mundo fugia. 

Perto dela a gente dizia que não se conhecia, porque ela não queria que as crianças 

dela tivessem amizade com a gente, ela dizia que a gente não prestava, mas onde já se viu 

dizer que criança não presta? Lá na comadre da minha mãe, ela tinha um baú que se guardava 

carne seca, bacalhau... E a gente pintava a bordava e eu não esqueço outra travessura, a 

Comadre de minha mãe, o barraco dela tinha umas ripas penduradas e ela guardava moeda lá 

em cima, a gente pegava as moedas pra comprar doce, mas o filho dela ajudava também, aí a 

gente comprava tanto doce que era festa o dia todo. Eu morei bastante tempo na Marcílio 

Martins, então foi assim de perto da Di Rocca fomos pra Marcílio Martins, depois pra Nossa 

Senhora de Aparecida, aí meu pai faleceu e com o dinheiro do seguro dele a gente comprou o 

terreno aqui, mas aí eu já estava casada. E você menina onde morava?  

J: Bom minha família vem pra São Paulo em 1982, e vai morar na Vila Cretti, mas 

eu me lembro bem da casa na Radamis Cretti, uma travessa da Maria Catur, lá eu lembro que 

tinha a Dona Darci. Aí nos mudamos de lá em 1988 quando meu irmão e meu pai faleceram. 

 Nossa eu conheço a Dona Darci, foi ela quem me vendeu o conjunto que eu usei 

no meu casamento, não paguei a última parcela até hoje. Risos 

Carapicuíba mudou muito, muito, a estação de trem não era ali, era de madeira, 

onde é a Rua Antônio Roberto hoje tinha uma represa, era tudo represa e a gente ia pescar ali. 

 A Rua Ipê não tinha rua era um calipal e um trilho, a Inocêncio Seráfico também 

era eucalipto, eu peguei Carapicuíba começando, pra ir pra Vila Dirce a gente ia a pé não 

tinha ônibus, eu lembro que a gente trabalhava numa fazenda lá na aldeia colhendo uva, com 

nove anos comecei a trabalhar aqui em Carapicuíba mesmo, pois nessa época eu tava na 

escola ainda, mas com 11 anos eu já ia lá pra Rua São Caetano, minha mãe era tão relapsa que 

com 11 anos a gente ia trabalhar lá para cidade, dormia no emprego vinha pra casa uma vez 

por semana e ela nunca soube onde a gente trabalhava, se quisessem sumir com a gente 

tinham sumido, nós mesmos conversava com as colegas arrumava emprego e sumia no 

mundo, teve vez que a gente ficou 20 dias fora porque tinha que viajar com a patroa, por isso 

que eu digo que cada um nasce com um destino, a gente tinha tudo pra ser uma prostituta, 

uma pessoa jogada, mas nós nunca optamos por isso.   

E olha que nunca tive assim quem falasse pra mim não vai, desde que eu tinha 

doze anos e fugia pra ir ao Vencedora a gente se juntava com uma moça chamada Isabel e ia 

pro Vencedora, primeiro a gente pedia pra minha mãe aí ela não deixava e a gente ia mesmo 
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assim, voltava de madrugada morrendo de medo e quando estava perto de casa eu combinava 

com minha irmã cada dia era dia de uma apanhar primeiro, porque se minha mãe batia 

primeiro em uma quando ela ia bater na outra ela já estava cansada e então a gente 

combinava, porque a gente sabia que ia apanhar e cada semana era dia de uma apanhar 

primeiro. Minha mãe nem sabia onde era o Vencedora, mas meu pai sabia, ele dançou muito 

lá. 

 Aqui em casa tinha baile direto, o pessoal chegava aqui pelo som, eram só dois 

cômodos a gente colocava o encerado aqui e dançava até seis da manhã. 

Mas os vizinhos apostavam que aqui a gente não ia dar em nada, seria tudo um 

bando de desocupados, tinha até quem falava olha lá, pras minhas filhas que uma era o 

almoço a outra a sobremesa, mas isto nunca aconteceu. Foi muito bom eu ter ido pra escola 

porque mudou tudo na minha vida, eu nem sei como seria. Só sei que daqui dois anos eu me 

aposento na prefeitura vou ajudar mais minha filha com as crianças e se Deus quiser ela volta 

pra  terminar a faculdade dela, e graças a Deus a gente é pobre e preto mas vamos levando  a 

vida com dignidade.  
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Entrevista: Divina D. das Dores,  realizada em 27 de setembro de 2009 

Meu pai era mineiro, nascido na fazenda Zito Bernardo Junqueira .Meu pai 

trabalhava de Carreiro e lá eu nasci também nessa fazenda, aí a gente foi crescendo. Lá, eu 

conheci um senhor chamado Joaquim Matias ,desse Joaquim Matias que eu conheci congada, 

não cantava, mas conheci, então, eu conheci a congada em Minas ,na Fazenda Zito Bernardo 

Junqueira, aí eu fui crescendo, mudamos pra cidade de Poços de Caldas e lá meu irmão 

Sebastião cantou bastante nessa congada também , mas eu não. 

Aí a gente foi crescendo, viemos pra São Paulo, casei fui morar na Vila Formosa 

,e da Vila Formosa meu marido vinha trabalhar em Carapicuíba porque tinha porto de areia, 

era o serviço dele ajudante  de caminhão. Aí foi aqui que eu conheci a congada do seu Dante, 

depois de muitos anos. 

Ali subindo a ruinha da feira, no começo do calçadão do lado de cá, tem ali uma 

casa que é uma casa de um real, então, do lado de baixo tinha uma igrejinha bem 

pequenininha, ali eu conheci a dona Maria Leite e seu Dante, eles estavam cantando ali. Eu 

reconheci a música que era congada. Essa igreja, desmancharam, demoliram ela num sei por 

que , e depois não fizeram outra no lugar, fizeram outras coisas. E eu fui cantar com seu 

Dante, eu não lembro qual era o santo da igreja, mas eu sei que ali tinha uma igreja bem 

pequenininha.  

Eles me convidaram pra cantar com eles na congada, e eu cantei com eles muitos 

anos. Aí eu conheci o seu Alcides numas festas que tinha no Ariston, então, eu cantava em 

duas congadas. Eu cantava em duas congadas a do seu Alcides Pereira de Castro e a do seu 

Odante Campos Leite. Eu cantei com seu Alcides quando tinha festa eu ia cantar em Ibiritiba 

Mirim, cantei vinte e dois anos com seu Alcides e com esse Senhor que tem nome de Zé 

Baiano só que ele era congadeiro  do seu Alcides e depois ele resolveu fundar uma congada. 

Com seu Alcides nós viajamos para Nova Lima, que é um bairro de Belo Horizonte, viajamos 

pra Raposos que é um lugar pra lá de Belo Horizonte também, festa de São Benedito. Ele fez 

um almoço na casa dele e convidou o Zé baiano, que nesse tempo já tinha outra congada ,aí lá 

ele falou pro Zé Baiano: eu não vou tocar mais congada porque eu to muito doente as minhas 

meninas ( que era nós, olha a cara das meninas) vai cantar com você, mas o Zé Baiano só 

chamou eu por causa da voz, porque as outras meninas eram bandeireiras e eu fiquei cantando 

com Zé Baiano até hoje. Cantei muito na igreja da Maria do Vô, fui cantar no Rio, em Festa 

de São Benedito, cantamos em São Luiz do Pariti, Cotia, Guarulhos ao redor de São Paulo 
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toda, nas escolas em Carapicuíba e em muitas escolas pra criançada, mas agora nem chamam 

mais, né!? Mas eu fiz bastante música pra congada, pra nossa, ajudei muito na igreja da Maria 

do Vô, ajudamos na cozinha, na costura.  A origem da congada segundo eu ouço dizer é que é 

africana. 

Na África, existe uma árvore que é Congadeira,  e os negros como eram muito 

judiados, eles resolveram fazer oração nessa árvore e o pouco de comida que eles tinham pra 

comer, que era pouco porque os outros pensavam que negro não precisa comer ,né! Eles 

levavam um pouquinho de comida e punham no pé da arvore, uma oferenda pra árvore. 

Depois esses africanos vieram para o Brasil e a Congada se formou na Bahia, e eles 

resolveram a cantar por isso que se chama congada, por causa da árvore da África a 

Congadeira. Eles, então, fazem músicas não só da congadeira, mas aí adquiriram bastante tipo 

de música. 

Eu não Lembro música da Congadeira mas tem outras, eu posso cantar? 

 

Lá no alto do Coqueiro tem uma folha caindo 

Bate caixa congadeiro,São Benedito não está dormindo 

O lereê O Lara , o lere o lerea 

Ia indo pra cidade passei em cima do Rio 

A ponte balançava mas ela não caiu 

O lereê O Lara , o lere o lerea 

Viva são Benedito ;a Senhora do Rosário 

À rainha Isabel ;Nossa Senhora do Amparo 

O lereê o lara , o lere o lerea 

 

J: Nossa, que bonito! 

Tem outra! 

 

Benedito, Santo de alegria 

Hoje é dia de São Benedito, Olerê, hoje é nosso dia 

Que santa é aquela que está no canto? 

É nossa Senhora, olerê, toda de branco 



157 
 

Tem uma outra. 

 

Ai que saudade da igreja do queimado (2x) 

Meus companheiros dançavam descalço com os pés no chão (2x) 

Parecia que dançavam a dança na escravidão (2x) 

 

Tem outra que eu fiz só que tem Cosme e Damião no meio, hoje é até dia de 

Cosme e Damião. Uma senhora convidou a gente e eu fiquei pensando o que é que eu ia 

cantar pra D. Maria, ela bem velhinha, aí eu pensei que eu devia fazer uma música para cantar 

na hora da mesa, todos nós cantamos porque eu ensaiei o pessoal. 

 

Qual a flor mais bonita? É a luz do dia 

O nome mais sagrado? É Maria 

Viva são Benedito, salve são João 

Viva menino Deus, salve Cosme e Damião 

Tem a música treze de maio que todo mundo sabe 

Treze de maio é um dia muito bonito, 

A congada se reúne pra saldar São Benedito, oiai 

E a rainha com a bandeira na mão 

É a tal santa Isabel que deu a libertação, oiai 

Santa Isabel é uma santa milagrosa libertou a escravidão, você é muito caridosa, oiai 

À meia noite, a festa vai terminando 

E eles deixam a bandeira pra voltar no outro ano, oiai 

Já me falaram de uma festa que acontece em Cururuquara, pra São Benedito, 

segundo o povo dizem que é só negro que tem lá, mas é o que comentaram, mas a gente nunca 

foi não. Sabe, já tem 56 anos que eu moro aqui em Carapicuíba só aqui neste pedaço. Nunca 

morei em outro lugar, cheguei a pagar aluguel, mas sempre nesta rua aqui. Daí a gente 

comprou o terreninho aqui foi pagando aos poucos como pôde, comecei aqui com pedacinho 

de tábua, até pedaço de cama eu tinha pegado pra fazer meu barraco, pegava água de poço. E 
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Bernadete ficava com os irmãos pra eu ir trabalhar. Vendi muito em parque; porta de Circo; 

campo de futebol, vendi amendoim, pastel, cuscuz, geléia de beterraba, quentão, pra gente 

poder construir, e graças a Deus estou aqui não é muita coisa, mas estou aqui com 81 anos. 

Nunca fui à escola, o muito pouco que eu sei aprendi sozinha, minha mãe era 

muito doente e filha mulher naquele tempo não podia aprender ler porque era pra escrever pra 

namorado. E eu era a única filha maior, tinha uma irmã, mas ela era pequenininha. Depois de 

adulta eu resolvi estudar, tinha uma escolinha aqui em cima, mas na segunda semana que eu 

estava indo, aqui não tinha muro era cerca, daí veio um menino de bicicleta e bateu na cerca 

voou aqui dentro e bateu em mim eu bati a cabeça, eu fiquei um tempo e não fui mais na 

escola. Mas graças a Deus meus filhos estudaram, mesmo que eu não tenha podido fazer por 

eles quando eles eram pequenos, depois que cresceram foram estudando por conta e graças a 

Deus estão todos aí. Mas minha vida não foi brincadeira nessa Carapicuíba, foi muito dura, 

cansativa. As crianças pequenas, já pensou a Bernadete com seis anos já olhava os irmãos, e 

eu à noite fazia comida e era poço, então, eu enchia as latas d‟ água e falava: Bernadete você 

não mexe no poço e nem deixe seus irmão mexerem. E graças a Deus estamos todos aí. Perdi 

um casal de filhos já casados, mas... 

Meu pai nasceu em Minas Gerais, e eu me lembro do pai da minha mãe Senhor 

José Cândido ele era filho de índio, muito fechado, rezava o terço, dele tive pouco contato. 

Meu pai era benzedor, quando chegava sábado e domingo vinha aquele monte de 

gente de fora para papai benzer. Às vezes, vinha alguém dizendo, não sei quem lá da fazenda 

ficou ruim e meu pai benzia de longe, benzer de longe era falar as palavras lá e meu pai fazia 

garrafadas de remédio. Nunca escutei alguém falar assim que não deu certo o que meu pai 

benzia. E quando chegava há outra semana vinha de novo aquele tanto de gente, vinham os 

italianos, tinha muitos italianos na fazenda, aí eles traziam toucinho, salame assim meu pai 

não cobrava pra benzer nem as garrafadas porque ele ia buscar no mato as folhas e raízes, 

então, as pessoas pra agradecer falavam: Ô Felipe, minha filha ficou boa aí matavam porco e 

traziam aqueles pedaços pro meu pai, traziam salame, que eu nunca mais comi, chamava 

cudiguim, como era gostoso uma delícia, uma delícia, os italianos que faziam. E o vovô 

morou um pouco em casa com a gente porque minha avó faleceu e ele foi morar com a gente 

Mas sabe como é gente antigo que não gosta de morar com os outros querem é ter seu 

cantinho, depois, foi para uma fazenda chamada Botelho, São José de Botelho e lá ele faleceu 

na casa de um filho dele, o tio Crispim, ele ia pras matas pegar mel, às vezes não era nem por 

conta do mel, mas por causa da cera, ele gostava de rezar terço, só que ele mesmo queria fazer 

as velas dele. E meu avô no dia de santa cruz, ele foi no mato e pegou uma árvore de cedro e 
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com ela ele fez uma cruz, e plantou no terreiro, fez um cercadinho e daquela cruz brotou e 

formou uma árvore que parecia uma cruz. Os pais de meu pai eu não cheguei a conhecer, mas 

meu pai era carreiro e ele dizia que o pai dele também foi carreiro. 

