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"Dedicamos este livro a João Rural. 
Pessoa que ao longo de sua vida desbravou a história da gente de 

Paraibuna e que no cotidiano ajudou a valorizar as tradições culinárias e 
festivas de bairros como o do Remedinhos dos Prazeres. 

João Rural, sua autenticidade, seu conhecimento e paixão por Paraibuna 
farão muita falta." 
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Introdução 

 

Este é o primeiro livro de uma coleção. A intenção lançada aqui é de poder produzir um 

registro sobre os bairros de Paraibuna a partir dos olhares de historiadores locais e dos 

moradores da localidade. Assim, neste primeiro livro, apresentamos uma experiência 

resultante da realização de um curso. Durante seis meses um grupo de cinco pessoas deu 

início aos trabalhos da Oficina "Patrimônio imaterial e história oral" promovida por uma 

parceria entre a Fala Escrita e a Fundação Cultural Benedicto Siqueira e Silva. 

O curso teve como objetivo instrumentalizar 

uma formação teórica e metodológica em 

história oral. Esta forma de trabalho foi 

compreendida como um processo de produção 

de conhecimento que privilegia o diálogo e a 

colaboração de sujeitos considerando 

experiências, memórias, identidades e 

subjetividades de pessoas e seu cotidiano. Esta 

abordagem esteve preocupada em responder às 

preocupações de nosso tempo presente e se 

apropriar das tecnologias contemporâneas. 

Neste processo de intervenção e mediação 

aconteceu a construção de narrativas que ora 

se apresentam e a composição deste livro 

resultante de estudos referentes a experiências 

que mesclam o individual e o coletivo. Ou seja, 

o que ora se apresenta é o resultado da escuta 

ativa de histórias contadas por várias vozes.  

E devemos dizer que ouvir tudo isso, significou 

uma valorização de um modo de vida. E isso é 

muito! 

 

Durante os encontros pudemos realmente aprender.Aventuramo-nos juntos em festas e 

trabalhos de campo. Trocamos muito conhecimento entre nós e pudemos aprender muito 

com os entrevistados desta pesquisa. Neste período pudemos compreender um pouco mais 

sobre histórias orais e histórias de Paraibuna.  

Juntos comemos fogado. Juntos gravamos as entrevistas. Juntos criamos instrumentos para o 

registro e valorização do patrimônio imaterial de Paraibuna. Juntos produzimos novos 

documentos. Documentos vivos, porque oriundos de histórias de vida que agora farão parte da 

história da cidade.  

Concentramos-nos em histórias que ainda não tinham sido registradas. Nas histórias que 

vivenciadas no nosso lugar, coloriam e davam vida a uma Paraibuna que passamos a conhecer 
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melhor e que passamos, cada vez mais, a amar e admirar. Histórias que possibilitam conhecer 

diversas versões, explicações e trajetórias. Narrativas que nos trazem para o presente e a ele 

conferem novos significados, mais íntimos e subjetivos, mas também mais plurais e amplos.  

O livro está, portanto, dividido em duas 

partes. A primeira “Histórias sobre o Bairro 

dos Remedinhos” apresenta as entrevistas 

de pesquisadores da história de Paraibuna e 

contam os primórdios da ocupação deste 

espaço em que hoje está o bairro, nossos 

colaboradores são Célio de Abreu Freire 

Júnior, João Rural e Gilda Brasileiro. Na 

segunda parte, denominada “Histórias do 

Bairro dos Remedinhos” encontram-se as 

narrativas dos moradores da localidade: 

Sebastião de Oliveira Santos, Antônio 

Santana de Siqueira (Camilo Santana), João 

Manoel da Silva (João Camilo) e Clarisse 

Rosa dos Santos. A escolha por esta 

organização de apresentação foi cronológica, vindo da história para o cotidiano da vida do 

bairro hoje.  

Isso já seria bastante para um curso. Mas nosso trabalho não parou por aí. A produção dos 

textos, seguindo os pressupostos da história oral demandou ainda muita dedicação – horas e 

horas de trabalho de transcrição, transcriação e conferência. Por isso, o que se vê como 

resultado é a composição de uma narrativa comprometida com a história de cada 

entrevistado, que nos permite 

caminhar por lugares conhecidos os 

vendo a partir de novos ângulos.  

A riqueza desta coletânea de 

narrativas, vem da interação 

estabelecida entre entrevistadores 

e entrevistados. Resultado de um 

encontro que não se pautou apenas 

por perguntas em busca de 

respostas objetivas. Os textos 

presentes neste livro evidenciam 

um saber ouvir e respeito às 

subjetividades e características de 

cada entrevistado. 

Por meio da leitura dos textos que compõe este livro será possível conhecer um pouco da 

realidade vivida no bairro do Remedinho dos Prazeres para quem não o conhece. Mas também 

será uma oportunidade para seus moradores verem suas histórias registradas, terem contato 

com um retrato do lugar que é parte de suas experiências de vida e olhar outras facetas do 

cenário de suas histórias. 

Esperamos que os que se aventurarem na leitura gostem, tanto quanto nós, das histórias 

contadas aqui. Pois assim continuarão incrementando, e misturando estas com as suas 



     

8 

próprias vivências num processo sempre inacabado de produção de conhecimentos. Isto 

porque, esta é a história de uma comunidade específica, mas é a história de Paraibuna e 

também a história do Brasil. 

Queremos que todos os leitores possam se apaixonar um pouco mais por esse universo que 

agora é também nosso! 

Venham conosco nesta visita ao bairro do Remedinho dos Prazeres! 
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Entrevista realizada no dia 17 de outubro de 2014 por José Vicente Faria e Suzana Lopes Salgado Ribeiro 
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É fácil compreender que muitas estradas que utilizamos hoje em dia são derivadas de 
trilhas indígenas que, na maioria das vezes, acompanha os leitos de rios, córregos e 
ribeirões. 

Os indígenas, em suas constantes incursões para novos assentamentos, iam 
procurando local ensolarado, próximo ás margens de rios, de caça abundante, bem 
servido de minas d’ água e protegido de ventos.  

Venho procurando ler sobre a ocupação deste solo logo depois da chegada de Pedro 
Álvares ao sul do Estado da Bahia no ano de 1500. 

Em Paraibuna, cidade distante 120 km da Capital do Estado de São Paulo, o Núcleo de 
Patrimônio Histórico da Fundação Cultural, tem presenciado a frequência de 
estudantes e  moradores locais interessados em pesquisar em seu boletim digital, 
visitar exposições, ou pesquisar em seu arquivo físico e digital. 

Este Núcleo de Patrimônio Histórico tem sessão de direitos para utilizar do acervo do 
Poder Judiciário de Paraibuna, possui ainda uma biblioteca de referência, arquivo 
documental e uma mapoteca que abrange vários períodos da história desta região do 
alto Paraíba e litoral norte de São Paulo. 

Aproveito então este material de pesquisa para ajudar-me a entender qual nação 
indígena teria chegado primeiro á esta região do alto Paraíba no século XVI. 

Duas nações são as mais citadas na literatura; os Guaianá também conhecidos como 
Miramumí, Guarúmumí, Guaramumi, Guaianã e os Tupinambá, este último que se 
autodenominava Tamuya. 

 

São eles que ilustram as páginas da história local e vejo que é importante conhecermos 
melhor nosso passado para que possamos melhor edificar nossa identidade cultural. 

Edificar nossa identidade, pois até o momento não a temos por completo. 

A fim de edificarmos essa identidade, seria interessante até mesmo retroceder na 
etno-história local e saber quem foram aqueles que aqui viveram em épocas ainda 
mais remotas. 

Quem foram aqueles que fabricaram as pontas de flecha de pedra encontradas 
recentemente no bairro da Favorita ? 

Devem ter sido os descendentes dos hominídeos que atravessaram em época remota 
o estreito de Bering, á América do Norte, desceram ás Antilhas e, cortando a América 
do Sul, chegaram ao vale do Paraíba paulista. 
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Mas como não temos respostas para 
esta questão, voltemos ao ponto sobre 
qual nação teria aqui habitado durante 
o período da colonização portuguesa. 

A literatura a respeito aponta os 
Tamoio da nação Tupinambá e os 
Guaianá da nação Jê, sendo que em 
nossa historia oficial os primitivos 
habitantes locais foram os Tamoio. 

 

 

Realmente encontramos muitas citações na literatura que evidenciam a presença 
destes indígenas nesta região, que até denomina a rodovia que corta o município, a 
Rodovia dos Tamoio, recentemente duplicada. 

Mas creio que originalmente não habitavam esta região onde se localiza a cidade de 
Paraibuna, ao contrário do que reporta nossa história oficial.  

Entendo que estes Tupinambá vieram para cá motivados a cercear a ocupação dos 
colonos brancos e assim melhor atacar a Vila de São Paulo de Piratininga. 

Este é meu entendimento e sei que com esta afirmação uma pergunta imediatamente 
será feita;  

- Se não eram os Tamoio, quem estaria antes deles ? 

Eram os Guaianá. 

Para justificar esta posição, baseio-me em estudos realizados por notórios 
historiadores. 

O professor Plínio Ayrosa, citado em livro sobre aldeamentos no vale do Paraíba, 
confirma a tese de Capistrano de Abreu que, quando Hans Staden indica a presença de 
índios Wianasses no alto da serra, acima da aldeia de Juqueriquerê em São Sebastião, 
o alemão estava se referindo aos Guaianazes. 

Paulo Pereira dos Reis autor deste livro, cita documento escrito por Pedro Rodrigues 
no ano de 1599 o qual afirma que os Guaianá tinham sua habitações entre a serra do 
Rio de Janeiro e São Vicente  alcançando o alto Paraíba. 

Esta afirmação também é aceita por Washington Luís Pereira de Sousa em seu livro ‘A 
Capitania de São Vicente’. 

Neste livro, há ainda citação feita pelo Jesuíta José de Anchieta que relatou que os 
Tamoio habitavam a faixa litorânea compreendida entre Cabo Frio e São Sebastião. 

Estreito de Bering 
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Joaquim Norberto de Sousa, autor de ‘Memória Histórica das Aldeias do Rio de Janeiro’ 
apresenta uma delimitação quase igual, mas crê que os Tamoio tinham suas aldeias só 
até Ubatuba.  

Mapas antigos nos ajudam a esclarecem esta questão apontando algumas das regiões 
ocupadas pelos Guaianá, a qual abrange o planalto, a nascente do Paraíba do sul até a 
região do Juqueriquerê em Caraguatatuba.  

 

 

 

João Teixeira Albernás 1602-1666. 

 

 

Na Enseada de Ubatuba o cartógrafo descreve Miramumins 

Jan Janssen 1558-1664. 

 

Tais mapas reafirmam a posição de Joaquim Norberto; os Tupinambá mais próximos ao Rio 

de Janeiro e os Guaianá próximo a Caraguatatuba. 
Tais mapas reafirmam a posição de Joaquim Norberto; os Tupinambá mais próximos ao Rio 

de Janeiro e os Guaianá próximo a Caraguatatuba. 

Na região de Ilha Bela, São Sebastião, Caraguatatuba e planalto do Paraíba, o cartógrafo 

descreve Guayanazes. 
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João  

Teixeira Albernás 1602-1666 

 

O que pretendo esclarecer é que os Tamoio se estabeleceram na nascente do Paraíba 
não para fugir dos portugueses como ensina a história clássica, mas como estratégia 
de guerra e, para isso, expulsaram os Guaianá. 

 

 

 

Neste ano de 1597 Antony Knivet, o náufrago inglês que servia de guia para ‘troupe’ 
sob o comando de Martim de Sá aqui passou em busca de peças para o cativeiro mais 
nada foi encontrado. 

Cita esta localidade como próxima ao rio Paracauona que Teodoro Sampaio acredita 
ser o rio Paraibuna. 

A estratégia dos Tamoio era dirigirem-se á Vila de Piratininga para provocar destruição, 
incêndios e o maior número de baixas possível, Padre Anchieta relata com detalhes 
estas incursões. 

Os Tamoio acompanhavam o rio Fatura e seguiam até atual bairro da Roseira até 
chegar ás nascentes do rio Tietê no bairro da Pedra Rajada. 

E descendo-se o rio Tietê passava-se pelas atuais cidades de Mogi das Cruzes, Suzano, 
Poá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Guarulhos até encontrar o rio 
Tamanduateí e avançar sobre a Vila de Piratininga. 

A região de Ilha Bela, São Sebastião, Caraguatatuba e 
planalto do Paraíba, o cartógrafo descreve 

Guaramumins. 

 

Mapa de 1597 redesenhado por José Bernardo Ortiz em seu livro ‘São Francisco 

das Chagas de Taubaté’ apontando os Guaianá / Muiramomí na serra do Itapetí 

em M’ Boigi – Mogi das Cruzes e no alto Paraíba, na futura cidade de 

Paraibuna. 
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Os Tamoio fizeram então posto 
avançado neste alto de serra, local 
ideal para as investiduras em 
conjunto com os Tamoio canoeiros 
de Ubatuba, isto também é relatado 
por Staden. 

Atacar ás gentes da Vila de São 
Paulo de Piratininga tornou-se a 

partir de 1560, obsessão dos Tamoio e foi 
preciso construir muros de taipa para proteger 
os colonos e o Colégio dos Jesuítas. 

 

 

No ano de 1561 ocorreu o primeiro grande confronto entre os homens do Capitão 
Jorge Moreira e os Tamoio aqui estabelecido como descrito no ‘Dicionário de 
Bandeirantes Paulistas’ de Francisco de Assis Carvalho Franco e Serafim Leite em 
‘Cartas dos Primeiros Jesuítas do Brasil’. 

 

Este Vereador, na época escreveu carta á rainha Catarina de Portugal relatando que 
seus homens tinham liquidado completamente os ‘contrários do Paraíba’, como eram 
conhecidos. 

 

Os Tamoio perderam a batalha, mas não se 
consideravam derrotados e é aí neste momento 
os líderes dos Tupinaquê, Tupinaê, Tupinembé, 
Tupiniqui, Tupinambá e índios de outras nações se 
reuniram em Confederação para articular um 
ataque definitivo aos homens brancos de São 
Paulo e do litoral Vicentino. 

Em mapa atual observamos o trajeto 

feito de Paraibuna acompanhando o 

curso do rio Tietê onde se atingia a 

zona leste de São Paulo 

Os muros de taipa que protegiam São Paulo 

Ilustração de Debret de 
combate em Mogi das Cruzes 
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O desenrolar desta tentativa de exterminar os colonos brancos em 1562 foi frustrada 
como sabemos. 

Concluindo o exposto acima, supomos que os artefatos líticos e cerâmicos encontrados 
nas prospecções do Gasoduto-Taubaté GASTAU em 2008 e na duplicação da rodovia 
dos Tamoios em 2014 foram produzidos num certo momento pelos Guaianá e 
posteriormente pelos Tamoio. 

Mas não podemos nos esquecer que outras nações indígenas habitaram essa região 
em momento anterior, tal qual se registrou em recentes descobertas próximo a 
entrada da cidade. 

Paulo Pereira dos Reis afirma que na virada do século XVI para o XVII já não havia mais 
a figura do índio como povo autônomo, aquele que morava livre em sua aldeia, 
caçando e pescando. 

Os comerciantes e traficantes de escravos já haviam arrasado todas as aldeias de 
índios hostis, exterminando aqueles que ofereciam resistência à ocupação de suas 
terras pelos colonos paulistas. 

Os índios mansos como os Purí, Botocudo, Coroado, Coropó foram poupados e a mão 
de obra utilizada de forma planejada sendo aos poucos aculturados e conduzidos á 
‘reduções’, tal qual encontramos em Lorena, São José dos Campos, Queluz, Campos de 
Goitacazes, Muriaé, Rio Pomba, Paraíba do Sul e outros na zona da mata mineira. 

Sendo assim, vamos ver lá pela quarta e quinta década do século XVII o início da 
ocupação das regiões do litoral, do Jaguari em Jacareí, alto Paraíba e alto Tietê. 

Pouca coisa aconteceu neste período no vale do Paraíba e 
de importante mesmo foi a descoberta de ouro pelo 
taubateano Antônio Rodrigues Arzão nas últimas décadas 
do 1600. 

Acho que é consenso entre historiadores, que o vale do 
Paraíba ficou vazio neste tempo, pois a notícia de ouro na 
região de Vila Rica - depois Ouro Preto - correu bem rápido, 
atraindo todos que dispunham de alguma força física. 

Quem tinha saúde correu para lá, acho que foi igual 
quando acharam ouro na Califórnia no século XIX, só que 
aqui a corrida do ouro foi antes. 

Pouco tempo depois, os portugueses insuflaram os nascidos nas minas gerais 
incitando-os a expulsarem os paulistas e, para isso, armou-se covarde emboscada em 
lugar que ficou conhecido como Capão da Traição próximo ao rio das Velhas. 

A Serra do Itapetí 
que divide 
Paraibuna 

Santa Branca e Salesópolis e 

Guararema. 
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Os paulistas foram expulsos de suas terras e minas e voltaram para o vale do Paraíba 
depois de 1720. 