Uma vez aconteceu um fato com meu pai que por causa da muita fé que ele tinha, 

chega o mês de agosto, eles cortam as árvores para curtir a terra e o lugar que os fazendeiros 

deram pra ele fazer isso, não era pequeno de mata pequena, mas grande, aí daquele mato eles 

tiravam lenha para os colonos, aí papai era carreiro, mas carregava as madeiras, não era o 

carro, e sim a carretela com roda de ferro. Aí colocaram fogo no mato porque era de costume, 

meu pai estava lá carregando a carretela pra encher de madeira, de repente ele viu fogo, e fogo 

é assim conforme o vento dá ele se espalha e justamente no lugar que papai estava tinha fogo, 

muito fogo e os colonos começaram a gritar a fazenda pegou fogo e Felipe está lá, aí papai 

com a fé dele ele ajoelhou e rezou, disse que os bois formaram juntas de dois em dois, mas os 

bois mesmo com a canga fizeram isto.  Contam que a roda de fogo que se formou foi de 20 

metros, tudo rodeado, mas não pegou fogo no meu pai, aí os colonos tudo correndo, mas não 

tinha o que fazer quando viram o fogo foi baixando, baixando e papai estava lá no meio vivo. 

Então, com a fé né, ele benzia as pessoas e tinha uma oração muito forte, o fogo não chegou. 

Ele nunca falou como ele aprendeu a benzer nem fazer as garrafadas, mas eu tenho certeza 

que veio do pai dele, porque o pai do meu pai era africano, ele era africano o pai do meu pai, e 

ele chamava  Ferreira. Quem puxa um pouco meu pai nessas coisas é meu irmão Sebastião ele 

tem uma igreja espírita, meu pai naquele tempo não era espírita, mas assim, porque não se 

falava nisso, por dentro ele devia ser, se até agora chamam de macumba, imagine há quase 

100 anos atrás. Meu pai fazia assim a benção de São Pedro, Santo Antônio, São João, tanto 

não sei se você reparou eu tenho a bandeira aí, isso eu continuo porque meu pai fez uma 

promessa pro meu irmão chamado Pedro porque ele nasceu com uma bola assim... E médico? 

Cirurgia? Que jeito?! Naquele tempo, era só pros granfinos e olha lá. Meu pai benzia, fazia 

simpatia nas matas, no pé de jatobá e meu irmão sarou e meu pai fez promessa de rezar o 

terço de são Pedro todos os anos. Depois papai morreu, eu era mocinha ainda. E depois, 

vamos supor, aqui em São Paulo toda vez que eu dava um tropicão eu lembrava do meu pai e 

do terço. Se eu tivesse andando na rua e caísse uma folha assim na minha frente eu lembrava 

do meu pai e do terço, aí eu pensei meu Deus por quê? Aí eu tinha uma amiga mineira 

chamada Dona Brasília e eu perguntei pra ela o porquê que acontecia isso, ela disse que era 

pra mim continuar a promessa de meu pai. Eu não lembro o ano que ele nasceu, mas quando 

ele faleceu, eu estava com 12 anos, eu sou de 1928, então, foi em 1940 e minha mãe morreu 

seis anos depois de meu pai. Meus irmãos eram Antônio, Joaquim, Geraldo, Lázaro e depois 
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eu nesse meio. Teve alguns que faleceram, depois tinha José, Sebastião, Maria e Pedro, mas 

minha mãe foi mãe de 12 filhos e eu tive sete filhos, quatorze netos e já tenho bisnetos e uma 

tataraneta.  

Meu marido era Benedito Joaquim Monteiro, mas deixa eu contar a história, meu 

marido sempre assinou Benedito Joaquim Monteiro mas quando foi pra tirar um documento 

certo os pais dele não eram casados e aí o nome dele era Benedito das Dores. Antigamente, 

era muito diferente as pessoas usavam o nome de outras pessoas eu tinha um irmão que usava 

o nome do meu avô, Ferreira, antigamente, como se fala um fio de bigode era a palavra de um 

homem ,e era mesmo, agora pode ter quantos bigodes quiser. 

Eu me casei com 19 anos em Itaquera aí eu morei em Artur Alvim, num bairro 

chamado Burgo Paulista, e depois mudamos para um bairro Vila Isabel, depois vila Formosa, 

nossa! A gente parecia cigano e depois Carapicuíba. A gente só mudou porque Vila Formosa 

ficava longe do trabalho do meu marido no porto de Areia, meus irmão também trabalharam 

lá, o Arlindo e o Sebastião. Carapicuíba não tinha nada, nada, nada quando eu mudei pra cá 

estava fazendo o alicerce dos prédios dos trabalhadores da sorocabana, o alicerce da fábrica 

aqui atrás à Argos, que já está demolido, os prédios caindo aos pedaços, olha quanto tempo 

faz. Minha filha Bernadete é que gosta de Carapicuíba, ela ama Carapicuíba. 

Uma vez a gente fez uma música para Carapicuíba, mas foi assim quando saiu o 

Luiz Carlos: 

Carapicuíba terra adorada 

Carapicuíba princesa encantada 

Carapicuíba te vi nascer 

Carapicuíba eu te vi crescer 

Carapicuíba eu te confesso 

Carapicuíba cidade progresso 

A gente fez esta música para a congada 

O Luiz Carlos foi um bom prefeito pra gente ele incentivou muito a congada ,era 

muito bom Carapicuíba, não é como hoje que não tem mais congada, folia de reis, não tem 

cinema, a feira está lá do outro lado do mundo, uma feira de domingo não tem, mas mesmo 

assim eu amo Carapicuíba.  

Como eu sempre fui muito xereta, já fui a mestre da ala de baianas quando tinha 

carnaval, já costurei muito também.  Quando eu vim pra São Paulo eu estava com dezessete 
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pra dezoito anos, eu perdi minha mãe e naquele tempo meus irmãos cada um foi cuidar da 

vida deles e eu já vim empregada com uma família, naquele tempo em poços de caldas tinha 

muito turismo, eu trabalhava em uma casa que a senhora não fazia comida na casa dela, ela 

pegava em pensão, eu era a arrumadeira, então, quando chegava na hora do almoço eu ia 

pegar a marmita, era marmita de escadinha assim, então, eu ia buscar. 

 Nesse hotel, uma senhora que já faleceu chamada Leda Vanda Bruno, ela falou 

pra mim assim: você não sabe alguma moça que quer ir pra São Paulo? Ah eu logo me 

assanhei e vim com eles. Eu vim e fiquei morando com eles na Av. Paes de Barros n.1229, na 

Mooca, eu trabalhei muitos anos com eles depois fui trabalhar com a família da nora de dona 

Elvira, trabalhei muitos anos e depois fui trabalhar com a cunhada da nora e com essa família 

trabalhei quase quarenta anos aí quando teve aquele lei que as empregadas domésticas podiam 

ser registradas ela disse pra eu arrumar meus documentos direitinho que ela ia me registrar, 

tanto é que através deles é que eu sou aposentada. Nesse tempo eu aprendi um pouco de tricô, 

crochê, devagarzinho e eles foram muito bons pra mim.  

Tem muita mais muita música de Congo, da minha família quem participou foi a 

Andréia e Junior, meus netos, o Júnior batia a caixa e fora viajar comigo pro Rio de Janeiro, 

Belo Horizonte, foram para Rapós?  Hoje tá todo mundo casado. Eu tinha o uniforme da Folia 

de Reis da congada e hoje tenho dessa outra congada que eu participo a de Taubaté, na 

congada de Carapicuíba quando ninguém tinha telefone eles vinham de porta em porta avisar 

das apresentações, mas a de Taubaté eles ligam quando tem alguma coisa porque o Zé Baiano 

falou olha dona Divina (eles me chamam de mascote da congada) pra mim chamar a senhora 

pra uma festa por aqui pra cantar meia ora não adianta, porque a congada é registrada em 

Taubaté, então, eles ligam pra mim. Por exemplo, quando fui pro Rio eles me ligaram e eu fui 

pra lá e a gente viajou à noite, pra belo horizonte foi a mesma coisa, quando é em Cotia que é 

mais perto eu vou por que é perto. 

As festas de congada são mais em maio por causa do treze de maio por causa da 

libertação, mas às vezes até os políticos nos chamam pras festas, mas nas igrejas é em maio.  

Tem festa que junta mais de oitenta congadas é muito bonito, eles sempre me chamam pra 

cantar por causa da voz, eu tinha uma voz muito bonita, mas o tempo passa e a gente vai 

perdendo e ficando cansada. Cantar folia de reis judia muito da gente, mas eu cantei bastante 

folia de reis com Seu Odante porque ele tinha congada e Folia de reis, mas as festas eram 

muito boas. Em Olímpia também tem festa de São Benedito, em Tietê, a de Tietê é hoje, você 

está vendo este silencio aqui nesta rua hoje, o pessoal foi tudo pra lá, minhas filhas, minhas 

netas estão tudo pra Tiete, mas a negrada de são Paulo inteiro desce pra Tietê é sempre o 
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último domingo de setembro, aqui e gente vai de excursão. O pessoal da COHAB, da Rua da 

pedreira, a rua da pedreira é no antigo campo da Boiada.  

Aqui em casa todos trançam cabelo.  

Eu fiz uma música pra nossa senhora do Rosário também 

 

Senhora do Rosário vamos passear 

São Benedito foi quem mandou chamar 

Viva as estrelas oi viva a lua 

Oi viva o sol nossa congada na rua 

 

Eu também que fiz esta música, eu até escuto os tambores batendo forte assim, era 

muito bom nossa, era muito bom mesmo. Tem uma história mais ou menos assim os mouros e 

os cristãos uma parte de azul e uma parte de vermelho 

 

O navio negreiro deu sinal na terra 

Bandeira vermelha é sinal de guerra 

Lá vem os marujos entraram em prontidão 

Derrotaram os mouros salvaram os cristãos 

 

E a história é isso mesmo e eu vim prestar atenção no revelando São Paulo que 

tem a encenação dos cristãos e mouros. 

Nas cantorias com seu Odante e Zé Baiano eu sempre fiz linha de frente por causa 

da voz, mesmo hoje velhinha o Zé baiano não deixa eu ficar atrás sempre na linha de frente. 

Na congada eu sempre fiz a segunda voz já na folia e Reis era tífica e contra tífica daí já é 

outra toada 

Oi de dentro aio de fora 

O dentro quem será 

Oi de fora é santo reis 

Que veio lhe visitar 

Aiaiaiai 

Na hora de sair a gente cantava 
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A bandeira entra pela porta e despede pela janela 

Dona da casa me dá a bandeira não posso andar sem ela 

Nossa senhora perguntou quem matou a vossa fome 

Os três reis respondeu:  é o manjar que os anjos comem 

Deus lhe pague deus lhe ajude pelo manjar que nós comemos 

Os anjos lá no céu o seu nome estão escrevendo 

 

Tudo era muito bonito, eu lembro com muita saudade, muita saudade. 
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Imagens cedidas por Dona Divina 

 

       

 

 

 

        

 

 

 

 

FOTO 44: Máquina de costura que pertenceu a madrasta de 

Dona Divina, com aprox. 150 anos 

ARQUIVO: Juliana De Souza  

FOTO 45: Congada de São Benedito 

ARQUIVO: Divina das Dores 
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FOTO 46: Congada de São Benedito 

ARQUIVO: Divina das Dores 

FOTO 47: Congada de São Benedito 

ARQUIVO: Divina das Dores 
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FOTO 48: Congada de São Benedito 

ARQUIVO: Divina das Dores 

FOTO 49: Congada de São Benedito 

ARQUIVO: Divina das Dores 
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FOTO 50: Congada de São Benedito 

ARQUIVO: Divina das Dores 

FOTO 51: Congada de São Benedito 

ARQUIVO: Divina das Dores 
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FOTO 52: Filhos e filhas de Dona Divina 

ARQUIVO: Divina das Dores 

FOTO 53: Filhas de Dona Divina no recebimento do 

diploma de formação escolar 

ARQUIVO: Divina das Dores 
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FOTO 54: Divina  

ARQUIVO: Divina das Dores 

FOTO 55: Ala das Baianas/ Carnaval de Carapicuíba 

ARQUIVO: Divina das Dores 
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Entrevista: Neide Alves da Silva, realizada em 03 de outubro de 2009. 

Meu nome é Neide Alves da Silva tenho 68 anos sou viúva mãe de três filhos já 

sou bisavó, eu nasci num lugar chamado lençóis paulista, mas fui registrada em um lugar 

chamado Boracéia. Morei em tantos lugares que eu me lembro que a gente morou em um 

lugar chamado Fazenda Velha, era eu minha irmã mais velha Neusa e um irmão que já faleceu 

Nilso, a gente era três nesse tempo a gente brincava e meu irmão como ele era o único 

menininho ele colocava vestidinho pra gente brincar de casinha foi nesse lugar que nasceu o 

quarto filho da minha mãe. Meu pai era peão, domador de burro xucro, daqueles bem 

selvagens e trabalhava de domar burro, trabalhava com gado, lembro que uma vez ele teve um 

acidente um toro bravo feriu ele debaixo do braço e nessa é poça minha mãe estava esperando 

o quarto filho a gente morava em Fazenda Velha e meu pai chegou aquele dia tarde, com um 

machucado debaixo do braço deu um desespero na gente de ver aquilo... Meu pai era assim, 

comigo não, não com os filhos, mas com a minha mãe ele era meio nervoso aliás os dois eram 

meio nervosos um com o outro, não sei por conta de que, mas minha mãe dizia que não queria 

ter casado com ele mas meu avô que arrumou, casamento arranjado ele disse que gostava de 

um português. 

Depois deste lugar chamado Fazenda Velha, mas não sei se a gente foi para o sitio 

da família chamado INHUMA nossa ali se plantava tudo, e dava de tudo, só não se plantava 

roupa rrsrsrs... Ali se produzia tudo era mamona pra fazer o azeite para a lamparina, arroz, 

feijão de tudo se criava porco galinha a gente tinha uma vaca que dava leite, uma única vaca. 

Ai que delícia a gente morava numa casa grande de madeira muito bonita, muito bem 

ajeitadinha e eu fiquei com muita raiva do meu pai porque ele deu a casa para uns  italianos 

que foram trabalhar nesse sítio que era do meu avô da minha avó e nós fomos morar numa 

casa de barro, taipa né, mas até hoje eu me pergunto por que, porque se a gente era o dono né, 

porque os empregados foram morar naquela casa grande. Tinha um giral que eu ficava 

embaixo, eu sempre gostei de ficar encostadinha no fogão de lenha e eu me lembro que 

quando minha mãe levava roupa tinha que descer um barranco e um dia a gente viu uma 

sucuri, tomamos um belo susto, aonde minha mãe ia, eu queria estar junto, até eu nem 

entendo porque a gente não se dava muito bem eu e  minha mãe a gente foi se entender eu já 

tinha uns quarenta anos, mas onde ela ia eu queria estar junto eu amava muito a minha mãe, 

mas não sei depois de muito tempo é que fui entender o porque, é que eu era apaixonada pelo 

meu pai e ele por mim, e como eles não se davam muito bem  e meu pai pra se ter idéia teve 
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um tempo que eu fiquei doente ele mastigava pra mim e colocava na minha boca, você 

acredita menina, eu fico até emocionada em falar do meu pai. 

Em um dos lugares que eu morava tinha uma gruta eu morria de vontade de 

entrar, mas morria de medo, tinha uma voz que me dizia entra, entra, mas eu nunca entrei, 

mas eu tinha uma curiosidade de saber o que tinha lá no fundo, mas nunca cheguei a entrar de 

medo. 

Depois deste sítio que teve esta encrenca toda a gente mudou para um lugar que 

deu uma briga de meu pai com os irmãos dele era meu pai tio Antonio tio João tio lázaro  tia 

Maria tia Aparecida. Meu pai se chamava Nelson Alves, mas eu não me lembro o ano em que 

ele nasceu eu só sei que meu pai morreu com 42 anos na época eu tinha 12 anos. Aí venderam 

o sítio, mas eu acho que não deu quase nada pra cada um deles. Meu pai e o tio Lázaro eram 

os mais pobres de todos, foram os que não estudaram, os outros estudaram e tinha um tio que 

era advogado aí eles moravam e Jaú. Eu me lembro que quando a gente ia pra Jaú a gente ia 

de charrete.  

Eu adorava este lugar, minha mãe socava arroz no pilão a gente até queria ajudar, 

mas era muito pesado, a minha irmã que é a mais velha quando minha mãe ia lavar roupa ela 

dizia pra ela cuidar da gente, e ela era dura, e qualquer coisa que se fizesse ela batia na gente 

com cabo da vassoura, ela é dois anos mais velha que eu. Às vezes eu falo pra ela diz ah... 

Isso é passado, é passado, mas a gente lembra.  

Então quando foi vender o sítio a gente mudou pra um lugar que eu não lembro o 

nome, mas tinha uns espanhóis a filha deles chamava Dolores. E neste lugar minha mãe teve o 

quinto filho a Neusa, aí a gente mudou de novo para Pau d‟Alho, mas eu lembro que só tinha 

a gente que morava ali naquela casa e nessa época a minha irmã mais velha jê estava na 

escola, eu era doida pra entrar na escola, mas eu era pequena ainda mais eu lembro que ela 

tinha que andar tanto, e meu pai sempre lidando com gado, domando burro. Depois deste 

lugar a gente foi morar numa fazenda chamada Aristides então eram dois irmãos que 

moravam na fazenda. 

 Aí eu já estava mais grandinha eu já ia fazer seis a nos e eu tinha uma inveja que 

minha irmã já estava na escola aí logo eu entrei também com seis anos eu quis entrar na 

escola então a gente levantava cedinho, muito cedo e para ir para a escola a gente passava no 

meio do cafezal daqueles capins carrapicho e a gente ia sozinha eu e ela, a minha mãe fazia os 

lanches e naquele tempo tinha umas sacolinhas que chamavam picuá que colocava no ombro 

de um lado botava os livros e de outro os lanche, depois melhorou um pouco porque a dona 
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Celeste minha professora foi morar na fazenda então a gente ia de charrete com ela a 

meninada tinha uma inveja da gente. 

Esta primeira escola que eu freqüentei era de madeira, e tinha um porão e eu como 

sempre medrosa nem chegava perto. Mas a dona Celeste era muito gracinha. Aí a gente 

arrumou umas amiguinhas italianas e o sobrenome delas era Scaramusca meu pai falava vocês 

não vão comer nada na casa dos italianos porque a dona é muito porca, mas ela fazia um 

bolinho frito salgado que era uma delícia, mas meu pai não sabia 

A segunda professora foi Dona Cristina, naquela época a gente apontava o lápis  

com gilete e numa destas eu cortei o dedo, tenho o sinal até hoje e a professora ficou 

desesperada, nossa! Aí me levou numa vendinha que tinha perto, mas eu fiquei muito tempo 

com o dedo aberto. 

Depois deste lugar a fazenda do seu Aristides , então eu sei que eu ia fazer sete 

anos e a gente já trabalhava na casa de um dos donos da fazenda, eles tinham uma filha ela 

tinha um olho azul... eu tinha uma inveja daquela menina a menina tinha tudo mas ela gostava 

de ficar com a gente brincando. A mãe dela era antipática o pai nem tanto, minha irmã 

trabalhava na casa dela, lavando louça, escolhia arroz estas coisas e eu fui trabalhar no irmão 

destes, seu Rodolfo a mulher dele era boazinha, eu trabalhava escolhendo arroz, lavando a 

loucinha, lá tinha uma banheira cromada super chique e eu via quilo e pensava, um banheiro 

destes e eu tendo que fazer necessidade no buraco de madeira lá fora de casa, eu detestava 

entrar nestes lugares, eu era tão medrosa tão caipira que eu fico pensando como é que eu 

conseguia ir lá na dona Terezinha fazer as coisas, eu lembro que quando chegava gente em 

casa eu me escondia de baixo da cama de tão caipira que eu era. Nessa casa que a gente 

morava tinha uma colônia, mas a gente morava mais pertinho da casa da fazenda. Tinha uma 

dona que morava de parede meia com a gente a dona Chica, minha mãe a ela faziam 

rosquinhas, e teve uma vez que dona Chica comeu tanta rosquinha quente que eu pensava 

assim, vai fazer mal pra ela então foi dito e feito a dona passou mal à noite e eu só escutava 

ela reclamando ai João eu morro, eu morro e ele respondia, não morre não Chica. O lugar que 

demoramos mais tempo foi neste lugar, porque meu pai era destes que não levava desaforo 

pra casa, então a gente vivia mudando de lugar. Uma vez a gente mudou para um lugarzinho 

que tinha que atravessar um riozinho e me lembro que uma vez aconteceu um fato assim 

triste, eu gostava muito da minha mãe eu tinha muito medo de perder a minha mãe e uma vez 

a gente foi num velório de uma senhora que tinha perdido o bebe morreu ela e o bebe. Aí nos 

fomos no velório e tal, na volta assim do lado de fora do quintal que era a cerca, cerca de 

varinha aí tinha uma paineira, paineira tem espinho não tem, eu encostei-me àquela paineira 
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eu não estava me importando que estivesse machucando a minha testa e comecei a chorar 

pensando se minha mãe morre, ela me bateu... Deu-me uma raiva eu lá com medo que ela 

morresse, mas não tive coragem de falar pra ela, mãe eu to chorando com medo de te perder, 

eu devia ter falado. E ainda falou essa menina é muito manhosa. Desse lugar eu tenho uma 

lembrança bem triste meu pai pegou uma empreitada de burro bravo pra domar e quando a 

pega burro pra domar e não dá conta a gente chama de redomão, a primeira vez ele não deu 

conta, aí que desespero, meu pai caiu e ficou preso pela espora machucou tudo, e os homens 

ninguém teve coragem de entrar pra salvar o pai, minha mãe entrou segurou o burro, isso eu 

admirei nela, ele conseguiu sair, o curativo que minha mãe fez ela queimou o pano e fez uma 

pastinha de pano queimado pra botar nos ferimentos e quando foi à tarde ele levantou e pegou 

o burro de novo, minha mãe falava pra ele - Se vai morrer Nerso! E ele não deu ouvido.  

Mas minha infância foi muito gostosa tirando o mau-humor de minha mãe, coisa 

que depois entendi era porque ela não queria casar com ele e também não entendi porque 

tanto filho se eles não se gostavam. Eles tiveram oito filhos depois da Cleuza veio o Ilson, 

quando nasceu este meu irmão eu vim embora com meu avô. Porque como eu já te disse 

minha mãe implicava muito comigo, qualquer coisinha ela implicava comigo não se é porque 

meu pai tinha muito dó de mim, se era ciúme ei lá alguma coisas assim, se bem que minha 

mãe era durona com todos os filhos mais comigo era mais, não sei se era carência mas eu 

chorava muito, eu era chata, enjoada com certeza. Aconteceu uma coisa tão engraçada  uma 

vez tinha a parede da sala que ficava aquecida pelo fogão de lenha, eu encostava lá e dormia. 

Um dia meu pai falou assim se você dormir aí hoje eu não vai pôr você na cama, a lamparina 

vai apagar e você vai ficar aí, foi o que aconteceu. 

Eu lembro que meu pai chegava do trabalho e a gente logo corria pra pegar o 

chinelo, esquentava a água pra ele lavar os pés. Ele vinha com o guardirreio que de longe a 

lambada nos acertava. Teve outra passagem da minha infância que eu não me esqueço, minha 

mãe estava grávida do Ilson deste que nasceu no dia em que eu vim embora pra Carapicuíba. 

Minha mãe estava indo buscar lenha, e eu tinha minha cordinha e minha rodilha 

pra trazer o feixinho de graveto e ela falou hoje você não vai comigo, aí eu comecei a chorar 

por que  eu queria ir  e ela estava brava comigo, eu de teimosa andava atrás dela e ela falava 

pra mim, se você vim eu te mato e minha irmã, ria ela ia pra uma mata mais ou menos perto, 

ela foi indo e pra sair tinha uma porteira quando ela atravessou a porteira eu peguei as minhas 

coisas e fui. Aí eu lembro que ela estava cortando a lenha e uma madeira caiu em cima dela e 

ela ficou presa entendeu, hoje eu fico pensando que se eu não estivesse lá ela teria morrido, 

isso porque ela não queria que eu fosse ela ficou presa ali eu corri ali por perto tinha um 
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cafezal um pessoal trabalhando eu gritei e eles foram quem socorreram minha mãe , por que 

ali não era um lugar de passagem. É tanta coisa que acontece é só Deus mesmo na nossa vida. 

Quando eu vim pra Carapicuíba eu fiquei triste ao  mesmo tempo em que estava 

feliz porque eu queria vim com meu avô, eu tinha... Sabe quando você está pressentindo 

alguma coisa?  Minha mãe não chorou quando eu fui embora com meu avô acho que ela deu 

graças a Deus, meu avô quando ia passear lá ele via que a gente brigava, brigava não, minha 

mãe brigava comigo porque uma criança naquela época não brigava com os mais velhos, hoje 

em dia seria diferente, eu não tinha boca pra nada.  

Então eu chorava, e essa era a raiva dela aí meu avo disse teca, eu vou levar essa 

negrinha se não um dia você acaba matando ela, na hora eu fiquei feliz pensando que ah... Eu 

vou embora pra São Paulo, ele foi lá falou com meu pai, menina jamais eu pensei que quando 

eu voltasse eu iria achar meu pai no caixão, eu tinha ia fazer sete anos, aqui eu entrei na 

escola. Quando eu cheguei aqui em São Paulo a gente veio de trem, eu só tinha andado de 

carroça e nunca tinha visto carro eu lembro que quando eu estava  vindo pra cá pra 

Carapicuíba eu estava na janela do trem comendo uma banana e deu um vento forte que a 

banana caiu da minha mão, pela minha avó eu também não fui muito bem vinda aqui não, ela 

não gostava do meu pai, então eu acho que o que ela não podia fazer com o meu pai ela fazia 

comigo. Meu avô chamava Sebastião, mas todos os netos chamavam ele de Caca, eu não sei o 

lugar onde ele nasceu não ,mas sei que ele era mineiro a minha avó era de Três Ponta Minas 

Gerais, a mesma cidade que minha mãe nasceu. Eu não sei direito como e porque meu avô 

veio pra Carapicuíba, eu não sei a história do casamento do meu avô dos meus pais, mas 

também eles moraram em muitos lugares, mas eu não sei dizer quando que vieram de Minas 

para São Paulo 

Meu avô veio pra São Paulo pra trabalhar na Sorocabana, a função dele eu não sei 

direito não só sei que ele trabalhava a noite, ele tinha aquele uniforme o boné, maquinista ele 

não foi não, maquinista foi o filho dele tio Onofre que até morreu de acidente, encontro de 

dois trens então veio pra trabalhar na sorocabana e pra Carapicuíba  eu também não sei mas 

quando eu vim pra Carapicuíba meu avô já era aposentado, então ele recebia a aposentadoria 

e também ganhava a vida assim como benzedor ele era muito bom benzedor, o pessoal 

chamava ele de macumbeiro. Ele era meio poderoso, meu avô era tipo assim se ele botasse o 

olho numa dona e cismasse que a dona ia ser dele, era, meu avô eu até  tinha um pouco de 

medo dele, mas ele era um cara assim que curava as pessoas. Eu me lembro até que eu tinha 

um amigo de escola que se chamava Reinaldo uma vez ele foi com o corpo cheio de ferida, ai 

meu avô fazia uma pomada e que se passava no corpo ele fazia um xarope, e umas placas com 
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o açúcar pra pessoa tomar e se limpar por dentro ele curava muita gente, eu sou testemunha 

disso meu avô se ele fosse vivo ele teria muita história pra contar mesmo. Uma vez ai que 

horror! Meu avô gostava muito de contar história, uma vez ele falou que tinha feito um pacto 

com o diabo, isso minha avó contava também porque pedia alguma coisa assim e na noite da 

sexta-feira se ele conseguisse aquilo a alma ele era do... Credo né. Mas aí ele não quis e 

queria desmanchar, achou que não ia dar em nada. Aí minha avó disse que em uma noite de 

madrugada, isso eu não morava aqui ainda, eles moravam aqui na Tamara, minha avó disse 

que estava na cama ouvindo rádio ela e meu avô, até então os filhos já estavam crescidos e tal 

aí minha avó disse que, disse minha avó que é meia noite, disse que deu uma ventania tão 

grande que, ela disse isto não posso dizer que é verdade, mas são histórias que o povo conta. 