Quem tinha família por aqui, quem deixou mulher e filhos pequenos, esses voltaram 
para suas localidades de origem, mas muitos, principalmente os solteiros, procuraram 
outras cidades para começar vida nova. 

Quase sessenta anos depois, já havia moradores nestas redondezas que se 
organizavam para pedir ao Governado, autorização para tomar posse de alguma sorte 
de terras, mas havia por outro lado certa resistência de outros moradores, mais 
arredios, que não tinham interesse em passar a viver de forma civilizada. 

 

 

Foi desguiando o Sargento-Mor Manuel Antônio de Carvalho para ordenar o pequeno 
núcleo populacional e, em várias cartas ao Governador da Província de São Paulo, 
relata a dificuldade para convencer aqueles primitivos caipiras a viverem em 

sociedade, aceitarem a Igreja Católica, as Leis civis e morar próximos 
uns aos outros.  

 

 

Era aquele tipo de gente que, quando alguém se aproximava da 
porteira, punha mulher e filhos para dentro e mandava bala, sem ter 
o mínimo interesse em saber o motivo da visita.  

Mas seus filhos e netos vão se tornando menos arredios e aos 
poucos vão se aproximando dos bairrinhos para adquirir pólvora e 
chumbo para caça, sal, vinagre para conservar carne e querosene 
para iluminação.  

 

José de Alcântara Machado utilizou-se de inventários dos séculos XVI, XVII e XVIII e 
recolheu episódios da vida cotidiana dos antigos habitantes paulistas. 

Muitas ilustrações e registros destes inventários encontram-se em seu livro ‘Morte e 
Vida do Bandeirante’ que nos ajudam a imaginar como seria a vida em Paraibuna 
naquela época 

Candeeiro á 
óleo de 

mamona 
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O Juiz Manoel Antônio de Carvalho com aval do Governador obrigou aqueles caipiras, 
índios, criminosos e vadios a se juntar aos colonos para formarem o primitivo arraial e 
esta imposição se deu em várias localidades do país.   

Essa rusticidade do povo pós-Tamoio, gente brava e arredia caracterizou o tipo 
predominante de colonizador destas terras do alto Paraíba. 

E seguramente essa gente brava e violenta  é que vai nortear a política local e o 
relacionamento social do pararaibunense. 

Contou-nos o falecido Sr. Zico Tobias das Neves que era comum ainda na década de 
1930, uma arma dependurada nas paredes da sala, bem como carregar um revolver 

quando se transitava pelas estradas rurais ou ia-se para 
cidade em dia de eleições. 

 

 

 

Podemos imaginar o quanto tempo demorou para que a 
justiça viesse por fim aos desmandos, intrigas, 
emboscadas, assassinatos numa época em que se faziam 
as leis com as próprias mãos. 

Dizem que por este motivo fizeram o cemitério do bairro 
do Cedro, pois haviam constantes conflitos na região e foi  construído para poupar 
parentes e amigos da exaustiva jornada para levar o féretro até o Cemitério da cidade.  

Habitação de taipa de mão 

 

Indumentária 

masculina 
Indumentária 

feminina 

A intolerência era 
marcante nos primeiros 

povoadores 

que viam sempre com 

desconfiança o 

estabelecimento de novos 

moradores 
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A condução de falecidos para o Cemitério                                                            Cemitério da zona urbana 

 

Murillo Maxx, em seu livro ‘Cidades Brasileiras’, relata que ainda no século XVIII os 
lotes urbanos iam se espremendo e se debruçando sobre as ruas procurando a Igreja 
principal, enquanto os fundos destes lotes eram utilizados para despejo dos detritos 
orgânicos e inorgânicos das famílias.   

No século XVIII, observa-se uma ocupação informal nesta região do alto Paraíba por 
parte de pessoas oriundas de Jacareí, São Sebastião, Taubaté e Mogi das Cruzes. 

É neste final do século XVIII que o Governador de São Paulo manda fundar 
oficialmente Santo Antônio do Paraibuna em 1775, requerendo que o juiz de 
demarcações de Guaratinguetá, o Sargento-Mor Manoel Antônio de Carvalho, juntasse 
cinquenta casais para construírem casas arruadas na nova povoação. 

A data oficial desta fundação é 23 de junho de 1775, mas comemora-se a fundação 
como sendo 13 de junho de 1666.  

O dia 13 de junho é dia do padroeiro Santo 
Antônio, mas o ano de 1666 ainda é uma 
incógnita, provavelmente ligada ao período de 
ocupação deste território logo depois de se 
assegurar livre de eventuais retaliações de 
remanescentes Tamoio. 

Ao longo destes caminhos, que já existiam 
deste o século XVIII ligando São Sebastião á 

Jacareí, começam a aparecer pousos, currais, ranchos, pousadas para tropeiros casas 
de morada e suas roças de cereais e criatório de animais.  

 

 

 

 

 

Placa que denomina o largo do Mercado 
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Outros caminhos vão sendo abertos do litoral para o planalto, seguramente para 
atender não só os moradores de Paraibuna, mas os moradores de bairros litorâneos 
que precisavam sempre de insumos alimentícios. 

 

 

Ao longo destas estradas vão surgindo às vendas e 
mais tarde os armazéns de secos e molhados, que 
possibilitarão o assentamento destes roceiros, dando origem aos bairros rurais.  

O bairro do Prazeres é um deste bairros, que por algum motivo conservou-se sua 
Capela, suas festas tradicionais e mantêm-se ainda algum aglomerado populacional. 

 
 

 

 

Mapa de 1791, durante o Governo de Bernardo José de Lorena, a primitiva trilha que ligava Jacareí ao mar 

procurando a cabeceira do rio Juqueriquerê. 

Trecho da estrada Dória aberto de 1832 que ligava a Igreja de São 

Francisco em São Sebastião à cabeceira do Tietê e, daí em diante 

procurando outras direções. Caminho ligando a barra do Uma 

em São Sebastião até a cabeceira 

do Tietê e, daí em diante, tomando 

outras direções 

À margem de um antigo caminho foi edificada a Capela de N. Sra 

dos Remédios 
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Em mapas antigos podemos ver um destes comércios na estrada que seguia para 
Salesópolis ás margens do rio Paraitinga do sertão ou Paraitinguinha no Bairro da 
Cachoeira, o qual não existe qualquer vestígio populacional, mas sem dúvida deve ter 
sido muito movimentado no passado. 

 

 

Em um mapa da década de 1940 observamos outra Capela próxima a Capela dos 
Prazeres, mas não se tem informação precisa a respeito, observando-se apenas que 
esta Capela estava no caminho que seguia para Barra do Una, no litoral de São 

Sebastião.  

 

Aqui cabe um questionamento sobre o 
nome primitivo do local, sendo consenso 
apenas a denominação de Bairro dos 
Prazeres. 

 

 

Capela dos Remédios no                          Imagem de  N. Sra. dos Prazeres          

     Bairro dos Prazeres       

 

Armazém no bairro da Cachoeira na estrada para Salesópolis 

Outra capela mais abaixo. A linha escura é divisa de 

município e a linha mais fina, a estrada que 

acompanhava o ribeirão dos Prazeres 
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Capela dos Remédios                     Imagem de N.  

 

Cremos que o mais plausível é que no bairro dos Prazeres deve ter tido uma Capela em 
devoção á Senhora dos Remédios que ficava ás margens da estrada que, com o passar 
do tempo, passou a arregimentar viajantes, tropeiros, comerciantes, agregados de 
Fazendas próximas. 

Era comum quando se iniciava certo movimento econômico em pequenos arraiais, 
atrair trabalhadores livres e agregados de sítios e  Fazendas próximas, até mesmo de 
outras cidades. 

Geralmente algum destes moradores em mutirão com parentes e amigos edificarem, 
ás próprias custas, uma Capela com a Imagem do Santo ou  Santa de devoção de sua  
família. 

Que família tinha Devoção á N. Sra. dos Prazeres que passaria a denominar o Bairro ? 
Quando teria sido construída ? 

Com o passar do tempo passaram a denominar ainda pontos geográficos próximos 
como morros, encruzilhadas, estradas, rios, vales e ribeirões. 

 

 

 

Faz-se importante lembrar que em Paraibuna havia outra Capela em devoção a Nossa 
Senhora dos Remédios nas proximidades da divisa da Varginha com Natividade da 
Serra, submersa pela represa.  

Capela dos Remédios no Bairro do 

Remédio do lageado 

Imagem de Nossa 

Senhora dos 

Remédios 

O Ribeirão leva o nome do bairro 
A Serra leva o nome do bairro 
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Capela de N. Sra. dos Remédios            Bairro do Remédio – Natividade da Serra 

na divisa de município. 

Com o passar do tempo, os bairros foram ficando cada vez mais populosos devido o 
franco movimento tropeiro, mas enquanto uns cresciam e prosperavam outros 
desapareceram por completo. 

 

 
Capela de Bom Jesus no Bairro do Caracol  

que cresce a cada ano. 

 

Desapareceram pelos mais diferentes motivos os bairros de Olho d’Água, 
Paraitinguinha, Tietê, Cotovelo, Sirimbuca, Casa Amarela, Bonfim, Água do Cipó, Pico 

Agudo, Barra, Capoeirinha, Pinheiros, Juncal, 
Laginha, São Lourenço entre outros. 

 

 

Realizou-se há quase cento e sessenta anos 
atrás uma espécie de Censo, se é que podemos 
dizer assim, que serviu para o Governo ter 
ciência da ocupação do solo e as propriedades 
estabelecidas em todo território nacional, a 
quem pertencia, sua localização, as 
confrontações e a finalidade do uso. 

 

Capela de Nossa Senhora dos Remédios na 

divisa do município 

Bairro do Remédio – Natividade da Serra 

Capela do Bom Jesus no Bairro do Caracol que cresce a cada ano 

Capela de São Lourenço e as pinturas do teto. O 

Bairro de São Lourenço encontra-se 

completamente desabitado. 
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Tal levantamento governamental foi amparado pela Lei de Terras nº 601 de 18 de 
setembro de 1850. 

Os ‘pilotos’, agentes do Governo incumbido que realizar este‘Censo’, percorriam as 
estradas e adentravam em sítios e Fazendas para colher estas informações e anotar o 
modo da aquisição das terras. 

A Lei de 1850 proibia o registro se as mesmas fossem oriundas de terras de Sesmaria, 
usucapião ou algum tipo de ocupação irregular.   

No Arquivo Público, nos livros de registros da Vila de Santo Antônio do Paraibuna 
encontramos cinco assentamentos no Bairro dos Prazeres. 

 

 

 

João Rodrigues de Sousa  

“Declaro abaixo assignado que sou Senhor e possuidor de huma sorte de terras de 
culturas no município desta Vila de Santo Antônio do Parahybuna, sito nos sertões do 
bairro dos Prazeres cujas terras houve por compra que delas fiz....”Santo Antônio do 
Parahybuna 23 de outubro de 1855. 
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Neste caso não se relata em que ano foi feita a compra, apenas a data do registro no 
ano de 1855. 

 

Lourenço Fernandes Cândido 

“Declaro eu abaixo assignado que hé verdade que sou Sr. e possuidor uma sorte de 
terras de cultura no município desta Villa de Santo Antônio do Parahybuna sito nos 
Sertões do Ribeirão dos Prazeres cujas terras as houve por compra...” 29 de setembro 
de 1855. 
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Vitoriano José Pereira 

“Declaro eu abaixo assignado que hé verdade que sou Senhor e possuidor de uma 
sorte de terras de cultura no município desta Villa de Santo Antônio do Parahybuna 
no lugar denominado Rio dos Prazeres cujas terras as possuo por posses que fiz a três 
[anos] mais ou menos, não tendo por isso limites sertos por braças ...” 30 de maio de 
1856.  
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Antônio Fabiano Neponuceno 

“Eu abaixo assignado declaro que hé verdade que sou Sr. e possuidor um sítio e 
terras de cultura no município desta Villa de Santo Antônio do Parahybuna no lugar 
denominado  Ribeirão dos Prazeres cujas terras as possuo por compra que dela fiz [. . 
.] e sendo estas terras havidas por posses em seus princípios não tem seus limites 
sertos por braças . . “ 
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Gerônimo Amador de Deos 

“Eu abaixo assignado declaro que hé verdade que sou Sr. e possuidor de um sítio e 
terras de cultura no município desta Villa de Santo Antônio do Parahybuna no Bairro 
denominado  Ribeirão dos Prazeres cujas terras as possuo por compra que dela fiz [. . 
.] e em suas confrontações [ . . .] uma extensão de terras devolutas”.  

No assento de Gerônimo Amador de Deos na descrição das confrontações de sua 
propriedade ele relata que haviam terras devolutas em suas divisas, isto é nunca 
tiveram uso, nunca foram requeridas, ocupadas ou demarcadas em cartas de 
Sesmaria. 

Outros moradores dizem que eram terras de sertão, não tinham seus limites certos, 
usando ás vezes a denominação de serões incultos. 

Só com a abertura de novas interligações entre o litoral e o planalto num momento 
seguinte é que começam a se estabelecer os bairros e as fazendas cafeeiras. 

Até o momento não temos como saber qual destes cinco assentos foi o pioneiro, em 
qual deles foi levantado a primitiva Capela e ao redor de qual sítio se formou o bairro 
dos Prazeres. 
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Um documento bastante interessante nos dá pista dos primórdios da ocupação de 
terras no local em uma escritura de compra e venda do Registro de Hipotecas de 
Paraibuna do ano de 1879. 

O transmitente Joaquim da Cunha de Morais e sua mulher venderam por 
R$150$000,00 - cento e cinquenta mil réis - “umas terras no bairro do Lourenço Velho 
em lugar do ribeirão dos Prazeres cujas terras principiam em uma cachoeira grande [...] 
seguindo o espigão e descendo até encontrar o Ribeirão dos Prazeres.” 

Depreendemos com esta descrição que o fulcro populacional era o Bairro do Lourenço 
Velho, enquanto o escrivão se refere‘lugar do ribeirão dos Prazeres’  passando-nos a 
impressão ser este .um local pouco importante. 

Outras destas localidades secundárias limítrofes ao Lourenço Velho podemos citar a 
Água do Cipó, Serrinha, Couros, Quilombo, São Benedito entre outras. 

Por isso nos Registros de Terras encontramos dezenas de assentamentos no Lourenço 
Velho enquanto que só encontramos cinco famílias no Prazeres e alguns outros poucos 
registros nestas outras localidades.  

Temos outro exemplo, o bairro do Itapeva, onde se construiu Capela Santa Cruz que, 
ao seu redor, formaram-se bairros satélites; o Três Monjolos, Terra Seca, Mandurí; o 
bairro da Fartura que ao redor haviam bairros secundários; Farturinha, Porto, Mato 
Dentro, Capitão Maneco, Boa Esperança, Santa Cruz. 

No bairro das Laranjeiras, a Fazenda Laranjeiras e a Fazenda Bom Retiro se 
debruçavam sobre a movimentada estrada que seguia em direção sul, onde estavam 
os bairros mais populosos e produtivos da cidade, dentre eles o Prazeres. 
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João Rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista realizada no dia 17 de outubro de 2014 por José Vicente Faria e Suzana Lopes Salgado Ribeiro   
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Paraibuna está cheia de histórias contadas pelos moradores que tentam dar conta dos 

surgimentos dos bairros e da própria cidade. Mas se checarmos os fatos históricos, 

estas histórias acabam se mostrando improváveis. 

O que se sabe por meio de trabalhos de pesquisa é que, em 1832, na região do 

Remedinho já era povoada por conta da estrada do padre Dória. Naquela época, todo 

o movimento de São Sebastião passava por essa estrada e ia parar onde, até pouco 

tempo, acreditava-se ser uma senzala em Salesópolis, mas que chegaram a conclusão 

que era um pouso de tropeiros. Por ter sido construída de taipa, como tipicamente 

eram as senzalas, fizeram esta confusão. 

Em 1842, morreu o padre Dória. Por conta disso e de uma briga que ele tinha com 

padres de Caraguatatuba, a estrada foi fechada. Mas ela existe até hoje em alguns 

pontos. Eu andei nela. Tenho foto e tudo. Hoje em dia encheram de eucalipto. Mas a 

estrada saía por onde hoje é o bairro Lourenço Velho e seguia pelo São Benedito, em 

Salesópolis. 

O bairro Lourenço Velho era forçosamente uma parada de quem vinha pela estrada do 

padre Dória. E onde passava caminho de tropa, tinha comerciantes. O sujeito vinha e 

se instalava por lá, sempre com autorização do padre Dória que passou a mandar no 

caminho. 

A estrada foi feita para trazer as coisas da fazenda São Francisco, de São Sebastião, 

fugindo da barreira que tinha em Caraguatatuba e em Paraibuna, locais onde eram 

cobrados pedágios das tropas no caminho para São Paulo. 

Antes dessa estrada, existiu o caminho para Paraibuna aberto em 1802 pelo Manuel 

Antônio de Carvalho com os pessoasdo Vale da Fartura, justamente para fugir da 

barreira. O caminho oficial até então passava por Paraibuna, Caraguatatuba, Jambeiro 

e Caçapava para ir até Minas Gerais. 