Disse que deu uma ventania tão grande, tão grande que a porta se abriu assim bateu e a porta 

do quarto abriu também, e  meu avô rezava muito ele tinha um livro de santo expedito disse 

que o santo expedito era,dizem que quem lê este livro sabe coisas. Aí minha avó ouviu uma 

voz assim , você esqueceu do trato alguma coisa assim, aí meu avô começou rezar e minha ao 

também começou rezar, rezar,rezar aí passou aquela ventania e ficou tudo calmo, aí meu avô 

começou a dizer eu estou arrependido, não quero ter nada a esse preço falando assim né, o 

engraçado que a vizinhança não viu isso só eles. Meu avô contava coisa.. ai credo, eu tinha 

medo dele porque tinha dia que ele falava assim, se eu quiser chamar o saci eu trago ele aqui 

agora dou um assobio e ele vem! eu era medrosa por natureza. ele tinha uma coisa as vezes 

ele dormia encima da mesa, não sei porque ele fazia isto. Ele encantava as pessoas, lembro 

que tinha uma vizinha nossa, Tercília uma moça linda, casada com uma filhinha e tal e meu 

avô seduziu esta moça, minha avó viajava muito, era que nem eu assim ela ia pro interior 

essas coisas e ele ficava né, minhas tias trabalhavam chegavam só a noite, meu avô era meio 

safado um negro, bem negro mesmo se cuidava que era uma coisa, hoje eu fico pensando 

assim, eu me lembro dele passando a mão no cabelo da moça, ele era uma pessoa boa mas ele 

era um Don Juan um Don Juan meu avô.  

Minha avó era bem clara eu acho que alguma pessoa da família dela era branca 

porque o olho dela era claro. Minha avó era brava, bem brava eu lembro que eu nunca tinha 

comido jiló aí eu olhei o jiló assim e falei, pra que ah eu não quero! Pra quê! Ela colocou jiló 

puro no meu prato, primeiro eu tive que comer o jiló pra depois comer as outras coisas. 

Minhas tias tinham, a tia Antonieta e a tia Bárbara eu gostava muito delas elas trabalhavam na 

Rua Santa Ifigênia eu gostava de ir lá porque na casa das patroas sempre tinha uns bolos 

muito gostosos a minha avó era lavadeira, naquela época puxava água do poço pra poder lavar 

a roupa e engomava com ferro de brasa ela tinha uns três ferros, enquanto um esfriava com 
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ela passando eu tinha que ficar balançando o outro pra esquentar né, as roupas era aqueles 

lençóis de linho e o dia que ela ia levar roupa na cidade eu não ia pra escola, ela não deixava 

pra eu poder ir ajudá-la. Aqui eu fui para a escola e a primeira escola que freqüentei era perto 

da rua da feira, lá tinha uma sala e depois a escola mudou ali onde é a Casa de Carnes 

Monteiro, lá foi onde eu tirei o diploma no quarto ano, foi até aí que eu fiz. A festa foi onde é 

a câmara municipal, ali era o cine Lunar. Tem vários colegas de escola que eu tenho contato 

até hoje. 

Eu cheguei a Carapicuíba em 1949 por aí, mas meu avô e família já estavam aqui. 

Carapicuíba não tinha asfalto, era tudo terra, não tinha nada. Aqui pra baixo onde é Antonio 

Roberto, era tudo eucalipto, era a terra de Roberto Pignatari se não me engano meu avô era 

quem cuidava dos eucaliptos pro pessoal não pegar lenha. Eu me lembro que na Rua Ipê era 

um calipal, tinha uma casinha só. Eu lembro que em uma das vezes que fui levar roupa com 

minha avó escapou um boi do matadouro e foi aquela correria. A gente ia de trem com aquela 

trouxa de roupa.     

 Não tinha nada na frente da casa de meu avô, não tinha nada, meu tio trabalhou 

no matadouro, ali no Km 21 tinha o matadouro, era onde meu sogro arrematava uns pedaços 

de carne pra vender. Meu avô comprava as coisas deles, naquele tempo não tinha geladeira 

não tinha nada, tanto é que as carnes que se comprava se fritava e deixava na banha pra 

conservar ou então secava no varal, ela ficava uma noite no sereno pra não pegar mosca no 

dia seguinte e só depois ia pro sol. 

 Minha avó teve de filhos (as) a tia Barbara tia Ifigênia, minha mãe, tia Maria, tia 

Antonieta, tia Martina, tio Onofre e tio José. Eu tinha uma tia linda, a tia Martina ela sofreu 

um acidente na fábrica que ela trabalhava e morreu, ela trabalhava nas indústrias Matarazzo. 

Quando a gente morava no interior ela foi passear onde a gente morava e tinha um barro 

branco e eu acho que até hoje fazem artesanato com ele, minha mãe fazia caximbinho de 

barro pra gente, coisinhas pra gente brincar, panelinha etc. Ela era brava, mas ela fazia coisa 

pra gente. E eu lembro que a tia Martina cantava pra gente, já a tia Maria era muito triste 

desde pequena, e ela morreu de tristeza porque ela era muito apegada com tio Onofre que 

morreu de acidente de trem quando ele morreu, ele tinha um filho e depois teve uma filha que 

estava com dois dias quando ele sofreu o acidente e a tia Maria foi ficando triste, triste que 

morreu, ela era jovem e nem tinha se casado pois era muito apegada a ele.  

Eu me casei com 22 anos com o pai dos meus filhos, eu não gostava dele, ele era 

um negrinho muito metido, mas eu o conhecia já algum tempo porque eu tinha uma tia que 

casou com um primo dele porque quando esse meu tio que é primo da minha cunhada que é o 
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tio Luciano, Maria José, Cecília eles ficaram órfãos, o tio já era moço, e as irmãs também 

moçinhas, e mãe deles morreu de parto, quando teve uma criança e morreu no parto. O pai 

trabalhava na roça onde tinha um rancho e o tio Luciano trabalhava com ele, um certo dia o 

tio Luciano veio para casa num fim de semana não para que, e o pai dele ficou na lá,  e na 

segunda feira quando ele chegou ficou sabendo que o pai tinha morrido queimado porque 

pegou fogo ali no rancho. A mãe não havia morrido ainda, ela se engraçou com uma pessoa e 

ficou grávida de gêmeos e morreu nesse parto, então o tio deles que era o pai da minha 

cunhada que era irmão do pai do tio Luciano trouxe eles para cá, e ficarão morando juntos. Aí 

nesse conhecimento todo, ele (tio Luciano) conheceu minha tia, namorou, acabou se casando 

com ela, eu vinha, pois minha tia tinha que namorar, e eu tinha que vir junto, eu vinha na casa 

que eu mostrei para você que eu gostava, eles moravam lá, e tinha uma venda, e o Agostinho 

trabalhava lá com o pai dele, eles trabalhavam na feira também, lá na feira eles tinham uma 

banca que vendia arroz, feijão, o Agostinho sempre gostou de ser comerciante, tanto que, 

quando o pai dele morreu, o pai dele estava fazendo um negócio de comprar um caminhão 

para ele trabalhar, e as primas  vieram para trabalhar, por que o meu sogro era muito tirano, 

duro, ele era muito duro, duro, as pessoas tinham que trabalhar muito, até os filhos tinham que 

trabalhar muito, ele não dava moleza não, até o tio Luciano trabalhou muito, mas depois foi 

trabalhar como obras, e as meninas  foram trabalhar em casa de família, e o dinheiro tinha que 

prestar contas para ele, as filha também. Ele era uma pessoa muito dura, com a mulher com os 

filhos, mas ninguém falava isso porém ele era um cara bravo, o Sr. João Ovídio, era muito 

duro com a mulher D. Ana.  

D. Ana era um doce de pessoa. E por conta disso, eu fiquei conhecendo eles, e 

como eu vinha muito eu acabei conhecendo meu marido, Agostinho. E meu avô falava se vai 

casar com esse negrinho! Ele vendia carne numa carrocinha, e tinha um cavalo preto lindo e 

passava vendendo carne tinha uma freguesia enorme aqui em Carapicuíba, e ai teve um tempo 

que estudamos juntos, mas ele fugiu da escola o Agostinho não quis saber de escola, ele mal 

sabia ler e escrever o Agostinho, mesmo assim foi um grande cara profissionalmente, ele era 

muito competente. Minha tia casou, e não demorou muito eu comecei a namorar com o 

Agostinho, eu tinha uns 16 anos, até então eu já trabalhava fora, pois fui babá durante oito 

anos, trabalhei aqui em Carapicuíba também, trabalhava na Casa de uma professora D. 

Luzina, depois fui trabalhar na casa de um pessoal que tinha um bar na estação de 

Carapicuíba, antigamente tinha um barzinho na estação, depois na casa do seu Fernandes, eles 

tinham um bar na estação e tinha os filhos, tinha a mãe da D. Ermínia, eles eram portugueses, 

a mãe da D. Ermínia era uma Dona bem de idade, ai eu fui ser baba da dona, pois ela era 
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velhinha, e fazia coco na cama, pois naquele tempo não existia fraldas para adultos, então era 

eu quem dava banho na Dona, até então eu tinha uns 13 quase 14 anos, aí meu pai já havia 

morrido, eles enchiam uma banheira e colocava a velha lá dentro e esperavam eu chegar para 

dá banho na velha, e eu gostava, eu gostava.  

Mas antes de começar a namorar com Agostinho, ouve a morte do meu pai, fiz o 

quarto ano e tal, ai eu resolvi que queria ir embora, voltar para o interior, porque no mês de 

julho, eu tinha ido nas férias, e quando me despedi do meu pai nós choramos muito, eu e ele, 

parece que estávamos sentido sei lá aquela coisa, ai eu falei para ele assim: eu não quero ir 

embora mais.  

E ele falou: - Não, você tem que ir, para acabar os estudos. E eu falei que no fim 

do ano eu vinha embora, eu trabalhava tirei o diploma.  

Um dia eu cheguei em casa, meu avô estava nervoso, desesperado, pois meu pai já 

tinha morrido e meu avô não tinha falado pra mim que ele tinha morrido. Ele falou que nós 

iríamos viajar de noite, mas eu falei: não é o dia de eu ir ainda. Ai ele falou: nós vamos viajar 

hoje porque seu pai esta doente. E eu falei para ele: meu pai morreu né? Ele não, não seu pai 

tá muito doente. Mas na minha cabeça meu pai já tinha morrido, por que eu achei meu avô 

muito nervoso, desesperado tinha que viajar naquela noite.  

Aí viajamos a noite inteira tal, e quando chegamos, e eles moravam num lugar que 

só tinha a casa deles, e eu me lembro que tinha café, pé de café por todo o canto, e no trem ele 

falava: já pensou, chega lá seu pai morreu! Eu falava assim: Caca meu pai morreu né, meu pai 

morreu, ele falava: não, ta muito ruim. E quando cheguei lá vi meu pai num caixão, coisa 

mais triste do mundo! Nossa! Meus irmãos, coitadinhos! Esse meu irmão Wilson 

desnorteadinho andando entre os cafezais, nossa! Que coisa horrível! Ele ficou tão 

desesperado quando meu pai morreu. E meu pai era bravo e de vez em quando esse meu 

irmão Wilson levava umas surras bravas do meu pai, pois ele era terrível.  

O meu pai era hipertenso e não aceitava ajuda da família, teve um irmão que 

internou ele, mas ele fugiu foi embora para casa. Depois do enterro meu avô resolveu trazer 

todos embora, minha avó não gostou nada, nada, e nesse meio tempo minha tia também ficou 

viúva, e meu avô juntou todo mundo e trouxe embora, ficamos todos em quatro cômodos, era 

muita gente, mas como eu já trabalhava arrumei um trabalho para minha mãe, e logo minha 

tia começou a trabalhar também e arrumamos uma casinha, uma casinha de tábua dois 

cômodos de um lado e dois cômodos de outro, morou a gente e minha tia e ela tinha um 

monte de filhos.  
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Antes de o meu pai morrer que eu morava lá com eles minha tia tinha um 

namorado, que no final das contas acabei eu casando com ele anos mais tarde, que era parente 

da D. Tereza, e domingo enquanto não arrumasse a cozinha  não ia para  matinê, e agente ia 

todo domingo para a matine porque as minhas tias iam, era o cine Vencedora, tinha o salão e 

tinha o cinema, e enquanto eu arrumava a cozinha ninguém podia me ajudar, e eu via o 

namorado dela, e minha tia Antonieta tinha um namorado chamado Darci, e minha tia Barbara 

namorava o Isidoro de Arruda, que veio a ser meu companheiro muitos anos depois, eu tinha 

por volta de 8 ou 9 anos quando conheci ele, eu era magrinha bem pequenininha, bem 

mirradinha. 

 Eu acabava de arrumar a cozinha correndo, fazia tudo correndo, para ir correndo 

pro cinema, mas tinha que subir um morrinho até chegar ao cinema, e quando estava subindo 

de lá ouvíamos a música da introdução do cinema.  

 Gostoso essa passagem, nossa! Muito bom era aquele tempo! E minhas tias me 

ajudarão muito, me salvarão bastante da minha avó. Minha avó às vezes batia e me prendia 

num banheiro do lado de fora, e ficava lá até parar de chorar, e eu era chorona, ela dizia: 

enquanto você não parar de chora você não sai daí! Nossa que horror né!  

Quando minha tia Antonieta se casou, minha mãe já era viúva, e nesse tempo eu 

vinha pastorar minhas tias. Eu tinha uma raiva, meu Deus do céu!  Às vezes eu estava 

morrendo de sono, mas tinha que vir, mas depois minha tia se casou, e eu comecei a namorar 

o Agostinho, como ele me tentava demais. Comecei a namorar nem sei por que; eu não 

gostava dele, nem sei por que comecei a namorar! Até então nessa época eu comecei a 

trabalhar na cidade, na Av. São João era babá, a menina que eu fui babá hoje é traficante 

Sônia Haddock Lobo, fui trabalhar na casa de um professor Roberto Jorge Haddock Lobo, ele 

era professor do Mackenzie e do colégio Rio Branco. Ele foi professor, escritor devo muito a 

eles, minha vida ficou meio acertadinha por causa deles, foi um tempo muito bom, quando eu 

trabalhei lá eles me ajudarão bastante no tempo que trabalhei lá, a dona Sumaya ela era síria e 

ele era de uma família muito tradicional do Rio de Janeiro Sr. Hadock Lobo foi gente muito 

boa pra mim. 

 Ai me casei com o Agostinho, o pai do Agostinho era tão bravo que tinha horário 

para chegar em casa, se passasse das 22 horas não entrava, e dormia do lado de fora, o 

Agostinho várias vezes dormiu do lado de fora da casa, e ele falava assim para a esposa ele 

vai dormir ai, e ninguém vai dar coberta.  

Mas ela ficava com dó, esperava o velho dormir e jogava uma coberta pela 

janelinha, e tinha que levantar antes dele, levanta, ia na ponta do pé.  
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Foi o Sr. Ovídio que contribuiu na construção da igreja Nossa Senhora de 

Aparecida fundada em 1952, não tinha igreja, eu me lembro do começo, que tinha uma pedra 

fundamental e um cruzeiro e eles rezavam a missa no relento, e devagarzinho foi indo, e essa 

igreja era para ser bem bacana, pois ficaram tantos anos construindo. Eu me lembro que tinha 

um missionário tão bonito, e quando ele foi embora as moças choraram tanto, tinha uma moça 

que vivia aqui perto, que se chamava Madalena, e quando o padre falava: amanhã quando eu 

não estiver mais aqui ... Essa moça chorava tanto, mais tanto, porque tinha se apaixonado pelo 

padre. 

 Eu me casei no dia 14 de julho, e o meu vestido foi lindo de renda, e foi uma 

costureira lá de Perdizes que fez o meu vestido, olha que chique que eu era! Naquele tempo, 

moderno era o vestido curto de renda, as fotos eu rasguei tudo, e quem deve ter a foto é minha 

cunhada Tina. Eu me casei no civil, e na igreja Nossa Senhora de Aparecida, não teve festa 

porque agente não podia fazer, teve uma festinha na casa da minha cunhada Dona Tina,  

fizeram um bolinho. Eu tenho muito amizade com ela, e ela sempre me ajudou muito, quando 

eu me separei, nunca me censurou, depois ele faleceu. Há muitos anos que eu já estava 

sozinha, 18 anos, eu reencontrei um amigo, o Sr. Isidoro de Arruda, a Domênica já estava 

com a gente, ela era pequenininha, e fui ao banco Banespa e levei a Dodô, eu encontrei com 

ele, até então eu estava apaixonada por outra pessoa, irmão de uma amiga minha o Hélio, e eu 

tava triste, naquele dia, aí nos topamos na calçada no centro de Carapicuíba, ele disse: e aí 

Neidinha já casou? Eu disse: não, estou apaixonada, mas o cara não me quer, ele me olhou 

com uma cara. E com aquela coisa de brincar com a criança ele perguntou: e essa criança 

quem é? Eu disse minha neta. Eu perguntei: e você já casou?  

Pois ele tinha uma companheira que morreu né, ele me falou tô viúvo, e fala pra 

esse cara, que você já tem quem cuide de você, e foi embora. 

E agente se encontrava, e eu gostava muito dele, e eu falava com os meninos, eu 

tenho um amigo que sumiu, morava aqui na COHAB, e um dia eu andando com a Márcia vi 

um neguinho engraxando sapato, ai eu falei: Olha Márcia, esse ai é o amigo que eu falo pra 

vocês, e quando saímos a Márcia falou: Gorda esse cara está apaixonado por você, eu disse: 

que isso Márcia, somos só amigo. E não, é que agente se envolveu, mas depois não deu certo, 

foram sete anos de convivência boa, e eu estava muito acostumada a ser livre, e aí ter uma 

pessoa que prende agente. A gente ficou seis anos namorando aquela coisa toda, mas quando 

foi pra gente se juntar não deu certo, e quando a gente se juntou teve uma festa que parecia 

um casamento.  
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O tempo que eu era criança, antes do meu pai falecer, eu morava aqui com ela, 

elas iam pro salão e eu ia junto, ficava a noite inteira sentada numa cadeira olhando o pessoal 

dançar, e meu avô não participava das festas não, eu nunca me lembro do meu avô indo a uma 

festa, nem missa. Minha avó ia às missas e me levava. E sabe uma coisa interessante que eu 

lembro, é do nascimento do meu irmão Wilson e da minha irmã Cleuza.    
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Entrevista: Dona Terezinha Maria da Silva Matos, realizada em 25 de julho de 2008 

O nome da minha mãe é Maria Antunes da Silva. 

Minha mãe começou fazer a congada lá na Santa Terezinha lá perto do asfalto, 

você sabe onde passa os ônibus? Então ali que minha mãe começou a fazer aquelas festas 

todinhas né. Aí depois ela veio pra essa rua aí onde você mora a Sagrado Coração... Coração 

de Jesus porque ela morou ali também, dali ela veio pra cá no Ariston, mesmo assim ela 

sempre fez a festa.  

 Na Santa Terezinha já fazia procissão congada e tudo, mas depois que veio pra cá 

ela fez esta igreja com intenção de Nossa Senhora de Aparecida, então o que é que vinha aí; 

vinha congada da Aparecida do Norte, vinha de Minas, vinha de São Bernardo, vinha de 

Cotia, vinha de tudo quanto é lugar, São Miguel, vinha de lá da... da.... Pirapora. Esqueci uma 

depois eu falo. Mas então, minha mãe fazia a festa ela matava boi, matava galinha e vinha 

aquele monte de gente, um monte de gente que vinha de tudo quanto é lugar e quando 

chegava o dia das crianças também, que é dia de Nossa Senhora de Aparecida ela fazia a 

festa, era mais de nove metros de bolo que levava lá pra baixo aí a gente ficava a noite 

inteirinha fazendo comida.  

Então, como eu tava falando pra você vinha os violeiros de Osasco, vinha tudo aí 

pra essa Igreja. Só que a gente mora aqui vai fazer 30 anos, e neste tempo todo ela fazia tudo 

esta festaiada.  

Quando matava o boi vinha gente de tudo quanto é lugar, e o boi era matado aqui 

mesmo no quintal, vinha até polícia pra não fazer aquela bagunça “né”, mas também é porque 

eles sabiam que era festa de preto “né”, tinha aquela procissão do Divino tinha tudo “né”, 

tinha bolo, tinha chope, tudo isso aí (risos) tinha na festa. Quando matava galinha a gente 

fazia canja de galinha pras crianças, tinha a mesa dos adultos e a mesa das crianças. 

Vinha as congadas de Mogi das Cruzes, Tiête, Lorena. Quem fazia as missas pras 

festas eram os violeiros de Osasco, entendeu?  

A maioria dos congadeiros já morreu, mas aqui as congadas pararam antes dela 

morrer porque ela ficou muito doente. 

Dona Tata irmã da dona Maria, nasceu em Botucatu e está em Carapicuíba há 

cinqüenta e oito anos, sempre acompanhou as festas, Divino, Congada, Moçambique. Hoje 

em dia a gente só faz a festa de Cosme e Damião, o caruru. Mas eu me lembro de uma das 

música.   
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Oh que dia festeiro, 

oh que dia bonito, 

Viva nossa senhora do Rosário O lerê 

Viva São Benedito. 

 

Eu sinto muita saudade daquele tempo, a gente ia pra Minas pra saudar as 

congadas de lá e também se apresentava nessas coisas de cultura, a gente foi até pra Angra 

dos Reis, Embu das Artes, ia pras faculdades, pras escolas. 

 

Segura a bandeira 

 Que ele vai embora, 

Ele vai voando, 

Ele vai pra glória 

 

Tinha os senhores congadeiros velhos que iam inventando os versos na hora, era 

assim. 

A história dos reinados do Congo quem sabia morreu estes dias, o seu Odante, sei 

que tinha espada no meio, meu interesse era por bater perna e seguir a cantoria, mas uma 

coisa eu sei, veio da África. 

Minha mãe tinha a missão de correr sete igrejas esta missão foi pedida pelo vô 

guia dela, geralmente ela ia pro interior, mas ela nunca chegou contar como é que acontecia as 

coisas nas missão que ela fazia. Tinha um pessoal da Vila Formosa que vinha sempre se 

consultar com minha mãe, os japoneses, eles também tinham missão. Todos eles vinham aqui 

pra falar com o vô. Minha mãe ia pras matas pra fazer a passagem com todo esse pessoal, 

desde quando minha mãe começou, ele vem pra cá, mesmo depois que minha mãe morreu 

eles ainda vem pra cá fazer a adoração pro vô. 

Minha mãe gostava de fazer as festas em maio, agosto e setembro, então nessas 

épocas era tempo de festa. Minha mãe aqui se perguntar, conhece Dona Maria? Todo mundo 

conhece, ela era muito conhecida 

Daí depois ela também participou da escola de samba que ela ajudava, daqui do 

Ariston mesmo, mas também da escola de samba de Carapicuíba, ela era festeira mesmo. 

O negócio do terreno aqui foi assim. Tinha um advogado aqui de Carapicuíba 

Doutor Adilson, aí ele veio pra ser benzido pela minha mãe e o preto velho dela, o guia dela 

falou pra este senhor que ele ia ganhar duas vezes na loto aí passou um tempinho e ele ganhou 
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na loto duas vezes daí o que é que ele fez, nesse tempo a gente não tinha casa morava de 

aluguel aí ele pegou e comprou dois terrenos pra minha mãe, então este terreno foi doado pra 

ela e nessa época ela já tinha a promessa o que ela fez foi cumprir com a promessa e fazer a 

igreja nos moldes do seu João de Camargo foi assim que ela fez esta capela. Mas a gente vive 

escutando o pessoal falar que a igreja não presta, só por que não é romana. Só porque a igreja 

é nossa, mas ela é aberta pode vim fazer terço tudo, mas o pessoal não vem porque dizem que 

a igreja não presta. 

A história da igreja é assim, meu vô fez a promessa que se ela pudesse construir a 

igreja era pra ela construir uma capelinha, e esta capelinha tinha que ser feita quase igual a do 

João de Camargo, ela tinha promessa com ele também.  Minha mãe ia pra tudo quanto é lugar 

e conheceu o seu João de Camargo, a igreja é como a de João de Camargo, lá de Sorocaba, 

não sei se você conhece que é tipo assim uma igreja fundada nestas coisas que você está atrás, 

coisa de africano, escravo, mas não é igual, mas ela fez quase no mesmo molde, ela gostava 

de todos os santos ela bordava as capas para eles. E ela dizia assim, que ia fazer esta igreja, 

mas não queria que derrubasse nunca a igreja, não era pra tirar os santo, não era pra tirar nada 

e no causo que ela falava que a igreja ainda ia ser muito falada, mas só que a gente (pausa) 

depois que ela morreu num teve condições porque ficou quase R$2.000,00 só de imposto e a 

gente tinha que pagar porque se não a prefeitura embarga “né”, então a igreja tá assim feinha, 

mas a gente ta fazendo, to fazendo estas coisinhas, vamos vê se a gente faz uma pechincha pra 

poder  comprar tinta e pintar, porque eu e minha tia a gente recebe aposentadoria que dá dois 

salários que a gente paga água, luz e come.  Então é isso aí que eu to falando pra você a igreja 

é registrada como uma casa de caridade Catinguerê, que nem tá aí na conta de luz. 

Catinguerê é o nome do vô que a mãe recebia, aqui na conta de luz tá escrito o 

nome do preto véio, casa João de Lima Catinguerê, entendeu e aí minha mãe falava que ele já 

tem mais de 500 anos era ele quem ajudava e orientava ela, a gente conseguiu o terreno assim, 

como minha mãe benzia, mas ela não tinha tambor era só (pausa) ela benzia com o Rosário, 

aqui não tinha vela nem tambor nada dessas coisas, então ela pegava o rosário ela colocava na 

mão e ela falava tudo assim que tava acontecendo. Ela benzia desde criança, desde o sete anos 

minha mãe já benzia primeiro quem benzia era o pai dela, depois passou pra ela porque meu 

avô era da mesa branca.  

Eu conheci meu avô nós era muito criança, mas eu lembro do avô. Assim ele era 

guarda aqui na sul americana e aí ele vinha do serviço, minha avó tinha umas cabritinhas ele  
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ia lá tirava leite dava pra gente, minha avó gostava de bater na gente mas ele nunca deixava e 

isso era uma festa, mas lembro que ele nunca gostava que a gente pintava a unha e nem 

pintava batom e no carnaval não queria que a gente colocasse máscara isso ele nunca gostou.  

Meu pai desde que ele largou da minha mãe, eu tinha sete anos de idade até hoje 

que já to com 60 anos, nunca mais vi ele, mas dizem que ele tá vivo então posso dizer que 

minha mãe foi sempre pai e mãe da gente num existe pai. Teve o meu padrasto que morou 

mais de trinta anos com a minha mãe, mas quando ela morreu, ele morreu também.  

Então aqui no quintal fiquei eu e minha tia, minha mãe criou mais de 20 pessoas 

sobrinho, crianças que passavam necessidade e vinha procurar ela e ficava morando aqui, e 

estes chamam ela de vó, de filhos mesmo somos em 4 irmãos mas fora a gente, ela criou mais 

de vinte pessoas quer dizer, a maior parte de nosso irmão é tudo de criação e ninguém deixou 

de vir aqui nos visitar. 

Da igreja é assim, quando minha mãe fazia festa aqui, como a igreja dela era 

particular as outras igrejas não aceitavam nem participavam, porque não era Romana “né” 

então minha mãe não ia pra igreja, ela fazia a procissão dava a volta na cidadinha todinha e 

voltava pra cá, mas não ia pra outras igrejas porque eles não aceitavam, falavam que esta 

igreja aí era igreja de macumbeiro, mas não é, porque (pausa) é lógico que ela não ia deixar 

pros romanos pra ela ficar sem a casa porque isso aí foi feito em particular, mesma coisa de 

você erguer uma casa, você ergue uma casa e a casa é de quem? É seu num é, você num vai 

dar pro governo? Então você pode dar pro governo quando você não tiver mais ninguém e aí 

não tem pra quem ficar “né”, então as igrejas não aceitavam achavam que lá não é Romana 

então lá ela não prestava, então essa é a história, porque uma igreja foi particular. 

Teve uma história assim, a gente foi no Programa Silvio Santos para que 

arrumasse um padre. Foi no tempo da Cinderela você lembra? Foi até minha irmã de criação 

que pediu, que Deus a tenha, ela já morreu também, mas eles mandaram uma carta pra gente 

dizendo que não podiam mandar um padre romano porque eles tomam conta do negócio e a 

gente ia perder a nossa casa e então se fosse pra gente perder a nossa casa que ficasse então do 

jeito que tava.  

A igreja vai ficar aí, só se depois que a gente os mais velhos for também, porque a 

gente sabe como é os mais novos, nunca se sabe, mas não é pra derrubar. E os santos que tem 

lá dentro da igreja ela não quer que tire um, tem Nossa Senhora de Aparecida que é a 

protetora do lugar, tem Santo Antônio do Catijeró , tem São Benedito, tem  Santo Antonio, o 

Menino Jesus, tem Santa Luzia, São Sebastião, Santo Expedito, então tem os santos que ela 

não quer que tire, então as vezes vem o padre que é brasileiro e  já quer tirar e nós não deixa, 
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mas quando minha mãe fez a igreja foi tida como igreja católica brasileira, mas brasileira 

assim no modo de eu falar porque foi particular “né”, então todos padres que chegaram aí foi 

da igreja brasileira mas eles querem vim tirar, fazer bagunça então nóis num qué. 