Este caminho bifurcava em Paraibuna e também dava em São Paulo. Apesar de ser 

mais curto, um caminho como este só se justificava abrir por obra do governo, porque 

ninguém tinha este tipo de recursos para empreender. Não era fácil como hoje em que 

dez máquinas fazem todo o trabalho em um mês. Era tudo na base do enxadão. Além 

disso, a mão de obra era escassa. Os indígenas que eram colocados para estes 

trabalhos não agüentavam e morriam. 

Para concluir a abertura da estrada, padre Dória precisou arranjar fazendeiros com 

muito dinheiro e que também estivessem interessados para apoiá-lo. E ele começou a 

ser uma espécie de mandante político na região. Foi quando ele brigou com o pessoal 
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de Caraguatatuba e o pessoal mandou arrebentar a estrada na base do enxadão, após 

a sua morte. 

Para pensarmos na lógica das estradas no passado, precisamos entender que operava 

a cada 25 quilômetros com um pouso. Isso porque cada tropa andava cerca de 25 

quilômetros e parava por conta do cansaço dos burros. Muitos pousos viraram cidades 

ou bairros. Em lugar nenhum é contrário a isso. De Paraibuna até Jambeiro são 25 

quilômetros. Do alto da serra até lá embaixo, 22 quilômetros. E assim por diante. O 

tropeiro partia cinco horas da manhã, 11 horas parava para almoçar e dormia o resto 

do dia. Os pousos quase sempre acompanhavam a localização dos rios. Eram sempre 

presentes nos pontos onde era possível a travessia da tropa. Os tropeiros iam 

passando as cargas, os burros e mulas e já montavam um rancho no outro lado do rio. 

Existe um descritivo de viagem de 1580 do Martim Afonso de Sousa, em que ele saiu 

do Rio de Janeiro de barco, subiu Paraty e foi por Cunha para Minas Gerais. Tudo 

seguindo pelos caminhos dos índios. Isso praticamente cem anos depois do 

descobrimento e ainda não tinha feito seus próprios caminhos. Nem no Rio de Janeiro 

tinha caminho para Minas Gerais. Isso compromete um pouco a história de que 

Paraibuna começou a crescer a partir de um caminho que vinha de Caraguatatuba já 

no século XVII. Existe também a história muito duvidosa de que em 1666 foi fundada 

Paraibuna. Até existem os registros de viagem, mas acontece que esta vila ficou morta 

nos 100 anos que se passaram. Porque até 1770 não tinha nada. 

Em cerca de 1810 o café já estava forte no Vale da Fartura e no São Benedito. Tinha a 

fazenda dos Camargo, que está lá até hoje, parte da sesmaria deles. Tenho um 

folhetim que mostra a sesmaria que se estendia do rio Paraibuna até Salesópolis e até 

a divisa da serra. Pertencia ao Manuel Antônio de Carvalho. Ele que começou a plantar 

café lá em 1802. Foi o primeiro a desbravar. E neste desbravamento acabou 

encontrando o pessoal de São Sebastião querendo subir. Então cruzaram os dois 

interesses e fizeram esse caminho que sai da Fazendo do Porto e passa na Fazenda do 

Messias e na Fazenda São Pedro. 

Existe uma casa aqui no Remedinho que, segundo nossas pesquisas e cálculos, é a 

moradia caipira mais antiga ainda de pé. Ela é mais ou menos de 1870. O interessante 

dessa casa é que foi feita baseada numa arquitetura, que segundo o estudioso de 

arquitetura Luiz de Francisco Andrade, diferente das casas caipiras que tipicamente 

eram sempre feitas em cima da pedra. Já o alicerce dessa casa é de taipa. Alguns 

estudiosos que vieram pesquisar a casa, incluindo um professor catedrático, disseram 

que nunca tinham visto uma casa assim. Disseram que as paredes de pau a pique eram 

levantadas em cima das taipas. Desde essa época eu passei a reparar nas casinhas 

caipiras daqui e vi que realmente a maioria delas é baseada em pedras. Mas essa casa 

com taipa é um dos exemplares mais antigos de construção caipira da região. Sabemos 

que os portugueses trouxeram a construção em pedra. E não há uma explicação muito 
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clara sobre o porquê dessas casas não serem em pedra. Talvez porque achassem que o 

assentamento da pedra com terra não dava certo. Já na taipa fazia uma liga e também 

qualquer um fazia. 

Essas casas também tinham elementos da cultura indígena. Pregos, por exemplo, ainda 

não existiam no Brasil, então a estrutura do telhado em madeira era toda encaixada ou 

amarrada com cipó. Prego veio aparecer nas construções coloniais dos portugueses. 

Assim mesmo, ainda tem a fazenda Bandeirante, que é toda em madeira. Os engenhos 

eram tudo madeira com encaixe. Ferro era uma coisa muito cara. E a pintura das casas, 

que estão até hoje, eles extraíam das minastabatingas nos barrancos e pintavam. 

As manifestações com Moçambique e Congada, presentes no Vale do Paraíba inteiro, 

vieram com os padre jesuítas, não dos negros, ao contrário do que a maioria das 

pessoas pensam. O jongo, por exemplo, tinha uma cantiga chamada mandinga que 

depois mudaram para cachoeira por motivos da religião católica. E existem pesquisas 

que concluem que estas manifestações todas foram criadas pelos jesuítas para 

substituir as danças mais pesadas dos negros. Criaram uma história dos mouros e dos 

cristãos, mas os negros do Brasil vieram todos do sul da África. Sendo que mouros e 

cristãos estavam no norte. 

Existe também outra pesquisa curiosa sobre a origem dos negros do Brasil. Pegaram o 

DNA dos descendentes de negros daqui e coletaram também do pessoal da África. 

Descobriram que metade dos negros veio de países mais do centro. Eles eram 

aprisionados por povos mais ao sul e vendidos como escravos por eles. Então, os 

documentos diziam que estas pessoas eram originárias do sul africano, quando na 

verdade haviam sido levadas para lá como prisioneiros. Curiosamente os documentos 

sobre a vinda negros não foram destruídos só porque o brasileiro não deu bola. Porque 

baixaram uma lei na época da libertação dos escravos para que todos os cartórios 

queimarem todos os documentos de negros. Ordem dada pelo próprio Ruy Barbosa. 

Eu aprendi muito a noção da sutileza das culturas por causa da comida. Pesquisei 

muito a questão da comida. Só que metade da minha biblioteca é de viajante. Então 

vou cruzando informações. Por exemplo, como poderia ter pão de queijo no século 

XVIII se não tinha vaca leiteira, que só veio em cerca de 1830. Existe um estudo no 

Ministério da Agricultura que mostra muito bem onde andou o gado no Brasil. Foi para 

Minas Gerais e depois para o Vale do Paraíba, mais ou menos em 1910. Até então o 

gado era só para trabalho. 

Nesse fluxo de Minas Gerais para o Vale, vieram também alguns mineiros que 

passaram a comprar terras paulistas, dizem que para tomar aquela pontinha do estado 

de São Paulo. Mas a revolução deu só em 1932, 30 anos depois, com todo mundo 

nascido paulista. 
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Essa questão da comida mineira também é polêmica. Quando eu falo que mineiro não 

tem comida típica o povo fica bravo. Mas aí eu explico: “Em 1800 onde vocês estavam? 

Estavam começando a chegar para plantar café. Enquanto que o Vale do Paraíba já 

tinha 200 anos. Então não me digam que o pessoal do Vale foi aprender a fazer leitão a 

pururuca ou torresminho.” Por que é couve à mineira? Só se for feita lá. 

Estou fazendo um livro com uma pesquisadora de Quiririm, bairro de colonização 

italiana em Taubaté, sobre comidas italianas. E quando vamos nos restaurantes 

italianos de lá, o garçom fala: 

- “Senhor, o nosso prato principal é frango com polenta italiana.” 

E eu pergunto: 

- “Polenta italiana?” 

- “É italiana.” 

- “Mas vem da Itália?” 

- “Não. É feita aqui mesma.” 

- “Ah, mas então é polenta caipira, né.” 

Aí todo mundo dá risada. Acontece que foi no Quiririm que fizeram as receitas de 

polenta. Existe também outro prato que na Itália era feita com creme rose, e quando 

chegaram aqui botaram abóbora e pronto. Mas a propaganda é fogo. Melhor vender o 

italiano que o caipira. Essa mentalidade faz perder a identidade local. E não tem nem 

como pensar em polenta, feita do milho que só tinha na América, sendo criada na 

Itália. 

Estou realizando um trabalho de pesquisa atualmente sobre as plantas que são 

consideradas daninhas. Essa denominação tem a ver com o referencial da agronomia. 

São daninhas porque competem com as plantas da agricultura. Mas acontece que elas 

mesmas são alimentos. Então que não é o bastante para matar a fome do povo. Por 

essas e outras que hoje esse termo já está sendo substituído. 
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Gilda Brasileiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista realizada no dia 17 de outubro de 2014 por Elaine Cristina Nogueira, José Vicente Faria, e 

Susanne Fauser  
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Sou Gilda Brasileiro, pesquisadora com mestrado em Arte Rupestre obtido na UTAD - 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Portugal. Desenvolvo pesquisas 

sobre a Rota Dória há muitos anos. Na verdade, sou a precursora dessas pesquisas.  

A Rota Doria pontua vários espaços. Ela vem da praia e, quando entra em Paraibuna, 

tem os pousos ou paradas, onde antes eram sesmarias que não eram terras de 

ninguém. Então, a cada 6 quilômetros havia alguém e algum pouso na estrada Doria. 

Na medida que o padre Dória parava com a sua tropa, com os diaristas, eles 

precisavam se alimentar e descansar. Possivelmente estes lugares também possuíam 

uma cruz onde se rezava todo final de tarde. Consegui encontrar duas até agora, uma 

no meio da mata Atlântica e outra perto da nascente do rio Tietê.  

No Remedinho dos Prazeres, temos um monte de coisas interessantes, pois trata-se de 

um espaço muito bom, muito fértil e que não tem tanto problema de de curva de 

nível. Porque as tropas precisavam de um espaço bacana para subir com os burros, da 

forma menos inclinada possível. Por isso a estrada Dória vem pelo Messias, passa pelo 

Simão, novamente pela frente da casa do Messias e segue para a igreja. De lá seguiria 

para o São Benedito.  

Essa estrada para o São Benedito sempre foi muito usada. Inclusive existem dois ou 

três moradores que não são originais de lá, mas cujos descendentes são. E existem 

fazendas que guardam os vestígios dessa passagem.  

A Rota Dória trouxe muito desenvolvimento, já que essa era a idéia do Padre Dória. 

Cresceu o comércio e a população local por conta dessa estrada que na verdade era 

uma trilha, sem infra estrutura nenhuma. O pessoal chama esse tipo de caminho de 

“duas bundas”, ou seja, duas bundas de burro, que é chamado de carro. 

Antes de 1800 a estrada já era usada. Só que de forma precária, cheia de charcos. 

Eram várias estradas que se entrecruzavam. E nos documentos e registros fizeram 

questão de dizer isso. Inclusive o Pe. Valério Alvarenga Ferreira, que era inspetor de 

estrada e presidente da Câmara de Paraibuna, tinha uma sesmaria junto com a irmã 

Gertrudes, que ajudou muito ao padre Dória. Ele é o construtor da estrada que liga 

Caraguatatuba a Paraibuna. Não a Tamoios, mas outra paralela que sai no Rio do Ouro. 
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Sebastião de Oliveira Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista realizada no dia 04 de outubro de 2014 por José Vicente Faria, Maria Catharina Pestana 

Calazans e Suzana Lopes Salgado Ribeiro.  
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Meu nome é Sebastião de Oliveira Santos. Eu nasci lá onde eu moro, no bairro Lourenço Velho. 

Nasci e fui criado lá. 

Nasci no dia 8 de agosto de 1939, mas meu pai só me registrou no dia 11 de outubro. E o que 

vale é o registro.  

Meu pai e minha mãe também nasceram no Lourenço Velho.É um bairro antigo, mais ou 

menos da mesma época do Remedinhos dos Prazeres,que é um outro bairro. 

Eu sei a história de quando começaram esses bairros. Só que eu não vi, escutei! O começo 

desta nação é tudo parente meu que veio de longe. O meu avô, pai do meu pai, morreu com 

109 anos.Ele era nascido aqui também. E o pai dele, o Aleixo Gomes de Moraes, que é o meu 

bisavô, veio lá do norte no tempo dos escravos. Diz o meu pai que eles eram fugidos de láe 

ficaram dentro da mata em Paraibuna se escondendo. Depois começou essa nação. Então, o 

fundador de Lourenço Velho foi Aleixo Gomes de Moraes.  

Aleixo Gomes de Moraes era índio, do tipo caçador do mato. Na época que ele chegou fugido, 

porque naquela época o Rei mandava matar, quase não tinha nem picada no mato. Ele comia 

palmito,assava as caças, tudo sem sal. E sobreviveu. Depois começou a fazer posse e de lá 

começou tudo que nós estamos enxergando aqui.Isso foi há 200 anos. 

A família do Aleixo é muito grande hoje em dia. Precisa ver o quanto é grande essa família. 

Espalhou por São Paulo, Santos, Caraguatatuba, Aparecida do Norte, Minas Gerais e até lá do 

outro lado da serra. Na minha região é tudo parente! Ou é primo de segundo grau, prima de 

terceiro grau, sobrinho ou tio.  

Hoje em dia tá tudo diferente de antigamente. Quando tinha 10 anos, – queria que fosse 

gravado e escrito para não dizerem que é mentira minha – em 1950, qualquer reza que fazia, 

qualquer festinha juntava um monte de gente e enchia tudo. A festa era boa. Tinha muito 

morador no meio, tanto daqui de perto quanto de longe. Qualquer rezinha era muita fartura. 

Parece que a religião era mais fervorosa, o povo tinha mais fé. E acontecia que quando fazia as 

festas ajuntava o povo. Fazia a rodinha de velho e sentava na grama, um com o cachimbão, 

outro com cigarro. Tudo fumava, né. Hoje não tem isso. E eu, com 10 anos, molequinho 

gostava de andar por aqui. Mas uma coisa que eu nunca gostei de fazer foi encostar em porta 

de bar e ficar de maloca com a molecadinha. É o meu dom. Nunca gostei. Ficavam atrás dos 

velhos assistindo e falando: “Olha, eu vi os velho falar...” Não sabia a letra A, mas se mostrasse 

a letra O e um zero para eles, sabiam que era redondo mas não sabia o nome. Não sabia nada 

nada. Era tudo analfabeto. Mas eles falavam coisas que estão acontecendo hoje. Nunca 

esqueci daquilo. Faz mais de 60 anos que eu conto isso. Eles falavam da falta de respeito com a 

religião. Falavam da mudança do tempo e diziam um pro outro: “Nós que somosadulto, velho, 

nóis não vai ver. Mas vocês vão ver. Vai sair uns gafanhoto e vai ser transporte de muita gente 

que vai andar.”Era o avião, né. Olha que coisa interessante. E eu não esqueci. Também 

falavam: “Olha, vai aparecer não sei quantas religião, falsos profetas e vão caçar os católicos.” 

E eu to vendo tudo isso! As coisas naquele tempo era tudo diferente de hoje, era tudo simples. 

E era durável. Hoje não é. Hoje tudo tem validade. Não dá para usar nada porque faz mal. 

Naquele tempo ninguém sabia o que era isso. Ninguém sofria de pressão alta, não tinha essas 

coisas. A pessoa durava 100, 80, 110, 150, 120 anos. E alguns morria novo também, porque a 



 

38 

morte não escolhe, é assim. Mas era difícil. Tudo morria velho. Tudo velho. De 80 pra cima. As 

irmãs do meu pai tudo morreu com 80, 90 anos. Durou bastante. Hoje não tá durando, a 

pessoa tá morrendo cedo. 

A comida no passado a comida era toda natural. Só buscava o sal e a querosene. O café , a 

mandioca,a rapadura, o sabão,o frango, a galinha, o porco, o milho era tudo de casa. Era bem 

mais gostoso e não fazia mal. Hoje tudo faz malpor causados químicoque eles jogam na 

comida. Eles crescem o boi com vacina. E vai pra dentro do nosso corpo! O pessoal não tinha 

dor de barriga, não tinha nada. Trabalhava e tinha saúde. Hoje tem criança aí doente, jovem 

doente, com um monte de problemão. Porque o próprio alimento que nós recebemos coloca 

dentro do nosso corpo alguma coisa que acaba destruindo a nossa saúde. Naquele tempo não, 

tudo natural. 

No passado, médico não tinha. Era curandeiro. Curava com mato. E curava mesmo. Eu cheguei 

a conhecer gente que ficava sentado dia e noite chorando e berrando de dor. E um curador 

aqui curou e sarou mesmo. Essapessoa morreu faz pouco tempo. Na época tinha 20 anos e 

ficou muito doente. Não dormia deitado, não ficava de pé. E um curador da roça curou esse 

homem com remédio do mato. 

O nome do curandeiro era Bastião Messiano. Ele colava o remédio do mato e curava. Doenças 

incuráveis ele curava. Se dependesse de médico aí que morria mesmo. Minha mãe também 

fazia remédios.Quando fiquei ruim, ela fez uma garrafada, medeu e me sarou.  