 Então minha mãe disse que podia sim vim rezar, mas que não mexesse nos santos 

dela. Aqui já velou até gente, já teve batizado, casamento, já teve tudo nessa igreja, mas como 

ela era tida como brasileira a pessoa acha que o batismo não vale, às vezes a pessoa vai casar 

procura o batistério aqui leve lá pro padre romano e ele acha que não serve . 

Há dois anos está tendo aula aqui na igreja porque a igreja é do povo, aí veio à 

professora que precisava de um espaço para o projeto assim tem dois anos que tem 

alfabetização de adultos aqui na igreja, tem muita gente que já saiu daqui pra estudar no 

ginásio, aqui no Maria Alice.  

Aqui já veio padre querendo ficar com a igreja, irmão crente também. 

Há uma ação na prefeitura para que se coloque o nome da Rua onde se situa a casa 

de caridade João de Lima Catinguerê, o nome de dona Maria Antunes da Silva. O nome atual 

da Rua é Lins de Vasconcelos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



187 
 

Imagens cedidas por Dona Terezinha 

 

                   

 

 

                         

 

 

 

FOTO 56: Construção 

ARQUVO: Terezinha Maria da Silva Matos 

FOTO 57: Celebração 

ARQUVO: Terezinha Maria da Silva Matos 

FOTO 58: A Missão (em destaque Dona 

Maria Antunes) 

ARQUVO: Terezinha Maria da Silva Matos 

FOTO 59: Dona Maria Antunes auxiliando 

nas atividades litúrgicas da Capela 

ARQUVO: Terezinha Maria da Silva Matos 
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FOTO 60: Celebração do Divino  

ARQUVO: Terezinha Maria da Silva Matos 

FOTO 61: Celebração do Divino 

ARQUVO: Terezinha Maria da Silva Matos 
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FOTO 62: Crianças 

ARQUVO: Terezinha Maria da Silva Matos 

FOTO 63: Crianças 

ARQUVO: Terezinha Maria da Silva Matos 

FOTO 64: Crianças 

ARQUVO: Terezinha Maria da Silva Matos 
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FOTO 65: Moçambique  

ARQUVO: Terezinha Maria da Silva Matos 

FOTO 66: Congada de Santa Efigênia   

ARQUVO: Terezinha Maria da Silva Matos 
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FOTO 67: Marujada 

ARQUVO: Terezinha Maria da Silva Matos 

FOTO 68: Dança das Fitas 

ARQUVO: Terezinha Maria da Silva Matos 
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FOTO 69: De viola na mão Mestre Odante  

ARQUVO: Terezinha Maria da Silva Matos 

FOTO 70: O Rei 

ARQUVO: Terezinha Maria da Silva Matos 
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FOTO 71: Nossa Senhora do Rosário  

ARQUVO: Juliana de Souza 

FOTO 72: Devoção  

ARQUVO: Juliana de Souza 
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FOTO 73: O Altar  

ARQUVO: Juliana de Souza 

FOTO 74: Feito à Mão  

ARQUVO: Juliana de Souza 
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FOTO 75: Afro-descendência  

ARQUVO: Juliana de Souza 

FOTO 76: Vitral 

ARQUVO: Juliana de Souza 
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Entrevista: Maria Julia de Souza, realizada em 29 setembro de 2009 

Eu sou Maria Julia de Souza, nasci em 29 de abril de 1940 na fazenda do Manuel 

Alves na cidade de Alfenas -MG, isto é o que meus pais diziam né,  porque eu perdi eles 

muito cedo, então eu falo assim, o que eu ouvi, o que minhas tias contavam, então, a 

experiência minha de vida começou muito cedo porque quando a gente perde os pais a gente 

fica... Aí eu não conheci meu pai porque ele partiu eu tinha menos de quarenta dias, então eu 

creio que fica assim um pouco difícil da gente estar relatando tudo, estar lembrando de tudo, 

mas eu vou fazer o possível pra falar o que estiver no meu alcance. 

Eu só conheci bem uma tia, que é a tia Diolinda, ela era solteira então muitas 

vezes a noite ela ficava contando história até que entravamos neste detalhe né, que elas eram 

em oito irmãs  mas a que muito era citada era Maria Antonia, Diolinda e a minha mãe que era 

Ana Ricardo dos Santos, naquela época a gente era muito (...) passava as coisas muito 

despercebido a gente não tinha curiosidade como hoje pra tá procurando saber de tudo, tanto é 

que elas eram em oito irmãs eu só decorei o nome de três! Eu e a minha mãe, nós tivemos em 

contato até a idade de sete, oito anos o que foi muito pouco o tempo de estarmos juntas e 

naquela época as crianças eram muito (...) não eram tão ativas como hoje, os pais eram muito 

reservados conversavam pouco né, então este é motivo deu não saber muita coisa. 

O meu avô era José Antônio e minha avó (...) como que é gente (...) é até 

complicado porque não é como hoje que deixa os papéis, e pela gente mudar muito a gente foi 

perdendo os documentos, acho que a gente era muito atrasado na época.  

A tia Diolinda falava muito da mãe dela, antes eu nem sei por que, mas se morria 

muito cedo,  mas ela contava que era uma família grande e muito unida, pelo que ela contava 

eles já trabalhavam na fazenda dos Alves, quando os filhos nasciam era já uma obrigação 

ficar nesta fazenda. Nesta fazenda diziam que tinha gente da família deles que era conde (...) o 

padrinho do meu irmão era o seu Olimpio era uma fazenda imensa, matava-se dez porcos por 

dia pra distribuir pros colonos, só que os colonos compravam. 

A tia Maria Antônia eu não conheci, eu sei que ela foi casada com o José Pedro e 

ela morreu muito cedo, pelo relato da tia Diolinda ela morreu de parto, ela teve um filho 

chamado José Luiz, mas se fosse na época de hoje eu acho que eu conheceria o primo, mas eu 

não fiquei conhecendo nada né. 

A tia Diolinda falava que havia sido escrava, ela e a tia Maria Antonia, naquele 

tempo a gente não aprofundava muito nas conversas, porque eu pensava que a gente nunca 

fosse se separar. Eu tenho pouca lembrança, e se fosse assim, como é hoje, porque hoje não é 
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tão difícil encontrar as pessoas eu nem sei se eu reconheceria, acho que eles que teriam que 

chegar até mim para me ver né, porque eles que eram mais velhos (...)  

A Diolinda era bastante simpática não tinha um grau de estudo porque naquela 

época eu creio que foi assim na época da escravidão, ela nem se casou e ela trabalhou em uma 

fazenda que minha mãe também trabalhou que é na fazenda do Manoel Alves lá em Minas 

uma família muito rica, tinha até palácio na fazenda, eles eram donos de uma riqueza imensa.  

Minha mãe trabalhou para eles também e ela ficou viúva por duas vezes, então eu 

acredito que na primeira vez que ela ficou viúva ela já trabalhava para esta família, que nesta 

família a casa era tão grande que tinha igreja dentro da casa, quando eles morriam eram 

enterrados lá mesmo dentro da residência, isso a gente ficava sabendo pela tia Diolinda.  

A tia Diolinda não era nem a mais velha nem a mais nova, ela era do meio, a 

minha mãe era mais nova, a caçula como eu e ser caçula na época era muito bom, embora eu 

não tenha sido criada pela minha mãe, mas eu gostaria muito de ter conhecido a todos pois a 

nossa família era grande , mas não sei porque (...)  

A tia Diolinda na fazenda trabalhava como torradeira de café, e na época torrava 

café na mão, então foi até quando eu aprendi, que quando torrava café nem podia se 

molhar,eu acredito não é mesmo como hoje porque ela falava: olha, eu torrava café o dia todo 

eu só ia tomar banho... eu nem lembro se era no dia seguinte, só sei que é porque o corpo 

esquentava demais com o serviço de torrar café na mão,  eu sei que quando eu conheci a tia 

Diolinda ela já era bem de idade. 

  A minha mãe trabalhava de cozinheira nesta fazenda.  E depois ela se casou pela 

segunda vez, mas eu creio que quando ela se casou pela segunda vez ela ainda continuava 

trabalhando nesta fazenda, porque um dos fazendeiros era padrinho do meu irmão que se 

chamava Davi, e eu perdi o contato com ele, aí eu já to pulando para os meus irmãos. Eu tive 

cinco irmãos o Davi, a Ana Rosário filhos do primeiro casamento e a minha irmã Ana Rosário 

foi criada por uma família no Rio de Janeiro, porque naquela época era charme ir embora, 

morar com famílias acho até que eles eram parentes do fazendeiro a família com a qual ela foi 

morar. E depois no segundo casamento minha mãe teve três filhos que é a Sebastiana, o João 

e a Maria Julia que sou eu. Eu fui a última e tinha a  Ana do Rosário e o Davi.  Meu cunhado 

chamava José Pedro e na época ele animava baile assim na fazenda ele tocava acordeom, e na 

época era sanfona e eu ainda lembro que quando ele tocava eu dançava muito, então eu vivia 

perguntando pra minha irmã “Ô Sebastiana o Zé Pedro vai vim hoje com tempo de tocar pra 

gente dançar?” Ela falava “ê Maria Julia você gosta de dançar heim!” E eu cuidava das 

sobrinhas, mas com o intuito de dançar a noite, ali a gente se animava bastante, e eu sempre 
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perguntava “o Zé Pedro não chegou ainda será que  hoje a gente não vai dançar?” E ela ainda 

ria muito de mim. 

 Então eu era pequena e ela já tinha filhos a Maria aparecida, a Maria... ai nem 

lembro o nome de minhas sobrinhas, com a Ana do Rosário eu não convivi, o Davi sempre 

esteve em casa cuidando da gente, cuidava dos mais novos e da minha mãe trabalhando na 

fazenda como eles eram os maiores ele tinha bastante intimidade com os mais velhos eu 

lembro da minha cunhada ela se chamava Liadora, sei que eles tinham filhos um chamava 

Crécio, tinha a Diná eram três, mas não me lembro do outro.  

Meus irmãos dançavam catira, cateretê acontecia assim à noite acendiam o fogo 

no terreiro e a gente cantava o cateretê, música de roda aí eles já iam batendo assim e já era a 

dança.  

Meu irmão mais velho sempre tinha umas danças de andar descalço no fogo, eu 

mesma tinha medo mas ele colocava aquelas brasas assim bem acesas e ele andava em cima 

do fogo e ele falava, vem vê.. não queimou não queimou o meu pé, ele deitava na brasa sem 

camisa.  

Os instrumentos eram rabecão, cavaquinho, sanfona, pandeiro e um que faz de 

cabaça e faz assim tic- TAC tic TAC era estes né, mas este tempo foi muito gostoso e as 

festas aconteciam lá mesmo na fazenda. E lá no Paraná continuou, pois aqueles que eram de 

minas continuaram fazendo a festa. 

Hoje nem sei do meu irmão, mas eu creio que ele nem existe mais (também, e) 

quando a minha mãe morreu ele ficou impossibilitado de cuidar de mim eu tinha sobrinhos 

mais velhos que eu, os filhos do Davi, os da Sebastiana eram mais novos. 

 A tia Diolinda morreu um tempo antes da minha mãe. Aí eu perdi a tia Diolinda, 

a minha mãe, aí foi acabando o contato, eu conheci bem o meu irmão que era o segundo, o 

João, essa irmã que morava no Rio, chamada Ana do Rosário, mas a gente chamava ela de 

negrinha,  ela casou-se com um carioca  conhecido por Madaleno, ele era baixinho, não era 

muito trabalhador não, porque os cariocas gostavam mais de estar na boa vida, agora meu 

irmão sempre deu duro pra dar conta de mim, o João ele era assim, o paizão. 

 A tia Diolinda morreu de pneumonia, e na época ela ia pouco, mas ainda ia pra 

fazenda; quem fez o enterro dela foi o pessoal da fazenda e essa fazenda ficava no Campo do 

Meio, tinha Alfenas, Campo Do Meio, Barranco Alto, aí eu lembro de Barranco Alto porque 

quando foi pra gente ir pro Paraná  tinha a estação e ela era pequenininha, foi a primeira vez 

que a gente viu o trem, eu tinha uns nove dez anos. 
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Eu lembro vagamente quando minha mãe morreu, morreu de derrame cerebral, ela 

morreu muito nova e creio que antes dos cinquenta anos, o João ficou solteiro quando ela 

morreu a Sebastiana já era casada. Aí depois a gente foi pro Paraná e eu tinha um tio, tio 

Felipe que comprou um terreninho perto do rio Ivaí, mas naquele tempo.... a gente  foi atrás aí 

a esperança era encontrá-lo, ele era casado com uma das minhas tias, será que ele é marido da 

Maria Antonia? Humm... Não tem ninguém pra falar né!! Mas eu não sei qual delas era ah, 

lembrei tinha uma que chamava Carolina também tia Carolina, era uma família de bastante 

mulher eu nunca ouvi elas falarem de irmãos homens.  Eu creio que foi atrás do tio Felipe que 

foi chamando os outros os compadres pra ir, chegava lá e trabalhava na colheita, no plantio eu 

mesmo trabalhei na colheita a gente sempre morava na casa dos colonos japoneses, tinha um 

seu Nagano o João morou com ele. 

E foi assim, meu irmão chegou na cidade de São Jorge procurando serviço, aí veio 

bastante gente de Alfenas e nós ficamos acampados num abrigo todas as famílias juntas, até 

ser colocado todos no trabalho a gente ficou acampado nesse lugar e aí conforme era as 

famílias que podiam comprar compravam um local pra morar. Vieram todos os meus irmãos 

Davi, a Sebastiana, mas aí a gente se separou de novo eu já estava maior,  o Davi foi lá pro 

lado do rio Ivaí e eu fui morar com esta família que era de posse, mas  eu trabalhei no café 

também antes de ir  trabalhar na casa deles.  

As famílias que viajaram com a gente eram bastante misturadas, mas tinha 

bastante negros, aí a gente nunca mais voltou, pois a casa que a gente morava era dentro da 

fazenda, e nessa de querer a sua própria vida resolvemos sair da fazenda nós e muitas famílias 

que trabalhavam neste lugar, a fazenda do Manuel Alves, só sei que depois dispersaram todos 

e eu perdi o contato com a família. 

A dona Malde (a senhora da família com a qual Dona Júlia foi morar) conheceu o 

João, conheceu a Sebastiana e o Davi também. 

Eu conheci a dona Malde lá na fazenda mesmo, pois seu Adaías ficou sabendo 

que tinha vindo famílias de Minas e ele quis saber se tinha alguém que lidava com café pra 

trabalhar na máquina de café dele. Ele tinha máquinas de café em São Jorge, em Santana do 

Ivaí meu irmão João colheu muito café, eu logo fui pra dentro de casa e ele algumas vezes 

aparecia por lá, mas ele logo se casou, ele era meio danado, na realidade ele nem casou com a 

menina eles moravam juntos, mas eu lembro do neném dele que nasceu. 

A dona Malde ficou desconfiada do meu irmão, porque ele trabalhava na fazenda, 

eu que era de dentro de casa porque ela adquiriu confiança em mim, aí ela não quis que ele se 

aproximasse mais de mim, com isto eu fiquei sozinha.  Mas também tinha o Zé Pedro o 
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marido da Sebastiana, ela nem queria que eles fossem lá perto da casa me ver aí fiquei 

sozinha mesmo. 

Acho que na realidade ela lucrou comigo porque se não fosse assim tinha deixado 

uma herança pra mim, eles eram tão bem de vida. Fui morar com eles com onze anos, fiquei 

com eles uns nove, dez anos e saí de lá quando casei, com dezoito, dezenove anos. É isto o 

que aconteceu na primeira parte da minha vida. Quando a gente foi pro Paraná já não tinha 

mais contato com a Ana do Rosário, e ela não voltou nunca mais pra Alfenas.  

Mas aqui em São Paulo foi muito difícil, moramos em cada lugar que só por 

Deus, chovia dentro, o mofo tomava conta, mas ainda bem que passou esta fase e outra coisa 

às vezes quando a gente dizia que estava procurando casa, as pessoas mandavam a gente pra 

cada buraco. 
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Entrevista: Maria Valentina da Cruz, realizada em 30 de setembro de 2009. 

Meu pai ele veio pra cá alheio a tudo, vamos pra São Paulo? Vamos pra São 

Paulo! Então meus irmãos queriam vim trabalhar, porque naquela não tinha muito serviço pra 

moço, pra quase ninguém, aí eles cismaram, tinha alguns moços de lá que vieram pra São 

Paulo e meus irmãos cismaram que queriam vim, aí ele não deixou meus irmãos virem 

sozinhos não, o Zoti e o Pedro. Eles estavam pra completar dezoito anos, aí meu pai não 

deixou eles virem sozinhos porque tinha muitos moços que vinham pra São Paulo e se 

perdiam a comunicação não era como a de agora, pra mandar um telegrama custava um 

dinheirão, correio sempre se conhecia mandar cartas. Isto era janeiro de 1945, então nesta 

data, saem as primeiras pessoas da minha família de Minas Gerais para virem a são Paulo, a 

gente morava em Diamantina- MG, mas já tinha morado em São João- MG. Nessa época meu 

pai tinha comércio. Tinha duas senhoras que moravam perto da gente e os filhos delas eram 

muito amigos dos meus irmãos, sabe, quando se tem comércio todo mundo conhece todo 

mundo, elas confiaram (...) eram três famílias que mandaram os filhos.  O Bruno que era de 

uma família, o José (Zezé) de outra família e o Marcelino de outra família. 

Aí depois quando meu pai chegou em São Paulo foi mais ou menos fácil, pois era 

naquele tempo que eles ficavam na estação aliciando migrantes para levar para o interior pra 

carpir café, aí já vai chegando, o trem cheio e eles conhecem quem é imigrante “né”, e já 

foram aliciando  levando eles pra cidade de Marília pra carpir café, naquele tempo o café 

estava no auge, “né” o café. Aí eles foram pra lá, aqueles que aliciam já levavam pro patrão e 

deviam ganhar alguma comissão e ali já decidem pra onde vai o trabalhador, tinha os 

jagunços os capangas, que a gente escuta falar, não conheço assim, mas tinha naquele tempo.  

 Meu pai ficou três meses e depois de três meses no interior a gente continuou 

tocando o comércio negociando e tomando conta da venda, era uma vendinha pequenininha, 

mas que tinha de tudo “né”, e eu já tomava conta da vendinha, pois meu pai trabalhava na 

prefeitura de Diamantina, ele saía do serviço às quatro horas, e ficava na venda até fechar. 

Quando meu pai veio pra São Paulo com meus irmãos eu ficava na venda durante o dia e 

minha mãe ficava comigo de companhia, nessa época eu tinha vinte e um anos mais ou 

menos. 

Minha infância era uma infância de carregar criança, pois eu era uma das meninas 

mais velhas. Cacho de banana na cabeça, verdura pra vender,  ajudar a mãe nos afazeres de 

casa e escola, freqüentei a escola até o terceiro ano, e naquela época a gente fazia até o 

terceiro, aí repetia o terceiro pra dizer assim, aí já está pronta, formada, não tinha diploma 
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não, era uma escola rural.  Eu nasci em 1923, 14 de fevereiro de 1923, eu nasci em 

Comercinho - MG, e lá fiquei até os quatorze anos e depois, até os vinte e dois na cidade, mas 

tem um período da minha infância pra adolescência que eu trabalhei numa fabrica de tecidos,  

nessa fábrica tinha moça, só moça ou viúva de quatorze anos  até quando tivesse vida. A gente 

falava convento tinha a regente que tomava conta, o padre que ia celebrar a missa, uma capela 

e essa fábrica, era muito bom trabalhei lá dos quatorze aos dezesseis, depois foi aquele serviço 

de carregar água para aquelas pessoas que tinham um poder aquisitivo um pouquinho melhor, 

naquele tempo tinha que ir na fonte, depois lavando roupa pra fora, até que eu arrumei um 

serviço no hotel, e em outro hotel até que meu pai pode arrumar um jeitinho e abriu a venda 

que eu fiquei esse tempo, desse tempo que eu fiquei na venda ele veio pra São Paulo, depois 

em 1945 cheguei em São Paulo pra trabalhar em casa de família. Aí como eu estava dizendo 

meu pai depois de três meses foi pra tentar vender o estoque da venda pra vir todo mundo já. 

Depois ele ficou mais três meses aqui porque ele veio aqui nas escuras sem conhecer nada, 

nada. Nessas idas e vindas ele conheceu na estação Júlio Prestes um senhor deficiente, ele saia 

daqui de Carapicuíba pra pedir esmola em São Paulo, e a senhora dele que guiava ele também 

não tinha boa visão porque ela usava um óculos grande. Então meu pai conheceu eles na 

estação Julio Prestes, antiga Sorocabana e perguntou pra eles onde eles moravam, e ele disse 

que morava em Carapicuíba, ai meu pai perguntou: - Será que é fácil agente comprar um 

terreno lá ou uma casinha?  Ele disse que não era difícil não, eles moravam aqui. Enquanto 

meus irmãos estavam lá em Marília, não sei se meu pai pediu pra ir junto com eles ou se eles 

ofereceram, só sei que meu pai veio com eles pra no outro dia sair pra saber como fazia pra 

comprar casa ou terreno porque a gente já tinha um pouquinho de dinheiro lá do estoque e um 

pouco de dinheiro que ele tinha economizado do interior de São Paulo pra vir e comprar um 

terreno. Ele veio com esse senhor e essa senhora, Chegaram em Carapicuíba jê esrtava 

escurecendo e os vizinhos foram saber quem era aquele homem que chegou com o casal, diz 

que um foi com a foice nas costas, outro com porrete, outro com não sei mais o que, os Dito 

Rosa, os Beto Rosa o pessoal dos Rosa foram pra saber quem era aquele negrão que tinha 

chegado na casa do Seu Joaquim e da Dona Ana, eles ficaram na porta de plantão aí pai saiu 

pra fora e falou quem era ele porque veio e o quê ele tinha ido fazer  e do que ele precisava, aí 

eles viram que era um negrão, mas era um senhor de bem e então eles conversaram com o pai 

e tal e pediram desculpa. Aquela casa era muito pobrezinha assim, era um barraco papai 

contava que tinha um quarto e cozinha e ele dormiu na cozinha mas dormiu sentado num 

caixote com uma coberta porque eles não tinham condições de receber visita, mas eles 

tiveram boa vontade.  
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No outro dia meu pai saiu pra conversar com alguém da cidade, procurar um 

terreno pra comprar e ai foi que ele achou esse terreno aqui não sei quantos metros que ele 

comprou. Este terreno que moro até hoje. 

 Ele voltou pra Marília pra falar pros meninos que já tinha arrumado comprador 

pro estoque que a gente tinha, e pra dizer que já tinha comprado um terreno aqui em 

Carapicuíba e contar o apuro que ele passou. Ele voltou e ficaram lá trabalhando porque ele 

ficou com medo de pedir a conta e de não deixaram eles virem embora, porque eles eram bons 

enxadeiros de café o meu pai tinha uns cinqüenta e poucos anos, estava forte ainda, e meus 

irmãos tinha Pedro meu irmão tinha uns dezessete pra dezoito e Zito tinha uns dezenove pra 

vinte os meninos também eram novos, Compadre Nascimento também era novo todos com 

vinte, vinte e pouquinhos anos sabe como é os meninos novinhos do interior eles dão lucro 

mesmo, aí o pai trabalhou mais um pouco lá e depois vieram pra cá, eles vieram e ficaram 

numa pensão na rua Mauá enfrente da estação Sorocabana, ali passava o bonde Duque de 

Caxias antigamente, pois papai da primeira vez em que veio já ficou ali naquela pensão os três 

meses, ficou lá porque era perto da estação  e a segunda vez que ele veio já pra ficar, já veio 

embora de Marília e ficou ali na pensão com os meninos  com meus irmãos e com os três 

moço que veio com ele, depois antes do pai ir pra gente vim com a família ele já arrumou 

serviço pros meus irmãos e os meninos, Zoti meu irmão já foi trabalhar de pedreiro, o Pedro e 

os meninos tinham arrumado serviço na Eletropaulo que era a Light antigamente, meus irmão 

e os outros moço e ele também arrumou pra ele serviço lá, mas ele deu um tempo porque ele 

tinha que trazer agente os outros da família de lá pra São Paulo. Quando chegamos, o pessoal 

daqui foi logo querer saber quem era aquele negrão, tinha um senhor que tinha uma vendinha 

e ai Pai e Zoti já não dormiram mais na casa daquele senhor cego e daquela senhora que já 

não enxergava.  Seu Augusto da dona Lica já pegaram confiança no pai e no meu irmão, então 

passaram a dormir dentro da venda do casal e de manhã pra pai e meu irmão não perturbar 

eles, ele pegava um doce e deixava no balcão com um bilhete “peguei um doce” e ele ia pegar 

o trem pra ir tomar café na cidade naquele tempo a gente num tinha vindo ainda e ai ele ia 

comer na cidade, depois meu pai foi nos buscar e já tinha alugado uma casa lá na Tâmara por 

isso ficamos conhecendo o seu Sebastião (Vô Caca) ali tinha poucas casas, nesse meio de 

tempo meu pai alugou a casa e veio minha mãe, meus irmão menores Zeca, Paulo, Cirilo, 

Agostinho e Dunga no total eram oito filhos, e veio uma moça que o irmão dela era moço e ai 

casou, o pai da Neusa mãe da Clélia e da Matilde, ela era Irene e aí ele arrumou um serviço 

pra ela na fabrica de taxinha e preguinhos mas acho que ela não gostou. Ela era menina de 

baile, não era assanhadinha não, mas gostava de baile, porque quando eu fui visitá-la já tinha 
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ido embora. E fomos morar na Tâmara, mas como já tinha o terreno aqui, eu e meu irmão 

construímos quatro cômodos isso foi em 1945 ou 1946 e ai eu fui trabalhar em casa de 

família. Em 1950 eu casei em Osasco, casamos na igreja e no civil tudo em Osasco porque 

aqui não tinha cartório aqui não era emancipado ainda não, casei e vim morar aqui o meu pai 

deu um pedaço de terra  pra nós ai meu marido construiu uma casa no meio do quintal e nos 

fomos morar lá, daí que eu fui trabalhar em casa de família, por que, por que tinha que ser 

assim. Teve um dia que eu falei o Benjamim a gente construiu essa casa aqui no meio do 

quintal e ficou meio esquisito, aí eu falei que pra aquele tempo tava bom, mas não tinha jeito 

de no futuro fazerem o inventário e a gente ficar no meio aí fica complicado. Vamos falar pro 

pai aí ele dá uma parte do terreno no canto, a gente mede e a mesma metragem que ele passou 

pra nós aqui no meio fica no canto, e assim foi feito, ficamos aqui esta casa aqui foi doação do 

meu pai para nós. 

Meu marido veio de Minas também, em 1947 eu fui pra lá com o finado meu 

irmão e ele veio junto com a gente, veio junto modo de dizer a gente chegou num dia e ele 

chegou no outro. Ele foi perguntando como que era aqui e meu irmão foi conversando com 

ele, e aí ele arrumou serviço, nessa época a gente morava numa casa de três cômodos e 

cozinha e ele ficou morando com a gente. Depois o irmão dele que é o Manuel Raimundo 

veio pra conhecer Carapicuíba, aí ele achou que seria bom pra ele vir morar aqui porque ele 

estava com as crianças pequenas, a mais velha tinha quatorze anos, e ele gostou, também era 

comerciante no interior ele era muito vivo, muito esperto era igual meu pai pra negociar, 

tomar conhecimento com as pessoas bem expansivo, mas eu não lembro direito se o ano foi 

1947.  

Minha mãe era Ana Maria Dos Reis, do meu avô, agora do meu pai Silva, Ana 

Maria Dos Reis Silva “Donâna”, ela assinava Ana Maria, mas pra todo mundo era Donana. 

A minha mãe quando veio era dona de casa só depois o meu pai começou a pegar 

carne do matadouro no Km 21 pra vender. Ele vendia carne depois e tinha bastante freguesia 

que vinha comprar carne e ela saia vendendo também ai comprou um cavalinho. Então a 

minha mãe ajudava ele a limpar aquelas carnes e quando ele não estava em casa ela recebia as 

pessoas que iam em casa pra comprar carne, naquele tempo não tinha centro isso aqui era 

pouco muito pouco mesmo, vinham pessoas da Aldeia, da Fazendinha que eu nem sei onde é 

essa fazendinha vinham comprar carne, porque ele passava lá e dizia tem torresmo, carne 

assim, assim “né”! Então quando ele passava do lado de cá, não passava lá, e ai eles vinham 

aqui pegar carne, comprar carne. Aí já era aqui a gente já não morava mais lá, já tinha 

construído a casa aqui na frente eu ainda era solteira, depois casada quando eles mudaram lá 
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para Tâmara então mudaram, em dezembro eu já estava com dois anos e quatro meses casada 

quando eles mudaram pra lá, mas minha mãe sempre ajudou o meu pai, lá no interior aqui em 

São Paulo minha mãe sempre ajudou, quando morava em São João meu pai era negociante a 

gente tinha moinho tinha roça, já falei das verduras dos cachos de banana que agente trazia na 

cabeça, as vezes trazia feixe de lenha também de vez em quando, da roça,  ele tinha lote de 

burro também! 