Três crianças dela que estavam morto, morto, 

morto,ela também salvou. E estão aí vivos pra 

testemunha. Se um dia a gente ainda se encontrar, 

pode provar. Um é o meu irmão e os outros 

sobrinhos meus. Minha mãe falava assim: 

“Primeiramente Deus, e segundo o remédio.” 

Fomos no centro espírita e lá deram um banho nas 

crianças. Mas não melhoravam. Aí ela tirou o caldo 

da mamona, aquele líquido muito ruim de tomar, 

pegou o a erva Santa Maria, macetou,ponhou um 

pouquinho daquele óleo na comida. Depois pegou 

uma colher de açúcar e enfiou tudo na boca das 

crianças. Não queria ir, mas ela empurrou. E até 

hoje meu irmão não vai no médico. Não tem 

pressão alta, não tem problema nenhum. Com esse 

remédio que a minha fez e sarou, tá vivo tudo eles. 

E tem uma saúde pra dar e vender.O meu sobrinho 

já tava com dois anos, mas só ficava pele e osso. A 

mãe enfiou o remédio pra ele e ele sarou. Jogou 

uma lombriga enorme pra fora. Metade viva e a 

outra metade a mãe furou e saiu mais de uma 

colher de puro pus. Ele tem 63 anos, esse sobrinho meu. Outro tem 44 anos. E o outro com 57 

é meu irmão. Todos três não dependeram de médico para sarar.  

Sebastião relembra as histórias da varanda de 

sua casa. 
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Minha mãe conhecia muita coisa de remédio de mato.Tinha o coração de negro, uma ervinha 

que dá bem pequena. A sangria, o quebra-pedra, carrapichim, que dá no chão. Mas o remédio 

fazia um bem que eu vou dizer, viu.  

Como na época não tinha médico, até as mulheres para ganhar neném, que inclusive minha 

mãe teve doze, era tudo dentro de casa. Porque não tinha como ir para a cidade.Não tinha 

caminho, não tinha carro, não tinha estrada. Se a mulher tivesse que morrer, morria no parto. 

Até eu ajudei a fazer um parto. Mas hoje a lei não permite. Mas é a proteção divina. Porque 

meu filho teve risco de morte na hora de nascer. E eu tava na roça, longe na hora. Aí tinha uma 

comadre minha que trabalhava de parteira que falou: “Não vai dar jeito. Esse filho e ela vão 

morrer.” E eufiquei preocupado. Arrumei um carro e quando cheguei ela tavanaquele 

sofrimento desgramado. Tava passando a hora atéque a minha comadre falou: “Nasceu uma 

partinha assim e outra não. Encalhou.” Então ela pediu para Santo Antônio do Catijeró ajudar 

que desse tudo certo e que a criança ia chamar Antoninho. E ele chamou Antoninho mesmo. 

Ela mesma batizou.É a proteção divina.  

Antigamente não tinha escola. Por isso 

que todo mundo era analfabeto. Há 

pouco tempos atrás é que veio a escola. 

Quando eu tinha 8 anos apareceu uma 

professora, no tempo do Miguel 

Ferreira, do Doutor Felipe. Mas ela não 

ficou muito tempo. Ficou um 

pouquinho e foi embora. Era a dona 

Agnes que casou com o Gregório Brasil. 

E eu não consegui nem terminar o 

prezinho. Eu tenho muita leitura hoje 

porque Deus me ensinou. Mas eu não 

tive escola. Depois apareceram outros 

professores, mas era meio fraco. Não 

ficavam muito tempo e já iam embora.  

Naquele tempo a gente tinha um 

respeito que hoje a gente não vê. 

Posso dizer porque eu tava lá naquele tempo e to aqui hoje. Pessoa de cabelo branco, que 

nem nós, respeitava o pai e a mãe. O meu pai, a mãe dele chamava Gertrudes. Ela era bem 

pequenininha, mas era muito brava. Já faz uns 80 anos que ela é morta. Meu pai era solteiro 

na época. Ela juntava o couro dos menorzinhose surrava. E quando já tava que nem nós, 

adulto, que que fazia? Arreava o pé no chão. Respeitava o pai, respeitava a mãe que nem a 

gente respeita o santo. Enquanto hoje que eu vejo criança desse pequena que não respeita o 

pai, não respeita o mais velho, não respeita a professora. Na televisão a gente vê falar da 

educação e do respeito, mas não existe. No meu tempo,eu já com barba na cara, meu pai 

chegava bravo comigo e eu chorava. Eu olhava brabo pra ele, mas não erguia um dedo. Até 

tenho um sinal aqui que ele me surrou. Deu uma chicotada tão grande que juntou sangue e 

não saiu a cicatriz. Mas eu abusava. Ele falava, falava, falava e eu abusava. E desceu o cipó. Ele 

não era de bater, só que era forte e bravo.  

Hoje avô, Sebastião se emociona ao lembrar do pai, da mãe e 

dos tempos de criança no bairro. 



 

40 

Todo ano a gente plantava muito. De tudo: laranja, banana, mandioca, cana e arroz. Chegueia 

colher 150 sacas de arroz. Arroz, milho, feijão, abóbora. Galinhada, porcada, tinha tudo. E o 

trabalho nosso era tudo simples. Um ajudava o outro. Ou o vizinho ajudava eu ou eu ajudava 

ele. Mutirãozinho de 10, 20 pessoas pra limpar uma roça, fazer um cercado. Depois tinha um 

almoção, com uma cachaça pro povo tomar, com carne de porco e a turma comia e de noite 

fazia um batuque, uma catira. E de tarde a turma vinha jantar lá pelas cinco horas. Não era 

tarde como hoje.Jantava daí fervia na catira que levantava poeira pra cima. Até eu cheguei a 

participar um pouco.Esse mutirões não existem mais. Eu casei com 39 anos, já bem velho já. 

Peguei a meninada e fiz o mutirão. Quando matava o porco, frango, todo mundo comia. Tudo 

em cima de alegria. Trabalhando e dando risada. Hoje acabou. Oferece 60 cruzeiros pra ir 

trabalhar e ninguém vai. 

A catira é o dançado, o sapateado,o batuque. Eu vi muitodanção de mala, danção de lenço, 

jongo, moçambique, congada, folia de reis. Vários tipos. Até hoje eu danço. Não sou líder, 

porque líder só Deus. Mas sou dirigente de oração no grupo da igreja. O dom meu é para isso. 

Agora motorista eu não quis ser, carpinteiro eu não sou, pedreiro eu não sou. 

Aqui no grupo sempre teve muito lugar de jongo, de Moçambique e de folia de reis.Daí foi 

mudando, né. Saiu um pra longe do outro e acabou. Eu fui um deles. Antes teve o Pinto, o 

Dirceu Prudente, o Manuel. E ia passando para os mais novos. Eu fui o último. Depois parou. 

A gente apresentava nas festas,em final de semana. Eu trabalhava, tirava as tarefa tudo e 

depois ia pra catira. Na festa de São Gonçalo era o moçambique. Ainda sei um pouco de dança. 

Antigamente o pessoal era mais unido, parece que tinha mais fé. Hoje vai na igreja um ou dois. 

Naquele tempo, chegava na hora da missa, todo mundo tirava o chapéu, as faca, canivete, 

tudo,estando dentro ou fora da igreja, para olhar a missa. Hoje o pessoal vai com revolver na 

igreja. Meu Deus no céu, que mudança. Não vou dizer que está ruim. Tá bom demais, né. Hoje 

tem muita coisa fácil. Que nem a condução pra gente ir lá pra longe. Tudo isso melhorou.  

Quando eu cantava folia de reis, tinha certos dias que chegava a ficar numa casa umas 80 

pessoas. Enchia. Mulher, criança, tudo chegava na casa pra cantar. Quando a bandeira saía, o 

pessoal todo acompanhava. Hoje, o pessoal não dá um centavo mais de esmola. Ninguém mais 

dá valor.Quando eu era criança, era doido pra ver a zabumba, a caixa.Até que vi que era 

redonda. Eu pensava que era tudo quadrado.Queria ver porque não conhecia. Pra mim era um 

negócio quadrado, igual uma canastra. Isso tudo só sabe quem é mais velho e viveu os tempos 

passados. 

O pessoal novo não quer saber de aprender as danças. A gente quer ensinar o moçambique 

mas ninguém quer. Não gostam de tocar nem de rezar mais. Tá difícil. Naquele tempo não 

precisava chamar ninguém não. Juntava tudo ali. Esses tempos teve uma festa e me 

chamaram. Fui lá rezar. Aí pegaram a viola, puseram na área e parou tudo. Cheguei e convidei 

um por um. Aí rezei um Pai Nosso e três Ave Maria. 

Os jovens de hoje trabalham longe e sempre de empregado. E quando eles vêm do serviço, 

ficam dentro de casa assistindo televisão, ou sai e vai pro bar. Só se preocupam com as coisas 

do mundo mesmo, com divertimento, passeio. Fica mais distante da família. Antigamente, 
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eram 10, 12 filhos, tudo 

trabalhando na roça com o pai. 

Não tinha nada de diversão. 

Tinha reza. Só era trabalhar, viver 

junto e ir nas festinha.As festas 

que tem aqui é dia 8 de 

setembro, 9 de outubro e 28 de 

outubro, no aniversário de São 

Judas.Tem comida pra comer a 

vontade. Macarronada com 

frango,bolo,tudo muito 

caprichadinho. Aí tem a reza, tem 

a dança Moçambique,café e o 

leilão. É legal a festa aqui na casa 

da comadre. O leilão é oferta que 

sai para o santo. A gente leiloa de 

tudo, desde feijão, macarrão, abóbora, inhame e pacote de farinha. 

Eu sou uma pessoa que tem gente que não gosta. Só que eu sou diferente. Eu graças a Deus 

não tenho uma pessoa inimiga pra quem pedi perdão. Sou uma pessoa livre. Para mim, todos 

somos irmãos. Devemos respeitar branco, negro, amarelo, velho, criança. Eu peço pra mim, 

pra minha família e pros meus amigos. Tanto aqui no Brasil quanto lá no outro lado do mundo. 

Deus não criou tudo, não é o dono do mundo? Ele é o dono do mundo, dono da nossa vida. A 

própria área da nossa vila é feita por ele. Então não tenho que discriminar ninguém nem achar 

que sou maior, mais sabido, mais bonito. Eu quero ser igual. Por isso, nunca vou na frente para 

ficar falando: “Eu sei, eu sei.” Se morre uma pessoa, alguém vem me buscar pra rezar no 

corpo. Eu faço com amor. Eu faço sacrifício. A pé de noite, eu vou fazer. Mas se não foi pedir 

eu não vou fazer. Então eu acho importante ir na igreja,reunir a comunidade para falar alguma 

coisa para os irmãos. Prefiro eu ficar prejudicado do que prejudicar um amigo.  

Eu gosto de contar a história do meu pai que morreu sem dever um centavo pra ninguém. 

Acho que puxei isso dele. Também sou uma pessoa, graças a Deus, que não tenho uma 

mancha em mim. Meu negócio é tudo limpo, honestamente. Gostaria que meu filho fosse 

assim também. Eu também não sou orgulhoso,mas se eu dissessepara o pessoal pensar como 

eu penso, como eu acho que tem que fazer, o Brasil não tinha essa tristeza que tá aí. Basta ter 

Deus no coração. 

Eu gosto do nosso bairro.É um povo bom o nosso. Um povo que todo mundo gosta.E todo 

mundo gosta de mim. Não vou dizer que um ajuda muito o outro, mas também vive bem. 

Gosto de vir aqui e encontrar com as pessoas, com os meus amigos, vir na igreja rezar. Acho 

importante porque pra outra coisa eu não venho. Pra vir no bar eu não venho. Cachacinha 

assim eu não gosto. Não bebo. Só vou no bar pra comprar o que preciso e já volto. Só gosto 

mesmo é de participar de coisa boa, de festa. 

A festa do Cruzeiro é uma das primeiras e mais duradouras. Essa festa é missa também. Leva 

jantar da véspera, dia 8, e faz a festa no dia 9. Mas nessa vem menos gente que na festa de 

Durante muitos anos, foi Sebastião quem puxou os grupos de 

Congada, Moçambique e Folia de Reis durante as festas no bairro. 
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Nossa Senhora dos Remédios, quando vem um mundo de gente. Essa festa quem começou foi 

o pai do seu Santana, que também é morador daqui. O pai dele, o João Manuel doou a terra 

pra santa onde hoje é a igreja. Ela foi aumentando de tamanho, mas no início era de pau-a-

pique.E o povo vem na festa mesmo na chuva.E antigamente, como não tinha cobertura, se 

chovesse ficava todo mundo molhado. E hoje não tem nem um quarto do tanto de gente de 

antigamente. Vinha gente a cavalo e a pé. Hoje que tem estradae carro só vem um 

punhadinho de gente. Antigamente não tinha rádio, televisão, internet, celular. O pessoal era 

mais chegado, tinha mais intimidade. 

Somos devotos de Nossa Senhora dos Remédios. Acredito que nossa senhora opera muitas 

graças. Eu já recebi muitas graças e posso dar o testemunho. E continuo a receber graça ainda. 

O povo do nosso bairro é devoto de nossa senhora, inclusive eu sou. 

Sebastião participa do processo de conferência de sua entrevista. 
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Antônio Santana de Siqueira 
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Meu nome é Antônio Santana de Siqueira, nasci em... mil novecentos e trinta e três,... 

no Gibraltar , agora tô aqui no Remedinho do Prazer. Quando cheguei aqui, eu tinha 6 

anos de idade. Eu sou família daqui mesmo, de Paraibuna,o nosso município, estado 

de São Paulo. 

Meu pai ele era família daqui também, de fora não era. Da família daqui na roça. Não 

veio família de fora. Nada! Então eles são pessoa trabalhadô. 

Aqui era uma casinha de palha, não tinha telha. Não tinha estrada. Tudo era criado 

aqui na roça. Daqui só saia o porco, milho, feijão, arroz e frango. O dinheiro, o 

alimento era feito aqui. Para criar nóis... Comprava pano para fazê roupa pra nóis. E 

comprava sal grosso, 60kg um saco de sal! Hoje, não tem mais isto. Meu pai punha o 

saco no animal e ia com o animal carregado para Paraibuna. Lá comprava um saco de 

sal, uma lata de querosene de 18 litros. Comprava aquele pano forte para a gente jogá 

no mato, daí chegava e a costureira fazia a roupa. Agora nem costureira na roça não 

tem mais. Então a roupa de fora já vem feita. Tudo roupa feita. 

Então ele dizia assim: “Óia, eu vô comprá o tar pano , pra faze pro ceis, criançada, é 

pano catoco, catoco como é que é, enrosca no toco e não rasga.” Todo mundo pé na 

roça. Quando completava 12 anos, aí que punha chinelo no pé. Tinha uma saúde que 

eu nunca vi. Agora, hoje, agente toma remédio, está junto do médico e fica doente. 

Meu pai morreu com... setenta e poucos anos e nunca foi no médico. Nunca foi no 

médico e nunca foi uma vez na delegacia. Então era homem direito. A palavra valia. 

Hoje a conversa não tem muito valor, a palavra acabou. Não tem mais palavra. A 

turma fala um negocio hoje e desmancha amanhã. E também, os casamentos que 

tinham, eram contratados com o pai e a mãe. A moça, eu conheci isto, não chegava 

nem perto do rapaz. Ficava de longe, pra conversá. Aí marcava o casamento que ia o 

dia inteiro, inteirinho. Juntava o noivado na casa do pessoal, da noiva e depois ia para 

Paraibuna. A tropa de cavaleiros ia lá e o padre fazia o casamento. 

Eu conheci o padre Ernesto, e tem lá a estátua dele em frente a igreja de Santo 

Antonio.  

O primeiro padre que eu conheci, o padre Ernesto, vinha a cavalo aqui também, rezá 

na nossa igrejinha. Vinha dois dias: um dia para ele vim e reza missa, e pousa; e rezava 

a missa de manhã. Montava no animar e voltava para Paraibuna. Então era deste jeito 

a roça nossa. 

O pai deixava pra nóis, 3 saco de feijão e 4 ou 5 sacos de arroz. Naquele tempo não era 

saca de arroz. Não era. Era arqueiro, 4 arqueiro, 5 arqueiro. Medido por quarto, depois 

tinha meio quarto, que era 5 litros. Depois de 5 litros, tinha 1 litro. Este era o que 

agente tinha na roça. Nóis não falava balança, ninguém conhecia, era só por medida! 
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Então é toda coisa. Trabalhava, fazia estas coisa, e mais trabalho de horta bem 

feitinha. Uma coisa gostosa de viver, fartura na casa, bastante. Quando levava o porco 

pra longe, então, lá, pesava feijão, arroz. O saco de feijão era 60kg, o milho 60kg, o 

arroz 60kg também. Agora nem o peso de 60kg não tem mais. Agora é 50kg. De 50kg 

pra baixo. Então mudou todas as coisas, mudou, tá cada vez mudando mais. Eu estou 

achando que “vem infarto”. 