Então minha mãe toda vida ajudou o meu pai, em tudo até buscar animal no pasto 

ela ia, porque às vezes ele estava ocupado com viagem e se os animais precisavam estar 

tratados para no outro dia cedo sair pra cidade, porque ele tinha tropa em São João e quando a 

gente mudou pra Diamantina não tinha mais tropa, foi quando ele foi trabalhar na prefeitura e 

da prefeitura ele pediu a conta e veio pra São Paulo, as coisas não estavam dando certo lá e 

resolveram mudar de lugar, pra cidade.  

Meu pai não falava muito não, mas eu conheci o pai dele, só que a gente criança 

tudo e não tinha aquela curiosidade de ficar perguntando como chamavam os pais dele, essas 

coisas, só que assim meu avô e minha avó só tiveram dois filhos meu pai João e o irmão dele 

Pedro. Nem eu nem meus irmãos ficamos sabendo mais da família. Mas às vezes fico 

querendo saber, quem eram os irmãos do meu avô da minha avó, meus pais nunca falaram 

nada. Eu sabia que minha avó por parte de minha mãe tinha uma irmã porque eu conheci, 

tinha dois meninos também um trabalhava com feixe de capim e um dia num acidente caiu e a 

faca furou a cabeça dele e morreu, o outro andando de cavalo, caiu e bateu as costas na pedra 

machucou o pulmão, minha mãe falava. Eu era bem pequena e conheci o meu tio, depois de 

um tempo deu um tumor e o dia que arrebentou aquilo lá, sabe naquele tempo a medicina não 

era pra todo mundo, talvez se a mãe tivesse dado um “polcante”, um “sal amargo”, um 

“sapeixe com folha de café” num criava né, mas às vezes a mãe nem ficou sabendo né (...) 

isso minha mãe que contava.   

Elas eram quatro irmãs a mãe (Ana), tia Fina, tia Calu e tia Lia e de irmãos eram 

tio Pedro, tio João e tio Manuel estes eram da parte de minha mãe. Eu sei que minha avó tinha 

uma prima, mas a gente nem sabe falar, só sabe que tinha, minha avó veio com a gente pra 

São Paulo. 

Aí meu cunhado veio, mas antes dele vir com a família ele veio mais dois irmãos 

Joaquim e Francisco foram trabalhar no Ipiranga com o João Brás de pedreiro, o João Brás 

morava por ali no centro.  

No livro tá dizendo que meu pai João Ovídio era o Tamerão, mas não era ele não. 

O Tamerão era o Nézinho, e Tamerão era um apelido porque o bisavô do Nézinho foi 
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comprado dos senhores que tinham apelido de Tamerão, mas como o biso foi comprado pelos 

Tamerão, ficou Tamerão e o nome veio vindo. Mas o nome deles é Fulano de tal da Cruz, 

Tamerão é do tempo dos escravos. Eu tinha um tio, na realidade tio avô da minha mãe ele foi 

trocado por um botijãozinho de pinga, meu bisavô deu um corotinho de madeira, dizem que 

deu a pinga e eles deram o menino pra ele, é considerado tio avô porque meu biso e bisa 

criaram ele né e depois que eles morreram ele ficou com minha tia, avó da Janete, Dona Calu 

que tomava conta dele, antigamente dizem que era assim; o nome dela era Carolina, ela não 

era velha, mas gente mais antiga vai ficando com cinqüenta anos vai ficando velho. Meu 

marido Benjamim era irmão do Manoel Raimundo Cruz que tinha a corporação de músicos 

aqui em Carapicuíba, que tem o nome dele até hoje. Eles eram de São João e lá eles já 

tocavam nas bandas eram quatro irmãos que tocavam. Meu marido Benjamim, Manoel 

Raimundo, e João Rosalino e Juarez todos eram da corporação. Todos eles eram conhecidos 

por “Tamerão” que são os netos de um escravo que foi comprado por um senhor Tamerão e o 

nome pegou neles. Eu conheci muito bem eles eram meus cunhados. Antigamente não tinha 

nada de corporação de música aqui, são eles que vão fundar essa história aqui em 

Carapicuíba. A gente chegou aqui e não tinha igreja católica, mas já tinha a congada naquela 

época, mas banda de música não tinha não.  

A banda se apresentava em quermesses, procissão, nas festas pra solenidades em 

Osasco, Barueri, época de política só davam eles, eles levavam fogos, faziam a festa 

acontecer. 

Por falar em festa, lembrei de uma passagem. Tinha pouco tempo que a gente 

tinha chegado aqui, mas eu já era casada. Meu pai na é poça de carnaval arrumou um 

caminhão aqui em Carapicuíba, e colocou umas bananeiras encima do caminhão e tinha umas 

doninhas dançando aquela música, facão bateu em baixo a bananeira caiu [...]. O caminhão 

desceu a tâmara e eu lembro, ele estava encima que quando a música falava assim, facão 

bateu em baixo então ele fazia assim ó, com a mão por traz das doninhas, eu tenho isso na 

minha cabeça. Depois do desfile, foram pro salão Bota Fogo, na Tâmara, ali na rua de baixo 

então o baile foi lá. 

Hoje em dia está muito difícil promover alguma coisa, o pessoal só quer saber de 

festa, mas não sabem nada do fundamento, por exemplo, a Festa do Divino Espírito Santo 

hoje pouca gente sabe do fundamento e assim por diante as coisas não são só festa não tem 

que ter o fundamento, a parte espiritual também.  
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Imagens cedidas por Dona Tina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 77: Minas Gerais Jazz Carapicuíba 

ARQUVO: Maria Valentina Cruz 

 

FOTO 78: Corporação de Músicos de 

Carapicuíba 

ARQUVO: Maria Valentina Cruz 
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FOTO 79: Corporação de Músicos 

ARQUIVO: Maria Valentina Cruz 

 

FOTO 80: Benjamim, Xavier e Juarez 

ARQUIVO: Maria Valentina Cruz 
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FOTO 81: Batizado 

ARQUIVO: Maria Valentina Cruz 

 

FOTO 82: Irmãos de Dona Tina 

ARQUIVO: Maria Valentina Cruz 
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FOTO 83: Valentina aos 22 anos 

ARQUIVO: Maria Valentina Cruz  
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FOTO 84: Dia de Festa (Noivado) 

ARQUIVO: Maria Valentina Cruz 

 

FOTO 85: Dia de Trabalho 

ARQUIVO: Maria Valentina Cruz 
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FOTO 86: Festa do Divino 

ARQUIVO: Maria Valentina Cruz 

 

FOTO 87: Anfitriões da festa do Divino 

(Dona Tina e Sr Benjamim) 

ARQUIVO: Maria Valentina Cruz 
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FOTO 88: Festa do Divino 

ARQUIVO: Maria Valentina Cruz 
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Entrevista: Josué José de Souza, realizada em 12 de fevereiro de 2009. 

Josué José de Souza nasceu em 06 de janeiro de 1935 em Cambará Paraná. Meu 

pai foi Sebastião José de Souza e minha mãe Maria Ricarda de Souza, fomos em cinco 

irmãos. Abgail de Souza (1936), Josias José de Souza (1938), Jeremias José de Souza (1940) 

e Gerson José de Souza (1945) sendo eu o mais velho, tivemos dois irmãos que morreram 

pequenos Joel (1939) e Jairo (1943). Eu me recordo mais ou menos da minha família. Papai, o 

pai dele chamava Gabriel José de Souza ele era de Cabo Verde e minha avó era Benedita e 

usava o sobrenome do vovô Souza ela era nascida na Angola, também africana. Agora da 

parte de minha mãe também são descendentes de africanos eles... Meu avô e minha avó 

vieram de Moçambique avôs maternos e eu conheci só o meu avô paterno. Papai nasceu em 

Piracicaba no ano em 1887 em janeiro, 11 de janeiro, agora a minha mãe foi em 1902, mas 

não me recordo o mês. Papai era solteiro quando foi para o Paraná, foi pra trabalhar com um 

senhor chamado Joaquim Gaspar e ele tinha uma carroça, papai foi ser carroceiro dele, então 

ele trabalhava nesse serviço. Papai não estudou o que ele aprendeu a ler e escrever foi lendo a 

bíblia, minha mãe o ajudando. Ele nem sempre foi cristão, quem se converteu primeiro foi 

minha mãe e algum tempo depois papai começou a ir. Ele não costumava contar histórias pra 

gente, isso era muito difícil, já minha mãe sempre falava alguma coisa da família. Ela falava... 

mas, o convívio da gente com a família dela foi muito raro. Ela falava das irmãs dela, das 

primas, mas eu não lembro o nome de nenhuma, ela dizia que tinha primas professoras, minha 

mãe estudou até o ginásio ela tinha um conhecimento muito bom. A família dela toda vida 

morou em Santa Cruz do Rio Pardo, meu avô tinha um restaurante perto do Rio Pardo, 

beirando o Rio e ela seguiu trabalhando e não seguiu a carreira para fazer o magistério. Da 

parte dela eu tenho muito vago as coisas. Os pais da minha mãe vieram e ficaram em Santa 

Cruz, pois lá era uma cidade muito promissora naquele tempo na produção de café e os do 

papai foram direto para Rio Claro, Piracicaba, foi onde eles se aglomeraram. Piracicaba era 

lugar de usina de açúcar, então os primos do lado do meu pai que vieram para esta região 

saíram da África para esta região de São Paulo. Porque eles vieram na época da escravidão e 

depois que houve a abolição eles se dispersaram, uns foram pro lado de Santa Cruz meu avô 

que era mais endereçado à lavoura continuou trabalhando com a terra. Eu cheguei a conhecê-

lo, mas nossa convivência foi muito rara.  

Quando eu nasci, minha família papai e mamãe já estavam em Cambará na vila 

Santa Rita, logo na entrada da cidade propriedade do papai. A gente naquela época estudava 

tudo picado, entrava pra escola aí chegava a época da colheita e saía da escola, desde cedo 
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trabalhava-se na roça e nunca terminava o estudo. Eu mesmo fui estudar depois de 45 anos, 

fiz supletivo e depois complementação teológica. 

A primeira escola foi o Grupo Escolar Cambará, era tudo muito diferente as aulas 

eram com um professor só, ele dava todas as matérias. Nessa época eu tinha amigos como o 

Timóteo dos Santos o pai dele era pastor na igreja, Valdemar Rodrigues e o Paulo José 

Rodrigues estes eram os meus amigos do tempo de escola. Minha mãe faleceu, eu estava com 

23 anos, ela morreu bem antes de meu pai que faleceu em 68. Meu pai era bem reservado em 

relação à história da família a única convivência maior que tínhamos era com uma tia que 

morava em Jacarezinho- Pr. Eu não conheci nenhum dos irmãos do meu pai, pois ficaram 

todos no interior de São Paulo, os da parte de minha mãe também, embora a gente cobrava 

por este distanciamento da família, mas papai sempre dizia que desde sempre nossa família 

era como criação, sempre fomos tirados do convívio da família e depois não se tinha mais 

contato, isso desde o tempo do vovô. Mas a gente sabe que de Cambará a Santa Cruz do Rio 

Pardo não é longe, tanto é que papai conheceu mamãe ele já estava no Paraná e ela em Santa 

Cruz e nessa coisa de jogar bola ir com o time pra outra cidade ele acabou conhecendo 

mamãe. Papai e mamãe casaram em 1925. 

 Eu vim pra São Paulo a primeira vez em 1964, papai ainda era vivo e ele veio 

para Carapicuíba primeiro que eu, veio ele, o Gerson, a Abigail e o Jeremias e eu fiquei no 

Paraná, eles vieram assim. O Jeremias queria vir embora pra cá, trabalhar aqui, foi aí que já 

procuraram a igreja e conheceram a dona Berenice, que alugou a casinha dos fundos pra eles, 

então, eu vim pra cá porque passaram um telegrama pra mim que o papai estava doente e 

quando eu vi as condições que eles estavam morando, foi que falei pra mim que num 

agüentava isto não. E eu vim e aluguei uma casa em Osasco e foi todo mundo morar comigo, 

depois disto ele foi morar com o Josias, foi ele e Abigail.  Nessa época eu trabalhava no 

hospital, mas esta minha profissão (auxiliar de enfermagem), eu consegui no tempo que eu 

estava no quartel, lá eu fiz um curso e servia na farmácia, pois o curso que a gente fazia 

naquela época no quartel servia pra qualquer parte aí eu me profissionalizei nesta área e não 

sai mais, trabalhei até que me aposentei como auxiliar de enfermagem e trabalhei nesta área 

por quarenta e cinco anos.  Em 1958 a gente muda pra Maringá, a gente sempre teve no 

sangue a questão da música, papai tinha um ouvido fora de série ele não lia partitura, mas 

cantava todas as vozes, isto era nato. Abigail nunca casou, ela teve namorado, mas eu mesmo 

era um dos que contrapunha, pois ela tinha epilepsia e hoje é tão normal, mas a gente tinha 

medo de que acontecesse alguma coisa. 
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Fui casado por 18 anos, fiquei solteiro por 10 anos, casei novamente e durou 20 

anos. Tenho um filho maravilhoso que não é biológico, mas é alguém que cuida muito de 

mim, nos damos muito bem é mais que um filho. 

Desta vida de 74 anos digo que estou ainda adquirindo experiência de vida, boa 

convivência, amigos é isto que a gente leva, é isto que dá sentido. O sonho do papai é que eu 

fosse pastor. Dessa vida não levarei rancor, não levarei tristeza, mas a alegria de saber viver, 

da vida, posso dizer que só experimentei as coisas boas. E recontar à história a gente revive, a 

gente se sente bem, mas uma coisa que sinto é que nessa vida a gente não ter tido contato com 

a família é como se agente perdesse parte da nossa história.   

Vovô já estava há bastante tempo aqui, mas a gente via que ele falava um pouco 

diferente, mas não entendia porque, mas minha avó tinha um sotaque que eu nem consigo 

dizer de que língua era, mas era bem carregado. As raízes a gente tem que levantar. Qual 

minha origem? Da onde eu venho? Quem eu sou? É uma honra a gente poder contar a nossa 

história.  
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