Aqui o mais pobre que tinha na roça, tinha um rancho, uma casinha de palha… 

Ninguém via uma telha. Conheci uma telha aqui na igreja Nossa Senhora dos Remédio. 

Aí conheci telha. Depois todos tinham. Mas antes, cada qual tinha no seu terrero, 

palha. Palha é o tar sapê. Arranca pra cobri a casa, né. Dava goteira, daí punha um 

remendinho de palha. Depois, quando ficava, goterando bem, aí jogava tudo aquilo 

fora. Colhia palha, trazia. E daí o Manuel João arrumava tudo e cobria a casa, a. No 

tempo de sor quente, era fresquinho. Com tempo de frio, era quente. Era gostoso. 

Agora fica, que eu vejo lá, frio fora e gelado dentro. Tanta coisa diferente. E faz um 

pouco de mal. E daí nóis 

dormia na esteira. Cortava 

esteira de taboa no mato, na 

beira do corgo, enxugava 

depois tirava embira e 

amarrava. Era de embira 

também. Aí botava a esteira 

no chão. Dormia ali. Era 

gostoso. Mas agora, mesmo 

em cima do colchão e 

debaixo da coberta, eu fico 

com frio.  

Não sei. Saúde como tinha, 

eu não tenho mais 

encontrado quem tem. Quando chega em Paraibuna, pra pegar remédio… As vezes o 

médico chega aqui. As veiz as enfermeiras passam andando atrás das pessoas. Agora, 

hoje, estão mudadas as coisas, mas estamo aqui por enquanto. 

Eu conheci muita, muita gente. Mas da gente, que tinha aqui, de coragem de trabalho, 

de serviço, só tem: eu, meu irmão João, o Dito e o Pedro, e o pessoal do Geraldo lá em 

cima. E…. muito pouca gente que nóis temos por aqui, é de coragem de trabalhá. Hoje, 

não tá tendo coragem de trabalho. Eu tô com bastante ano já, mas tenho coragem de 

trabalha na roça, carpi, roçá, fazê essas coisa. Coisa difícil! A pessoa acha que é difícil. 

Pra mim é fácil.  

Antônio Santana, mais conhecido por Camilo Santana por conta do pai, 

que chamava Camilino. 
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Não sei até hoje o que é ficar deitado na cama. Um dia, dois… Fui internado um pouco 

em Paraibuna. Tomei remédio lá. Doutor Fernando me tratou de mim, e já logo vortei 

aqui na roça. A gente trabalhando. 

Então é muito bom as coisa da roça. É uma saúde pra gente. Tem tudo no mato que 

agente pranta e precisa. Pelo meu pensamento, tô trabalhando, não tô sofrendo. Hoje 

se põem um pouco de droga nas plantas, prá durar mais e não carunchá, que eu não 

conhecia. Agora que eu tô conhecendo, de uns tempo prá cá. por droga prá não 

carunchá. Então não carunchá o feijão nem o milho. Mas faz mal pra gente. Eu acho 

que faz mal, e a pessoa não enxerga isto. Então mete remédio, o médio vai curando, 

fazendo coisa. e gente morrendo, e por aí que vai. Então a natureza foi muito cortada. 

E tá muito fraquinho o povo.  

O pai com o filho iam, daqui no Espírito Santo, com um pedaço de porco na corcunda. 

Andavam o dia inteirinho. Ia e voltava. E, pegava o enxadão, cabinho pequeno e 

pegava uma machadinha de cabo pequeno também. E, quando chegava numa ponte 

que tava quebrada, onde passava o cargueiro de porco, ele cortava madeira e 

remendava a ponte e, passava para chega no Espírito Santo, lá perto de Paraibuna. Lá 

perto do Fartura. Então depois, amanhã trazia um queijinho pra nóis, requeijão do Zé 

Gonçalo e aí estava chegando, a gente ia encontra com ele lá, né. Com o dinheiro no 

borso, a compra, e o requeijão pra nóis come. Então era disse jeito que nóis cresceu. E 

também nunca usemo o gás até nos tempo, só fogão de lenha. Todas comidas prá nóis, 

que a mãe fazia era no fogão de lenha. Agora, nóis temos o gás. Compra gás, fazendo , 

trazendo. O cheiro, faz bem mal, mas fazê o que, tem de ter, né? Então agora tá muito 

mudado, as coisas. Mas a mudança tá bom, facilita. Agora agente de Paraibuna - aqui, 

dá pra vim com uma hora, né! E, de primeiro, era o dia inteirinho. Eu morava numa 

casa mais lá em cima. E agora mudei aqui. O sitio era o mesmo. Quando cheguei aqui, 

tinha 4 morador, numa posse de 120 alquere. 

Então era de Aleixo Gomes de Moraes, que veio de fora, faz muito tempo, né. Veio de 

fora. Passou em Paraibuna, na igreja, de pau a pique. As casas, tudo casinha pequena, 

coisinha de nada. Daí ele e a mulher, vinha vindo. “ Onde você vai, seu Aleixo?” As 

pessoa conversava, um com outro. Então ele disse: “Eu vô procura um lugar, vou fazê 

uma posse prá mim. Eu vô longe. Vou bem longe daqui.” Ele passô lá, Aleixo Gomes de 

Moraes. Daí ele foi passando e chegou alí na Fartura. O Otávio, disse que ele espanto 

com aquele bichão grande e saiu correndo. Era uma anta, que estava dormindo alí, lá 

na Fartura. Dormindo numa toca, no matão virgem, que ele tava limpando. Aí tá bem. 

Veio andando, andando com uma machadinha, facão e as coisa nas costa. E veio aqui, 

achô que aqui era bom de fazê a roça dele. Entrô no mato e montô o rancho. Colocou 

a torra por cima e cobriu com folha de palmito e burican. Era sertão aqui! Aí ele 

resolveu: dessa água que sobe, prá cima até o cateto, Água do Prazer. E dessa água 
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que cai pra cá, é a Água do São Vicente, posse do conhecido por Chico Antônio. Ponho 

esse nome, Remedinho dos Prazeres, no lugar e fez a posso aqui.  

Começou a trabalha, cortar parmito e o mato, coisa e tar. E foi indo. Homem de 

coragem, né! Chegou um dia, acabou a compra. Ele tinha de andar muito por aí, era 

muito longe, prá compra alguma coisinha.O que ele fazia: quando vinha da roça trazia 

um palmitinho. Fazia um molho com um tar de sal grosso de pedra. Aí a mulher 

macetava o sal e colocava no palmito e comiam. Voltava prá roça. O dia inteirinho este 

home trabalhava! Ia abrindo essa posse. Ele cultivou muito e aumento tudo. Arrumou 

uma família. E veio família de fora, que ele tinha. Depois, ele começou a criar 

porquinho, e fazê coisa, ter uma criaçãozinha. E a vida foi por diante. Daí ele morreu e 

deixou esta posse para quem ficou.  

A prefeitura não disse nada, mas ficou uma historinha pra pagar em Paraibuna. Tinha 

coisinha de fazer, um imposto, né. Foi lá um imposto pro Estado. Coletado dos 120 

alquere. Aqui ficaram o João Manoel, Bento Manoel, Aleixo Manoel e Camilino 

Mariano de Siqueira, que era meu pai, e minha tia que era Benedita. Camilino Mariano 

de Siqueira tinha sua posse no Gibraltar. Ele vendeu lá por 25mil reis! Era mil reis. 

Depois comprou aqui por 20. Depois nóis tamo aqui até hoje, na posse de Aleixo 

Gomes de Moraes. Ninguém fazia imposto de renda, ninguém falava nada e, a posse 

de 120 alqueires e ele pagando imposto. Daí farto meu pai. Dinheiro era muito 

custoso, né! Meu tio João Bento Manoel falou assim: “Agora Comadinha, os fio tá 

grande, compadre faltou, agora ,dá pra eles pagar o imposto dessas terra aqui. Senão 

vai ser executado. O estado toma!” Como nós íamos arruma dinheiro? Não sabia fazer 

negocio e ninguém tinha escola! Então, eu pensei: “ih agora? Eu não vô deixa aqui.” 

“Que tempo se paga imposto?”  

“É no dia 10 de junho, vence o pagamento. Eu não vô pagar mais. Vou deixar pra 

vocês, que são novo. Rapaziada nova, dá pra trabalha.”  

Pra ganhar dinheiro aonde? Não tinha emprego. Aí começamos a cria frango, criar 

porquinho. Como meu pai fazia. E vender pra tirá o dinheiro, prá pagá o imposto. Aí fui 

pagando.A terra era grande, 120alqueres, da posse de Aleixo Gomes de Moraes. Óia! 

Tá aqui o paper! Eu estava pagando com o meu irmão. E, eu já ganhei um 

conhecimentinho bom. Fui em Paraibuna. O Jaime era o prefeito. Muito conhecido. 

Andava por aqui, também. Ele falo:  

“Meu filho do céu, se é uma posse de 120 alqueires, vocês estão pagando esse grande 

dinheiro. Vamos fazer uma coisa. Separa um pedaço para você e largue o resto. Traga 

o paper prá mim e eu mando o Chico Neves, lá em São Paulo, transferir no vosso 

nome. E você fica com a terra. Fica bem pequeno no lugar. Esse mundão de terra só tá 

fazendo você tá pagar um dinheirão para o estado. Não adianta!” 
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Achei que o negocio era bom. Falei: 

“Então vamos fazê!” Vim aqui, peguei o talão e levei. Exigia o talão. Ele levou para São 

Paulo. Depois de arrumado, veio 25 alquere pra mim. Eu fui pagando 25 alquere. Foi 

indo, depois meus irmão foram embora. E eu fiquei aqui. Saiu um, foi embora. Foi 

procura ganho. “ Agora vô procura ganho!”. Foi lá, não deu certo o ganho deles. Então 

voltô aqui, com uns corretores. E depois:  

“O lugar do João Camilo, que é o lugar? Onde ele mora?” 

“Mora alí.”  

Aí a turma dizia: 

“O corretô veio compra este terreno. Aí, veio um compradô. Vai atropela nóis!”  

As mulheres, né! Foi vindo, depois vinha outro: 

“ Pra comprar vocês não vem mais aqui. Aqui não é de venda. Vocês pode ir embora 

prá lá, que nóis paga imposto. Outra gente aqui não entra, este aqui vai fica pra nóis. 

Não está a venda. Ele pode vir, mas o terreno aqui é pra nós.”  

Aquela pessoa ia embora. Vinha outro e mais outro. Acabei me aborrecendo. Mas 

sempre defendendo as pessoa que estava na casa. Se vendêssemos e entrasse uma 

pessoa de fora, no mesmo terreno, ia cria aquela confusão. Daí um certo tempo o 

ganho do meu irmão não deu certo. Volto aqui, meio vergonhoso. Chegou de noite, 

entrou na casinha dele. 

Somos eu e 3 irmão, mais 2 tias. Nóis somos 4 irmão e 3 mulher. Mai depois a minha 

irmã casô e teve uma criancinha que morreu. Daí ela pegou um filhinho prá cria. Então 

está criancinha registrou como filho dela e do João de Lima, casado com ela. Aí eu 

falei: “Ih agora, essa gente agora cresceu, eu vô reparti com os irmão, mas você não é 

irmão meu!” Fui lá e falei com o promotor: 

“Doutor, preciso fala uma coisa pro senhor!”  

Eu já conhecia um pouco essa… vida.  

“ Tem uma criança, que minha irmã pegou e a registrou como filho. Ela tá registrada! 

Somos 7 irmão, com essa criança dá 8. A mãe morreu e ficou a criança, como é que eu 

faço? Ele tem terra ou não tem, agora?” 
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“Ele tem a mesma coisa. Você cuida dessa criança. Quantos anos tem?”  

Falei:”Tá com 16 anos! É um hominho já.” 

”Então você cuida que nem cuida de vossos irmão. Você tira terra prá ele que nem tirá 

pros irmão, mesma quantia. É irmão vosso. Ocê cuida lá! Não precisa nem falar com 

ele. Você tá fazendo uma coisa direita. Ói Camilo, alguém igual a você, não chegou 

mais nenhum aqui. Você continua desse jeito, não precisa mais de mim.“ 

“Tô tirando dinheiro, levando as vaca. 

Fazê tudo certinho.”  

“Está bom. E tira a parte da criança. Se 

alguma coisa falta lá, que você acha que 

precisa, procura nóis aqui!” 

Então, aí tem essa posse, que tô 

dividindo com os irmão, a posse de 

Aleixo Gomes de Morais. Mais é muito 

antigo essa posse aqui, então nos 

estamos com o papel aqui.  

Não tive um dia de escola! Minha tia foi 

embora pro Alegre. Lá apareceu um 

homem, chamado Dito Gustinho. Que 

veio de fora. Sabe! Um rapaz novo, meio 

aloiradinho. Então essa tia minha foi lá e 

levou o rapaz atrás dela, com 100 

alqueires também. Eles tinham oito 

filhos, quatro moça e quatro rapaz. Tinha 

um mais inteligente que se chamada 

Sebastião Maneco. Ele aprendeu e era 

bom amansadô de cavalo e burro. Existia muitos animais. Aí ele passou lá e tinha o tar 

de Gustinho: “Oi Bastião, quer aprender um pouquinho de leitura? Eu sei um pouco.”  

Ele falô: “ Se tem que vir aqui! Lá na casa vosso eu não vô!” 

Aí este Sebastião Maneco ía lá. Uma hora ía passado a cavalo, fazendo passeio! 

Rapaziada é assim mesmo! Chegava lá, ele dava uma liçãozinha. Fazia o BC, né! Ele 

dizia assim: “O BC maiúsculo, grande. E agora tem o minúsculo, o "BCzinho" pequeno 

pra você escreve.” Então ele ia aprendendo A, B, C, D, E. Fazia o jeito que ele pego. 

Depois pego o BCzinho pequeno. Aí foi juntando o BCzinho. Um dia, até foi muito 

interessante chegaram e perguntaram pra ele:  
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“Mais agora como é que nóis faiz prá junta?”  

“Se junta a letra. Tem que junta as letra pra escreve! Passa a mão no papel e junta um 

punhado!”  

Mas como ía junta um punhado de letra, né? Então daí ele falô:  

“E agora, isso não dá!” 

Aí o professor brinco com ele, né. Passava a mão na letra, pegava um punhado e 

falava.  

“Ói seu Dito! Isso não tá dando certo.”  

Disse, “ Não! Estô brincando com você! Vou contar pra você. Não é nada disso aí. Você 

vai escrever uma coisa, pega uma letra mesmo.Vou escrever o nome primeiro.” 

Ponhava o nome dele, uma letrinha salteada, para depois emendar aquilo alí. Isso aí 

ele aprendeu na roça. 

Depois o Bastião Manoel veio pra cá, trabalhar com nóis, aqui roça. Quadra, carpi 

quadra, 12 – 13 braças. Hoje quase não tem mais. Então a enxada que aguentava nós, 

era só enxada 2 caras, aquela antiga, enxadinha pequena quebrava. Era muita coisa. 

Nós tínhamos força. Ele disse: “Eu já aprendi um pouco.” O pai e os irmão dava risada 

dele. Então ele passo pra mim. Minha mãe levava a comida na roça. Quando nós 

acabava de almoçar, O que ele fazia? Ele pegava, alisava a terra, aquela areiazinha alí, 

e falava assim: “Olha, vô ensiná vocês também!”  

Meus irmão ficava de longe. Eu falei que queria aprender. 

“Ói, Camilo vem aqui. Faz um S grande. Faz um A”. Fazia também. Assim na terra. Alí 

ele dava uma lição boa pra nóis alí. Tirava uma hora de almoço. Depois, ía embora pro 

serviço. No café, a mesma coisa. Então, eu aprendi a escreve desse jeito. Na roça 

trabalhando e escrevendo. Não tinha professorinha aqui. 

Passou algum tempo, eu já estava com um dinheirinho, mais alguma coisinha. Sabia lê 

e escreve um pouquinho, né. Fui aí crescendo e conhecendo. Mas eu queria mais! Daí 

o padre veio aqui reza missa, o padre Ernesto. Quando, ele e o tomadô de conta da 

igreja, foram descendo, procurando um festeiro, pra tirá. O festeiro tinha de fazê isso: 

busca o padre e trazê. Matar um leitão ou frango, para cuidar do padre. Ele dormia na 

casa do festeiro. Eu ía ficando de lado, pois não tinha dinheiro pra ser festeiro. O que 

eu ia fazê? Depois de fechá a igreja, descemo até a casa do homem, todos nós com 

uma velinha na mão. Chegando o caboclo disse: 
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“ Cadê o Camilo Santana?” “Vamos tira ele como festeiro?”  

“ Tá bom!” 

Aqui na roça é gozado. Agente tá acompanhando o padre. Daí: “Íh agora! O que eu 

posso fazê?” pensando. “Um ano tamém! Eu dava jeito.” Aí ele olharam prá mim ali 

sozinho.  

“Não. Você pega um companheiro agora, prá ajudá.” 

Aí eu escutei, olhando no meio do povo e falei:  

“Pego o Dazil Oliveira.” E ele aceitô. 

Quando passou 90 dia, o padre veio à cavalo e, eu falei: “Agora deu uma coragem. No 

ano que vem vou trazê ele de carro” 

“Mais o que que o Camilo, o Camilo Santana, tá falando?” “Ah! Tá falando bobagem!” 

Quando foi o dia chegando, peguei o enxadão. Desci lá embaixo e comecei a estrada. A 

turma falô ansim: “O que você tá fazendo aí?” 

“Eu tô fazendo estrada prá chega no Remedinho, para o padre chegá. Ele vai reza 

missa de carro. “  

“Larga mão disso! Larga mão dessas coisa que você é o único que vai fazê isto!” 

“Largue, largue o enxadão no mato, pega uma espingarda e vamo caça macuco lá no 

mato.”  

Eu disse: “Eu não vou não. Vô fazê isso aqui.” Trabalhei de cedo à tarde, medi e fiz dez 

metros de estrada. Pronto. Tirei a medida do Jipinho lá na cidade. Daí fui contando prá 

turma, coisa e tar, e arrumei 20 pessoa. Passei em cada uma das casas, prá tratar do 

dia de sábado. Prá fazê o tar mutirão. Mutirão da estrada.Como tinha muito morador 

aqui, uma pessoa vinha trabalhar comigo na estrada e outra pessoa dava comida. 

Tinha frango caipira e uma comidaiada. Daí fizemos. 

Eu sei que no dia da festa, o padre veio de jipinho até o outro lado do rio. E de lá 

andou até aqui. Numa hora desta, tinha morrido o padre Ernesti, era o padre João. 

Chegô na igreja e tinha primeiro o casamento do filho do Gonçalo Benâncio com a 

Maria. O João Faria Fonseca, lá do Espírito Santo, que comprou uma fazenda aqui, era 

o padrinho da noiva. Ele trouxe um vinho bom de lá. Tomaram o vinho. E eu falei: “Vão 
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Antônio em meio aos amigos e vizinhos na festa de Nossa Senhora dos Remédios. 

mexe no jipinho.” O jipinho 51 do Dito Pereira. O Vicente Pereira tá vivo ainda. Fui lá 

dormir no Jipe.  

Eu tava dormindo no Jipinho, e as pessoa vinham de noite. Só que tem coisa que…. 

Aquele negócio que, não chega vê. “Mais se não é carro, é visão, é coisa ruim daí!” O 

outro chegava: “Ih, tem carro aqui! Quem é o dono?” Eu me mexia no Jipe e batia por 

dentro. Daí eles falava: “Uh, Tem gente aí. Vamo embora.” Guardei o Jipinho a noite. E 

quando foi de dia, arrumei camaradas. E eu cortando madeira, roçando, tirando o 

tamanho do pneu do Jipe. Quando o padre termino a missa, o Jipe tava na porta da 

igreja. O padre chegou na porta da igreja e fico sossegado. Depois da missa, conversou 

com povo. Almoço bem. Tinha bastante leitoa e frango caipira. Depois foi dormi um 

pouco. Deitô lá na cama de esteira, chamada alcatre. Era uma esteira em cima e mais 

outra. Prá fica bem maciozinho pro padre. Forrava com coberto. Não tinha colchão. O 

padre deitava lá gostando. Quando foi três horas da tarde, ele saiu, rezô outra vez na 

igreja, pegou o carro e foi embora. Hoje nós saímos daqui, vai lá em Paraibuna com 

uma hora e pouquinho. 

 

Para viver eu vou trabalhando aqui mesmo, deste jeito: tem alface na beira do terreiro, 

nós planta cana, planta milho, planta frutífera. Agora melhorou um pouquinho, pois 
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estou cuidando com um gadinho, cevando porco, tem uma mudinha de porco ai, 

vendendo a mesma coisa, trabalhando, limpando, qualquer coisa, e cuidando com o 

serviço, então ordenado de dizer trabalhando em emprego nunca tive, nunca trabalhei 

nenhum dia para ninguém, Graças a Deus, né. 

Teve um tempo acabou dinheiro, que meu irmão pegou, meu pai deixou dinheiro, 

acabou tudo, ficamos meio sem nada, depois eu voltei administrar, levantamos de 

novo, então não procurei ganho, não procuramos nada, só levantado pela cabeça, sem 

estudo. 

Quando a gente planta um caroço de feijão, aquele carocinho dá, vamos supor por 

baixo, ele da 20 bainha de feijão, um caroço da vinte bainha de cada. Uma bainha de 

feijão da cinco, seis, até tem bainha eu conto sete, caroço. Então da uma produção 

grande e o povo fala que não dá. A produção da terra, plantando colhe bastante. Então 

você imagine, eu um dia colhi um pé de feijão, ai melhorou um pouquinho, tinha posto 

um pouquinho de calcário, tinha feito uma coisa, adubado um pouquinho, calculo deu 

um pé de feijão deu 80 bainha, o outro estava comprando feijão nosso deu 130 

bainha, 130 bainha de feijão, de 5 caroço, e o povo ainda fala que ainda não dá. 

 

Se o governo e todos nós enxergasse isso, olha, ia dá uma fartura no nosso pais, seria 

uma fartura no Estado de São Paulo, no nosso município.Paraibuna. 

Falta iniciativa do prefeito também, ele poderia ajudar o povo da roça, pois agora tem 

trator, tem tudo, mais não ajuda. 

Se colocasse uma lei e perguntasse: “Você quantos alqueires tem?”, a pessoa 

respondesse: “Eu tenho dois alqueires”, então ele diria: “você pode deixar a metade, 

deixe um alqueire para lavoura, um alqueire se faz o que quisé, planta eucalipto, faz 

um pastinho para tratar da criação,ou tem 10 - planta 5 , 5 planta eucalipto faz o que 

quiser, então todos podem fazer uma plantação, tanta gente querendo trabalhar. Uma 

coisarada para ser feita na roça, mas não faz porque eles não tem essa coisa de ajudar. 

Agora eu tenho um plantio, posso ir no banco tirar um dinheirinho. 

Eu tinha 8 filhos, o Miguel nasceu morto e a Isabel, caiu na água e morreu, hoje tenho 

4 filhas, Ana, Anete, Andréia e Anicéia, e dois são homens, Antônio e Camilo que estão 

trabalhando. Eles moram aqui comigo, estamos trabalhando. É bom a roça. Eu tenho 

muito trabalho e aprendi muito na lida com gado, fazer as coisas. 

Um dia eu tive conversando com o Mario da Cooperativa. Eu aprendi com o João 

Fonseca. Então o Mario perguntou:  
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“Como faz um remédio para o gado? “  

“Eu chego, olho no gado assim e já sei o remédio que dá.”  

“Que ta passando, não sei o que fazer, onde se aprendeu isso?” 

Eu aprendi trabalhando, aprendi com vocês, o gado da uma tosse, vou ver. Chego lá e 

já sei o remédio. Vou na cidade eu já compro, e olha gado por ai. Um veterinário disse: 

“Você não tem carta, mas precisávamos dar uma carta para você, porque você ganha 

do veterinário. Um por você não tem preguiça e um que você sabe fazer. 

Um dia apareceu uma professorinha de São José dos Campos aqui, com um cavalo 

meio doente. Foi fez uma consulta e pareceu aqui com o remédio, para aplicar na veia 

do cavalo. Cavalão grande, que o Roberto Camargo, lá de Paraibuna. emprestou para 

professorinha ir a cavalo até na estrada. Professorinha ficava com nós aqui. A casinha 

dela esta ali. 

Então dai, o que aconteceu. Chamou eu e disse: “Procura a veia, para fazer aquela 

coisa.” Eu respondi: “E agora professora, eu não sei fazer isso aí” A professora disse: “ 

Não? Você aprendeu tanta coisa, aprende fazer isso também. O Roberto falou para 

você procura uma veia no cavalo, ele não vai vir aqui.” Então eu disse “ Tá bom”. 

Fui lá pelei com a tesourinha. Com a gilete, rapei do lugar. Apertei um pouquinho e 

apareceu a veia. Um litro de remédio para aplicar na veia do cavalo. Ih, agora! O cavalo 

aquela coisa, querendo pular, querendo da coice, querendo morder.O cavalo esta 

bravo. Professora: “ Mario, segura o cavalo.” “Ficou ruim mesmo.” “Vamos colocá o 

bico no cavalo!”, “você sabe colocar o bico?” Respondi: “ Sei!” Passei o bico no cavalo, 

apertei. “Agora uma pessoa forte que segura ai, que o cavalo tem que parar.” “Eh 

Camilo, eu não sabia disso. Eu ia colocar o cabresto e segurar ele.” Nem cinco homem 

segura esse cavalo, mais no bico um homem segura. O bico dói, né. Aí ele parou. Furei 

o coro, apliquei um litro de remédio. Aquela gotera de remédio na veia. Quando foi no 

outro dia o cavalo andando, pastando. Eu disse para a professora: “Não monta no 

cavalo por enquanto, espera passar 8 dias” O cavalo foi embora lá para a fazenda do 

Roberto Camargo. Então esse, que era difícil eu fiz aqui na roça.A gente tem que fazer 

isso. Pensa o que vai fazer. Se fazer coisa errada da prejuízo.  

Eu trabalhei muito. Tomei conta da capela por 25 anos. A turma brigava muito, né. Eu 

gostava de tá junto. Pessoa da roça saía brabo. O delegado falô :” Não, você vai 

trabalha!” Aí pegou, deu um documento prá mim. Prá eu ir na delegacia. Trabalhei 25 

ano na delegacia como inspetor de bairro, sem ganhar nada. 

Fui da Conferência São Vicente de Paula, confrade, vice-presidente e presidente. 

Depois veio a Missão de Aparecida, entrei na missão. Trabalhei de ministro, fui em São 
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José, passei. Fiz exame pra ministro. Trabalhei 4 ano, foi meio pesado. Eu rezava aqui e 

em Paraibuna ia buscar a hóstia sagrada pro povo. Então parei.  

Eu era o presidente do posto de saúde e o médico que vinha aí, era bem tratado. O 

posto era bem de vida. Aí trocô o presidente, ganho, votaram nele. Ói! Tava com 

5.876,00 lá no Banco do Brasil. Isto era do povo! Era da comunidade. Quando tinha 

uma pessoa velha, vinha aí, na consurta, coisa e tal. “Ah! O remédio custa tanto, custa 

caro!” “Mai eu não posso compra!” Tirava o dinheiro de lá pra comprá o remédio. A 

vida era boa. Aí, quando caiu na mão do novo presidente. E ele começo a tira dinheiro. 

Gasta. Não fazia nada pro povo. Então ele ganho, foi eleito, e chegou o dia de nóis dá a 

conta prele. Fiquei segurando um pouco. Ele já tinha ganhado. Eu tinha que passa 

prele. Aí marcamos para ir no banco com o Guido da Câmara. Chegamô lá. O gerente 

saiu de lá, conversá com nóis. Foi ansim: gerente tava ali: “ Ói! O Camilo deixo o posto 

com bastante dinheiro. E agora, qual o novo presidente?” Eu digo: “O presidente é 

este aqui. Ele ganho lá!” Aí o Guido leventô e falô: “Óia, o senhor tá com muita 

vontade de pegá este trabalho. O senhor não vai comê o dinheiro do povo. Não vai 

pega o dinheiro.” Ele não falô roubá, né. “ O senhor não pega o dinheiro e gasta em 

outra coisa!” “Não, quero subi, cada vez mais! Subi, compra trator, compra carro!” Ele 

disse, compra carro prá cá. Então, o que aconteceu! Ele encheu a cabeça, de ser 

presidente, trabalhô querendo compra as coisa, querendo muda as coisa. Tinha que 

mudá, fazê diferente. O dinheiro foi só tirando e gastando. Tirando e gastando! Aí, 

tinha um fusquinha, que ele reformô e deixô zero, o carrinho dele. Com o dinheiro do 

povo. Aí, ele se candidatou para vereador na época do Dr. Zélio.“Eu ganhei para 

presidente aqui no mato. Presidente da saúde! Eu ganho pra vereador agora. Vou 

ganhá dinheiro!” Gastou todo o dinheiro do povo e pegou 80 votos. Serviu prá 

campanha. Encontrei o gerente do Banco do Brasil em São José dos Campos. O banco 

tinha mudado prá lá. Ele disse assim: “ O seu Camilo, o que você está fazendo por 

aqui? Tá perdido?” “Ói, tô andando por aqui prá ver umas coisas!” “ Você sabe, o 

dinheiro do posto de saúde do Remedinho? Agora limpô! O home veio e tirô o dinheiro 

tudo e foi gastá na campanha!”  

Acabou o posto de saúde. Daí veio o Toninho Donato e ficou cinco anos sem fazê nada. 

Veio a Dirce também, que mora no Cedro. Candidatô prá miorá. Acabô de novo. Agora 

tá parado. Tinha dinheiro, nós levantemos. Não sabia nem o que era. Levantei, Graças 

a Deus, sem…. Aquelas pessoa diplomado, com ginásio, vinha prá trabalha aí, e não 

sabia o que fazê. Então eu tenho uma coisa com Deus. Eu tenho uma coisa que sempre 

gosto de falá, que é: sempre gosto de vê e fazê aquilo que é preciso fazê. O que serve 

pra mim, serve pro povo! E, se eu quisesse de ser dono das coisa, essa posse, eu ficava 

com tudo. Mas eu não quero! Tô dividindo com meus irmão, a posse de 120 arquere. E 

posso mostrá o papel. Tá aqui a posse.  
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O mais importante, que tá precisando prá ajudá este pessoal é um carro.Se eu tivesse 

dinheiro. Se eu vende um terreno. Este aqui não dá prá eu fazê isto, aí não tá certo.  

Já entrei na prefeitura e tudo mais. Cuidando, pedindo, fui falá com quatro prefeitos. E 

os 4 prefeitos tudo falaram que iam ajudá, iam manda um carro. “Dá uma carro prá 

levá as pessoas do Remedinho para Paraibuna e trazê. Duas vezes por semana que nóis 

ajuda na campanha.” “Ah! Eu faço. Pode dizer que eu faço!” Ajunta todo eleitorado. 

Dez votos.. O caboclo ganha! Mais não apareceu este carro até hoje. 

Aqui na igreja nóis tem muita festa. Eu vô conta o pequeno, depois falo do grande. 

Então nóis começa: no primeiro sábado do mês, Nossa Senhora dos Remédios; 

segundo domingo, terço do Santo Cruzeiro, ordem do padre de Aparecida; quarto 

domingo - São Vicente de Paula. Tinha uma grande conferência e tinha dinheiro. Aí 

entrô tamém um outro presidente, carregô até a chave do cofre. Acabou o dinheiro e 

acabou a religião. O terço no quarto domingo eu não deixei de fazê. Todo quarto 

domingo do mês tem o terço. Convido o povo para reza prá São Vicente de Paula. É o 

que ajuda o povo. No dia 09 de junho - Aniversário de São Vicente; dia de São 

Sebastião, Santo Rei - 20 de janeiro; e 06 de janeiro também - reza dos Santos Reis. 

Todos estes dia aumento mais um pouquinho. Agora o grande mesmo é dia 08 de 

setembro e 09 de outubro. Daí a festa é grande! São maior! Daí o povo ajuda a fazer. 

Então aparece aí um povo que vem aqui, muito, muita gente trabalhador. 

A Festa de Nossa Senhora dos Remédios, dia 08 de setembro é muito antigo. Isso aí é, 

pelo contado da posse, 200 ano ou passa. É muito antigo. Essa igreja era lá em cima. 

Até passo lá e não lembro. è muito antigo! Agora estes dias morreu uma pessoa aí que 

era da comunidade, era daqui. E, tinha gente muito mai velho do que ele. Esse, eu 

conversava com ele. Ele morreu com 121 anos. 120. Foi enterrado estes dias atrás. 

Então ele contava , passava lá e dizia ansim: “ A igreja do Remedinho dos Prazer era 

aqui!” Lá em cima tem uma pedra grande ansim, então a igrejinha era feita de barro, 

de pau a pique, né. Aí juntava aquele povão de gente prá fazê reza. Povo forte, povo 

católico, povo religioso. Agora a religião tá muito pouquinho! Então juntava todos. 

Chegou o primeira sábado do mês, sábado de Nossa Senhora dos Remédios, juntava 

aquele povão. Um carregava uma leitoa, um carregava um frango, carregava uma res, 

carregava tar e coisa. Fazia o leilão.. E a turma tinha dinheiro, pagava direitinho. 

Depois saiu de lá e mudou aqui. Isto longinho! Tô contando pelo que sei dos antigos. 

Daí mudou aqui. A turma ficava rezando em cima daquela pedra. Tava quente o sor. 

Ficava lá esquentando, sentado ansim na pedra. Então aí uma pessoa foi rezando e 

ajoeio lá. Encostô na parede. Se deixou reza alí. Depois que terminou a reza de 

orações. Reza antiga tinha uma oração muito grande. Então agora não tá tendo mai. Tá 

muito pouco. Então no tempo que o Siqueira rezava um era o “Vós Adoro” e “ Senhor 

Amado” . Que aí tem. Os mai festei aquela reza mai antigo, aqueles terços. Aqueles 

antigos rezava. Nosso Senhor do Céu! Valia a pena. Daí ele encostô lá. Aquela pessoa 
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ficô lá ajoeiado. Daí o cafezão, leitoa frita, aquele povo todo. Aí aquela pessoa de joeio. 

Aí um foi lá. “ aquele home tá rezando muito! Vamô lá!” Foram lá mexe com o home. 

O homem morreu joeado e ficô encostado do jeito que fico. Mexeram com ele, ele 

caíu. Aí deu trabaio, né. Lá em cima desta pedra. Daí mudô aqui. E esse home que 

contava isso. E tinha também uma pessoa mai velha do que ele, que morreu com 

cento e poucos, centro e trinta ano. Esse tar Gustinho Mariano. Ele dizia, ele conhecia 

bem aqui. Então a igreja já existia. Essa reza é muito antiga, antiga de mai. E o Santo 

Cruzeiro que peguei agora. Que tem aniversário, o padre veio aqui. Veio lá da 

Aparecida do Norte, padre .Fico 5 dias rezando co nóis. O home gostô muito. Aí, 

quando foi o dia, que ele foi embora. É das missões, o padre das missões. Daí ele tava 

arrumando a mala e o carro prá levá ele pra outro lugar. E eu cheguei nele: “Padre, eu 

quero preguntá pro senhor , se eu posso fazê o aniversário do Santo Cruzeiro dia 9 de 

outubro, do ano que vem?” “Pera um pouquinho! Quero conversá com ocê!” O padre 

falô comigo ansim:” Ói não é só dia 9 de outubro, você vai ficá responsável, de reza o 

terço todo dia 9 do mês. Fazê o terço todo dia 9 do mês e fazê o aniversário do Santo!” 

É isto que nóis faz. Já tá com 30 ano. 

Nas festa a comida feitas aqui é muito é gostosa: é carne cozida, para fazer fogado,e 

batatinha separada, o nosso é assim, batatinha separada, bem temperada, arroz, e 

salada, essa ai é para essa festa, plantada ali com adubo, e ali não tem adubo só 

esterco de vaca, então é feita aqui.Tinha várias danças aqui, tinha Jongo, dança bonita, 

tinha umas pessoas que gostavam muito de canta e toca, a dança do Cipó Preto, a 

dança do baldeadão de milho. Batia, catira tamém. Agora tá meio parado. Tão 

parando. As pessoas de idade não faz mais.  

Mas prá mim, o que eu mais gosto é a religião católica. Rezá e fazê as coisas. Daí juntá 

o povo todo. Se eu tivesse uma ajuda prá ajudá o povo, ajudá o bairro. Deixá tudo 

bom. Nóis fazia coisa boa aqui. Nós pegamos desse jeito aqui. Fazendo caminho, 

fazendo coisa, fazendo outra. Agente tá contente.  

Acho bom morar aqui no Remedinho. Acho bom que é o lugar que agente vai na 

cidade pra resolve muitas coisa, mais depois volta. Ontem estive em Salesópolis. 

Amanhã tô em Paraibuna. Então dia 13 de outubro tenho que levar uma menina em 

São José dos Campos. Mas vai lá, faz o que é preciso e volta. Se fala que a roça é lugar 

meio difícil, mai não é. Precisa ter coragem. Então eu vivi cá, trabaiando e me acho 

bom. Acho bom por causa que é um lugar que agente pode ajudá as pessoa. Tem trato, 

tem comida, tem as coisa. Então o que agente acha é isso aí. É um lugar sagrado. 

Parece que as criança cresce desde pequeno. “ Este que tá pulando lá traz, é meu 

netinho!” Então ele cresce mexendo nas coisas do mato, nem de cobra. Não tem medo 

de bicho, né. Então cresce trabalhadô. Agora na cidade, ele vê uma lagartixa e corre de 

medo. Do jeito que o pai cria, né. Criança fica fechado. Aqui fica a vontade, que nem a 
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criaçãozinha no mato. Que nem criação. No mato come uma coisa, come outra. Acho 

que seja bom pro povo aqui. 

Aqui nós tamo precisando muita coisa, nóis precisamos uma ajuda prá organizar nossa 

comunidade e o nosso postinho de saúde pro povo. O médico vem de cada 30 dia a 

pedido do povo. Demora muito. Precisamos mesmo a cada 15 dias. E as enfermeira 

sempre precisa tá passando. Arrumá o postinho aí. Ter uma enfermeira prá tomá conta 

das pessoa aqui, né. Ter um carro prá levá nóis lá e trazê. É isso aí. Não é coisa difícil, é 

Até hoje, Antônio continua a ser uma figura importante no bairro, sempre lutando 

para trazer melhorias à comunidade de Remedinhos. 
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coisa que pro governo, pro prefeito, é um servicinho, um guaranazinho. É que não qué 

fazê! Um dia fui lá e conversei com o prefeito Luizinho:” Prefeito, ói! Tô precisando 

disto para a comunidade de tão longe.” Tem muita e muita gente e prefeito veio 

conversá com nóis. Ói não fico um dos home lá. Correu tudo. O prefeito junto comigo. 

E depois o que aconteceu. O ele escondeu no milho de uma casa,lá. E eu fui conta: “ O 

prefeito tá vindo aqui.” “Ah! eu tô fazendo carvão aqui, se eu saí o florestal vai murtá 

eu. Eu não quero conversa com o prefeito.” “Pronto, vô falá procêis, eu só família 

daqui, o home tá junto, prá ajudá oceses. Aí deu tempo levava. Então vô fala uma coisa 

proceses. Aí eu, eles tem medo de fala. Então me seguiram. Fui lá. Eu disse: “ Óia, eu 

vim aqui.” Aí eu cheguei e falei ansim. Sentemo nóis junto como temo agora ansim: “E, 

Ói prefeito, vô fala com o senhor.” Peguei a conversa com ele. “ O que que tá 

precisando lá?” Contei que tamô precisando de um carro, e o povo tá me cobrando eu. 

A estrada nóis fizemo no enxadão. O que eu prometi, tamô fazendo. Ele falou assim: “ 

Ói Camilo do Céu, não pode fazê isso! Porque eu dou um carro para o Bairro do 

Remedinho, o outro...O município de Paraibuna é muito grande. Dar um carro para 

cada bairro, eu não posso fazê isso!” ele falô. “Dá bom. Então você não pode mesmo?” 

“Não pode!” E falei ansim:” Ó prefeito, vô falá pro Senhor uma coisa. No lugar do 

senhor hoje, amanhã eu levava o carro. Eu tinha certeza, que eu ía fazê isso.Amanhã 

eu levava o carro.” “Mai com ocê ía leva o carro?” “ É uma ordem do senhor, pró 

senhor chega alí no ponto de taxi, no na…, parado esperando, correndo o asfarti. O 

senhor fala para ele fazê uma linha do Remedinho, de terça feira e depois quinta feira. 

Duas vezes por semana. Chega lá 8:00h . Saí daqui as 3:00h. É uma viagem, duas vezes 

por semana. Se uma pessoa do taxi não quiser, tira da linha e manda trabaia. Porque 

ele tá por mandado do senhor. Então é só mandá. É uma ordem do senhor que tá 

precisando.” “Então da quinze dias de prosa, eu vô mandá o carro!” Quinze dia, até 

hoje não apareceu o carro. Até hoje, cadê o carro. Eles não tão pedindo carro de graça. 

Eles tem dinheiro prá paga. Só tem que o carro, naquele dia tá lá. “Ah! Então tá bem. 

Eu vô ajeitá. Então dão o dinheiro.” Ele viu que não tá dado, não dá. Agora tô pegando 

um carro de uma pessoa do Gibraltar, também veio morá alí. Ele faz uma viajinhas. O 

precinho dele é bom. Então ele leva em Salesópolis, traí aqui: 70 reais. Leva em 

Paraibuna e traz aqui: 70reais. Nóis tamo pagando pro taxista. As veiz tem. Quando vô 

recebe o dinheirinho e fazê compra. Sou aposentado, né. Então aí é uma coisa que 

tenho. Tá com dinheiro prá pagá 70. É bastante, é carinho, mai uma carro prá levá mai 

de uma pessoa, então fica barato, né. Agente paga a viagem do carro, né. 70 que ele tá 

cobrando. E, então eu acho o povo precisa de uma ajuda. Eu tive lá no fórum, aí tem 

umas leis, contaram melhor prá mim. Então vô fazê um baixo assinado. Aí fui um dia, 

eu fui lá, eu tinha uma carteira. Mai os outro não tem. Tem de passa na delegacia, uns 

paper. tem uma porção de aposentados que trabaio muito. Aí eu cheguei, falei, então 

fui lá e falei. òi, o Simão que era o motorista, eu tô com carteira, de Paraibuna prá lá 

eu não pago.De Salesópolis prá lá eu não pago. E aqui? Eu não vô pagar passagem 

hoje?” Porque a carteira de aposentado dá direito. 
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“Oi, sinto muito Camilo, mai aqui, entro neste carro, tem que pagar.” Bom ocê é 

empregado, é camarada, né.” E então essa lei é….” “ Não, entra no carro tem que 

pagar.” Aí fui lá e tive conversando. Fazê um baixo assinado, pega uma foia lá no 

promotor, levá pra turma assinar, daí tem trabaio. tem de fazê isto. Um baixo assinado 

prá levá do Cedro prá lá. E daí, precisa de um carro prá levá nóis daqui prá lá. Prá ajudá 

esta gente que tá aqui. E, tem muita gente que as veiz não tem condição. E vem gente 

de fora. Aqui. Chega aqui. Arruma casa, cuida da pessoa. Dão um prato de comida, dão 

café. Bem tratado aqui. A turma falando do bairro, do lugar. E as pessoas querendo 

bem as pessoas. É aqui no Remedinho dos Prazer. Mais ajuda, Nossa Senhora dos 

Remédios é dona daqui. 

E, o nosso país é rico, nosso estado de São Paulo. Tão precisando de nóis. Tão 

precisando. O home é bom lá, mai precisa de nossa ajuda. Por nossa ajuda eles estão 

lá. O prefeito de Paraibuna também fica mandando, fica no meio do nosso dinheiro lá, 

com a nossa ajuda. Que, sozinho não vai lá. E nem pode ir mesmo. Então tem de 

conversar. O que adianta, eu pega aí uma dinheirada, muita terra, muito gado, muitas 

coisas, pra mim sozinho. Eu chego na hora, eu compro um prato de comida. Tomo uma 

xícara de café, e dá pra mim pra viver. Então e aquela quantia que sobrou. Com o que 

tá sobrando, o que eu estou fazendo? Agente não vai dizê que a pessoa vai ficar toda 

vida. Nunca nóis ficamô pra semente. Todo tem o dia marcado, que o dono de nóis é 

Deus. Dono da vida, de nossas vacas, de nossas coisas. As coisa bom! Como ele 

trabalho cinco dia da semana, sábado até meio dia,prá fazê céu e terra pra nóis! Então 

nóis pode ora aos pé dele. E também ajudá a estes que estão precisando. E isto que eu 

peço, trazê as coisa que faz bem pro povo. Pra todos eles. Agora mesmo, no tempo do 

Loureiro, puxei uma água do terreno que eu comprei lá em cima, 2km, e trouxe na 

igreja. Trouxe pra turma, aí. E a turma ando reclamando que tá secando a água. Fui lá. 

Vi a água. E deu diferença mesmo O que eu ía fazê? Então eu tirei a criação da mina 

d'água. Tá fartando água. Não contei pra ninguém. Saí daqui a pé, pro mato. Fui 

andando, fui fazê o serviço. Se você não fizer o serviço, teu pedido não aceita. Fui 

andando pró meio do mato, meio das cobras, desci na mina. Tinha um pouquinho de 

água, saindo da mina. E meu Deus! Cheguei lá, joelhei lá, acendi uma vela. Peguei o 

rosário do terço, um pouco da água benzida e rezei. “Meu Deus tem dó!” Fiz uma 

oração, uma reza, um terço antigo. Até o terço a turma quer muda. Mais o terço que 

Deus deixô, é o antigo. Fui lá rezei pra Jesus e gostei de fazê aquilo. Pedi pra Deus 

aumentar a água que é criação dele. Eu não só dono de nada. Deus. Eu sou filho de 

Deus e aquela água é dele. É o suor da pedra, o suor da terra. Eu sei muito bem que a 

água saí das pedra. Deus faz suar aquelas pedra e saí da terra e vai correndo aquele 

caminhinho. A biquinha de água tava acabando. Quando foi noutro dia, fui lá. O gado 

botava a boca de bebia aquela água gostosa. Saindo água. Tá lá. E eu depois vim, 

gostei de fazê aquela coisa com Deus. Lá sozinho rezando. Aí subi e perdi a hora. Chego 

umas hora, deu um fumação, aquele sorsão que tava rachando. Depois encobriu o sor. 
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Cheguei em casa as sete e quinze da noite. Aí a mulher falô assim: “ Achei que você ia 

dormi no pasto, lá no mato !” Digo: “ Dormia bem com Deus e Nossa Senhora! Ói a 

chuva aí!” Começo a chuva e a chuva tava molhando. Ontem fui pra Salesópolis. 

Cheguei aqui. Saí por baixo de chuva ontem. Caia água bastante. Cheguei em 

Salesópolis, um calor. Sor quente. A turma assim pedindo chuva. Essa é a chuva de 

ontem. Choveu de noite. Então eu levantei: Úi! Mas tá chovendo!” Fica quieto. Deus tá 

aí, Se tá chovendo ou fazendo frio, tá bom! Agora nóis tem chuva. Então é isto que eu 

quero dizer, pedir a Deus, tudo que seja bom. E agente não faz nada sem Deus. Que 

agente corre perigo na nossa vida, de minuto em minuto, de dia em dia, de ano por 

ano. Vive com a ajuda de Deus e de todos os Santos da terra. Deus abençoe todos nóis, 

nossas famílias, a viagem e o nosso trabalho espiritual. Primeiro espiritual com Deus e 

segundo material. Que nóis precisa mata a fome nosso e das criança tudo aí. É Deus 

quem dá. Nóis mesmo não somo dono de nada. Nem do nosso corpo, quem dirá das 

coisa tudo. O poder de Deus nós vivemos, vamos trabalhar. 

E muito obrigado. Deus te abençoe. 

Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. 

Para sempre seja Louvado. 
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João Manoel da SIlva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista realizada no dia 04 de outubro de 2014 por José Vicente Faria, Maria Catharina Pestana 

Calazans e Suzana Lopes Salgado Ribeiro. 
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Meu nome é João Manoel da Silva moro aqui no bairro faz tempo,,70 anos. Nasci dia 

treze de março de mil novecentos e quarenta e três. 

Sou conhecido por Camilo. Meu pai 

era conhecido por Camilino 

Mariano de Siqueira. E a assinatura 

do meu nome foi pela assinatura do 

avô, que era Manoel da Silva. Aí 

meu pai me registrou por Manoel 

da Silva.  

Um dia fui lá, no Totó Fernandes, 

cartorário, o pai do Marco, e falei: 

“Eu quero que mude a assinatura 

meu para assinatura do pai”. Aí ele 

falou: “Não precisa, não. Pode 

deixar assim, a assinatura do avô é a 

mesma coisa”. Daí ficou Manoel da 

Silva, mas sou conhecido mas como 

João Camilo. 

Meu nome completo é João Manoel 

da Silva, meus irmãos são Camilo 

Santana, que é registrado por 

Antonio Santana de Siqueira e mais 

outro irmão. 

Meus pais vieram de outro lugar. Lá 

do Gibraltar. Eu fui nascido aqui, 

nessa terra. Vivo e trabalho por 

essas terras faz 70 anos. 

Peguemo lá do Gibraltar, fizemos a estrada de enxadão, era somente um caminhinho, 

um triinho de andá a pé e a cavalo. Daí peguemo de enxadão de lá até aqui, no tempo 

do  prefeito Jaime Domingues da Silva... Passemo por aqui, varemo lá no São João! 

Tudo no enxadão!… Ficô uma estrada de jipe. Teve uma missa que a gente assistiu aqui 

no Remedinho, na primeira vez que um jipe que veio. Quando chegou naquela ponte 

grande embaixo, nóis pusemo quatro pau de cada lado para o pneu passá. Foi o 

primeiro jipe que chegou aí, o tar jipe do Julião. Veio trazer o padre Ernesto. 

Somente existia um jipinho de 5 anos. Daí era lombo de cavalo, andá pra estrada, ir pra 

Salesópolis ou Paraibuna. Pra nóis ir pra Aparecida, ia lá nas Pitas. Aquele bairro Pitas 

antigo. O Dito Nhô que tinha um caminhão, pra nóis fazê romaria pra Aparecida. Nóis 

Moradores de Remedinho dos Prazeres relembrando histórias e 

causos do bairro. 
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pousava lá, daí na Aparecida ficava dois dias, e vinha embora. Vinha de caminhão! 60 

pessoas no caminhão. Rodeava de lona, nóis embarcava e ia pra Aparecida... 

Hoje, tá uma maravilha e ainda a turma reclama da vida!... Os carro chegam na porta 

de casa...  

E essas passagem de rio, na casa dos morador? Era dois pausinhos que faziam a ponte. 

Tinha que pegar na mão pra passá por cima. Aí tinha o triinho de estrada pra saí. 

Eu até ajudei a fazer a 

caminhada, o caminho, já 

era grandinho. Tinha mais 

ou menos uns 12 anos. 

Trabalhando no enxadão, 

também. Assim, chegou o 

padre aí. 

Nóis ia a pé pra  Salesópolis, 

a turminha de gente, um 

cavalinho puxando 

atravessando a estrada. 

Antes da estrada, o padre 

vinha a cavalo. Antigamente 

montava no cavalo e vinha. 

Depois que veio no jipinho, 

nóis fizemos estrada, aí 

todo ano ele vinha. Hoje, 

até que tá uma beleza, não? 

Estrada mais larga… De 

primeiro era só bicicleta, 

cavalinho, agora hoje tá 

muito mió! Hoje cada qual 

tem um carrinho na porta 

de casa. Quando precisa sair 

tem a caminhada pra ir. 

O pessoal aqui do bairro se 

reúne muito. Não é só nas 

festas. O bairro aqui é tudo unido já. Agora, o pessoal de mais de longe que vem, 

chega no fim da festa.  

 

Seu João conta um pouco da relação de Nossa Senhora dos Remédios 

com o bairro. 
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Mês de outubro tem festa do Santo Cruzeiro. Dia 9 de outubro. Desde o tempo que os 

missionário veio aí. Ele pediu pra por um Santo Cruzeiro, fizemo mas quebrou o 

primeiro. Depois fizemo esse aí de canela d’água. Agora tá com uns par de ano. Na 

festa, tem Fogado de boi também… Beleza! Tem missa, parece que as 9 horas. Tem 

bingo e leilãozinho.  

Mas a festa principal é de Nossa Senhora dos Remédios, dia 8 de setembro. Quem que 

trouxe a imagem de N. S. dos Remédios pra cá foi o tar de Bento Manoel dos Santos e 

João Manoel dos Santos. A gente cita eles, o pai do Benedito João. Aí eles começaram. 

Passou por eles depois ficou pra essa coordenadora, a Clarice. Faz tempo já, faz quase 

12 anos que ela trabalha aí. 

No começo do bairro, aqui era tudo casinha de palha. Pouquinho morador. Acho que 

tinha três moradores. Meu pai morava aqui. Até nem conheci ele antes de morrer. Ele 

morava aqui. Tinha o João Manoel que era quem tomava conta da Igreja. E tinha 

também o Bento Manoel, que morava mais pra cima. Tudo gente reunida, família de 

Paraibuna. O Bento Manoel que morreu era tio meu. 

O Bento era dono das terras lá de cima e o João Manoel era o dono daqui.  Eles eram 

parentes. 

 As primeiras pessoas que habitaram aqui eram de uma família só. Aí veio crescendo o 

bairro, cada vez ficando mais animado, vindo mais gente. Hoje tá uma vilinha, tem 

posto de saúde... melhorou bastante, né? 

Tinha uma escolinha que até um tar de Toninho Camargo, lá do São Benedito, vinha 

dar aula aqui. Era numa casinha de  lado ali daquele arraiá  onde acontece a festa. 

Então nóis ia estudar com uma lamparina de querosene...estudei pouquinho só... Só 

estudei até a segunda série... aí pronto.  

Antigamente, tinha uma escolinha lá no bairrinho... quase São Benedito na serrinha, 

que era uma tar de dona Ana que dava aula lá, marido dela chamava Gregório Brasilio. 

Então, mais de 20 km a pé daqui lá, na escola. Minha mãe fazia um viradinho, aí 

ponhava a sacolinha na costela e caminhava mais de 20 km... a pé. Dai estudei lá uns 

15 dias… Mas eu falei: “Ah não vou mais, esse tempo não era forçado de aula, né? 

Parei por aí. Era muito sacrifício mesmo.” 

Antigamente, aqui tinha cantoria de São Gonçalo. Tudo casa, tudo casa a turma fazia.... 

aí tocava violão e dançava pra São Gonçalo. Era uma beleza! Aqui nessa casa que eu 

morava aí, primeiro... fazia sempre a festinha de São Gonçalo. 

Até tinha um santinho antigo. A festa acontece aqui no dia 28 de outubro, na casa da 

Clarice. O Ronnie, vem, traz comedoria, faz um almoção pra turma comer... dança São 

Gonçalo até umas horas… Daí vai embora. Na Folia de Reis ele vem também, tudo ano.  
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Antigamente quem fazia todo ano era o Afonso Ferreira, depois quem fazia era o 

Marcelino Manoel dos Santos o primeiro marido da Clarice. Até nóis acompanhava a 

Folia de Reis quase a noite inteira. Ia na porta da Igreja... cantava, bandeirinha na mão, 

era em janeiro. Época de Reis. Era beleza. Participava. Acompanhava eles, tudo lugar. 

O Moçambique dancei muitas veiz... Depois ficou meio cansado e parou. Bastião 

Gerônimo sempre fazia, dançava, né? Mora lá no rio do Corvo… e agora ele ficou meio 

cansadão. Parou. O Afonso Ferreira faleceu, aí pronto, parou. Ninguém mais se 

interessou.  

Tinha marcado aqui, no dia de N. S. dos Remédios. Então, depois da reza nóis descia lá 

na casa do santo, lá embaixo. Aí tramava num Moçambique, batia caixa, tocava violão, 

pandeiero… Eu tocava um violão, e pra dança, eu era bom no Moçambique!... Dançava 

bem... Daí foi cansando... A turma mais de idade foi parando também, até que acabô. 

Conferência de São Vicente tinha na Igreja. Eu era da conferência, do grupo, daí os 

companheiros antigos, foi cansando, parou… Parou tudo! Agora só tem a Santa na 

Igreja. 

Nos dançávamos nas festas, dia da reza, dia de reis... aí reunia a turminha de dança de 

Moçambique. Foram dançá até no Mario Mariano. Muitas vezes foram dançar na 

capelinha de Sta. Cruz, no Gibraltar. Depois mais no finar, já tava parando... Daí 

também fui parando. Esse Bento Manoel que tinha festa aí, era tudo ano, a turma 

tocava violão e dança jongo. Mais era bão o tar de Bento Manoel. Dançava!... Eu era 

meio pequeno e dançava também. Tinha uns 15 anos. Dançava junto com turma.  

Os antigos dançavam o jongo, daí parou. Parou e agora só dancinha de Reis que faz em 

dia de festa. Uma pena, né?...  

Mais um ponto de antigamente. Coisa que comprava na cidade era somente roupa, sal 

e querosene. Meu pai sempre contava que ia pra cidade de Salesópolis. Fazia compra, 

punha no cavalo, trazia e a roupa era costurada na casa, mesmo… Sabão era feito em 

casa. Roupa era lavada na taboa no Rio Grande, no córrego de água. 

Hoje, tem água dentro da casa. Lidemo com muito porco, também cevava pra vender, 

lá no pai do Anorfo, Benedito. Vendia porco pra ele, matava 4 ou 5 capado e levava 

pra ele. 

Vendiam e compravam mais em Salesópolis. Paraibuna também ia.Uma vez, a cada 

dois meses. Tinha o tar de Juca lá, até foi padrinho meu de crisma quando era 

pequeno. Faz muito tempo que ele faleceu. É pai daquele soldado o Lino, que não sei 

se é vivo  ainda.  
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Nóis subia aqui pelo Lageadinho pra Paraibuna, passava no Espírito Santo, na turma do  

Fonseca e descia pra Paraibuna. Um tar de Grode tinha um pastinho pra soltar cavalo, 

então noís posava lá. Soltava os cavalos e ia comprá algumas coisas. 

 

Festa Santo Antônio fui a um punhado, lá em Paraibuna. Chegava e ficava na festa. 

Tinha batata assada, fogueirão ali no Mercado. Nóis quase amanhecia lá… Ia bastante 

gente. 

Festa do Divino aqui em Salesópolis nóis ia a pé. Pegava essa caminhada aqui e ia parar 

em Salesópolis, 45 km. Ia pela serrinha do Paulo Nicanor, saia no São João e no São 

Benedito. Nóis caminhava. Saia daqui cedo e quando era ali pelas 2h, 3h tava 

chegando. Amanhecia na festa. A festa era noite inteira, café com biscoito, aí ficava lá. 

No outro dia reunia a turma e vinha embora. 

Também íamos para a cidade na Semana Santa. Quantia de vez que ia ao beijamento 

de Nosso Senhor, na Sexta-feira Santa. Confessava, pegava uma florzinha, beijava o 

santo e voltava. Juntava o povo pra ir, daqui pra cidade de Paraibuna. 

Aqui fui festeiro, um punhado de veis. Esse ano fui festeiro da festa Nossa Senhora do 

Remédio. Dei farinha e no ano passado dei bolo. Santo Cruzeiro no ano passado fui 

festeiro. 

As festas de hoje são bem diferentes de antigamente. Agora, dizem que na festa lá no 

Cedro tudo é vendido, o fogado também. Aqui não, tudo come, enche barriga, não 

paga nada. 

Nas festas aqui vem muita gente de fora. Mas quando cai em dia de semana, muitos 

não vêm porque estão de serviço. Quando dá em final de semana, sábado, domingo 

ajunta muita gente. Beleza, quanto mais gente junta é melhor, né? Mais animada a 

festa... 

Antigamente, eu gostava porque lidava com gado aqui. Tirava 80 litros de leite. Punha 

no lombo do burro e levava no Gibraltar. O leiteiro vinha e pegava lá. Eu também 

trabalhava com tropa, puxava carvão, levava lá em cima no Mané Cardoso. Levava 8 

burros, com três ou quatro sacos de carvão em cada um.  

O carvão era comprado. A turma fazia e nóis comprava. Puxava a tropa daí vendia pro 

Nenê Carbone, Mané Cardozo no São Lourenço. Eu fui um punhado de vez na festa. 

Era com fogado de boi. O Mané Cardozo que era o dono da capelinha. Ele comprava 

carvão, nóis pegava aqui e puxava pra ele. 

Quem produzia o carvão era os camaradas do tar de Julio Chaves que mora na saída de 

Paraibuna, que ia pra a Vigor, a Cooperativa. Ele que arrumava camarada. A turma 
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entrava no mato e debuiava o machado… nem moto serra tinha. Era tudo no 

machado... Roçava o mato, derrubava... daí fazia os forninhos de terra pra cozinhar o 

carvão.   Agora é forno de tijolo, e queima só eucalipto. Madeira não pode cortar mais. 

 

Ah, sempre gostei de morar aqui. Lugar beleza! Gosto desse lugar! Lugar que a gente 

foi nascido, né? É... sossegado, a gente planta uns pezinhos de planta... Arranja uns 

franguinhos de granja. De primeiro, não existia frango de granja. Era tudo frango que 

comprava lá no bairro do Chá. Tinha um tar de Adélio Chilim, lá no Chá, onde nóis 

comprava a frangada. 70, 80 frangos que nóis  ponhava no cargueiro. Íamos lá no 

Bairro do Chá, perto de Salesópolis, a pé. 

Criava e comprava, por aqui galinha caipira. Os moradores daqui, criavam muita 

galinha caipira. E para sobreviver o porco, né? Cevava os porquinhos pra levar, pra 

vender pra tirar o dinheiro. Também tinha plantação de milho, feijão. 

Nóis fazia tudo isso. Agora se fizer uma roça grande de feijão, vai leva onde? Quem 

comprar vai querer tudo baratinho, né?. E de primeiro, o saco fechado era de 60 kg, 

hoje é de 50 kg. Então vendia saco de feijão 60 kg. 

Pagava melhor que hoje. Esse feijão de roça, se abusar, nem valor eles dão, quase, é 

tudo baratinho. Hoje é na embalagem... As coisa com o tempo vai mudando. Né? 

Para transportar levávamos no lombo de burro. 

O Gusto do mercado, em Paraibuna, melhorou a estrada aí. Tava entrando caminhão. 

Nóis plantemos, colhemos, vendemos pra ele. De 30 a 120 sacos de feijão, ele pegou 

no caminhão. Vinha, carregava o caminhão de feijão e levava a noite. Daí parou, né. 

Naquele tempo arava terra pra plantá. Daí foi parando. A turma entrou no eucalipto. 

Foi acabando mesmo. Pararam com lavoura, avançaram eucalipto. Hoje, a turma vive 

mais da parte de eucalipto. 

Não planta nada aqui no bairro, só um punhadinho, mesmo. Cada pessoa  2, 3 quilos. 

Só pra consumo. E antigamente era uma fartura, né?... Qualquer pessoa era 1 

alqueire… De milho, de feijão plantava 50, 60 quilos cada pessoa... 

O pessoal tinha mais coragem, agora mudou muito. Mudou muito!... Agora a turma 

quer saber do Mercado! Ganha o dinheirinho, e no fim do mês vai no Mercado.  

Antigamente, era uma vida mais sossegada. Hoje, é conforto, condução já sai da casa. 

De primeiro a caminhada pra ir pra cidade, não era fácil. 

Antigamente, era dura a vida aqui mas tinha mais alimento, tinha mais coisa... tudo era 

colhido na roça. 
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Eu acho que aqui no Bairro está bom demais! Se puder miorá a estrada é bom. O 

prefeito tá ajudando muito. O Messias também ajudou muito. Mas é o principal é a 

estrada e o médico...  O médico vem aí  mais passa mais de mês. Se precisar de um 

remédio tem que ir na cidade ou senão faz um chá de mato e toma.Um bom remédio é 

erva cidreira. Erva doce, camomila e marcelinha também é remédio bom. Até tem 

plantado ai uns pés. Se dá uma dorzinha no corpo bebe um chá de erva... 

Erva doce, cura dor de barriga, dor de corpo. Mentruz também é um bom remédio. É 

nativo da terra, cura dor de corpo.  Ainda usa  esses remédios, ainda usa… Os jovens 

usam muito pouco. 

Nas rezas também vão muito poucos jovens. As vezes sai por causa dos outros, deixam 

um líder de reza. Hoje,no bairro tem bastante gente. Tem umas 60 pessoas pra rezá na 

igreja Nossa Senhora dos Remédios, mas muito pouco que reza,. Quando vem  são 5, 

ou 6. 

Os jovens estudam e ficam brincando pelos caminho. Um puxa terrinha, outro brinca 

com coisinhas, faz barrinho… Vem da escola e fica brincando, no terreiro. Até tenho 

uma netinha, quando chega pega as panelinhas dela e é ajuntá terra, Ajunta barro. 

Quando é dia de domingo espalham tudo das casas. Cada dia de fim de semana vai 

passeá, pra distrair o dia de domingo. E na segunda-feira pegá no serviço. Vão pros 

bares. No Cedro, e por aí afora... Difícil ficar parado. Até tem dois filhos meus, moram 

lá na Terra Nova e o outro mora  em São José. 

Acho que aqui do bairro, das gentes que eu conheço aqui, alguns arrumam um 

servicinho e vai trabalhar cortando eucalipto. Única coisa que tem aí no bairro agora é 

o eucalipto... Antigamente, existia mais coisas. Na fazenda, até o Messias começou a 

comprar gado, invernar, chegou a inteirar umas 300 cabeças, mas foi parando e 

encheu a fazenda de eucalipto. Hoje, ele tem bastante camarada. 

Na minha época, passeio era muito pouco. Só vinha pra igreja, ou em umas festinhas 

na cidade: Santo Antonio, Divino… Daí chegava o começo da semana para trabalhar. 

Plantar milho, feijão e cuidar do gado. Tirava um leite pra tomar... Agora, o leite já vem 

comprado. E, o gado pra lidar, não compensa muito. Porque dá muito trabalho. 

Tem um leitãozinho ali que nos tem no chiqueiro pra cevá, pro gasto... Tá lá no 

chiqueiro crescendo. Só pro gasto... Porque pra vender nem compensa. Cevá porco, os 

frangos caipiras, não compensa, hoje.  

 

Minha esposa morava no bairro do Cedro, na Serrinha. Faz 34 anos que sou casado! 



 

70 

Quando casamos ela veio para cá. Eu tinha uma casinha ali, que eu cobri. Telha foi 

comprar em Caraguá. Paraibuna não tinha depósito. Só tinha em São José; Salesópolis 

ou Mogi. Então, comprei a telha em Caraguá, e trouxe. Quando o caminhão chegou no 

Gibraltar, pegou um pé de chuva e estrada ruim… Arrebentou a carroceria do 

caminhão!... A telha caiu tudo na estrada… Depois precisou pegar lá perto do Batalha. 

Então, puxava em lombo de cavalo dali até aqui. Demorou umas duas semanas pra 

puxar a telha aqui. Já pensou?. Comprei 1200 telhas. Naquele tempo, paguei um conto 

e quinhentos. Aquela notinha antiga! Até tem uma notinhas aí, que guardei pra 

lembrança. 

Tenho três filhos, tudo formado.Tem um tá quase chegando a 30 anos já. Daniel tá 

com 20 e poucos anos. Daí tem a Gisele que mora aqui do lado. Construí uma casinha 

pra ela. Ficou 2 anos morando com nóis aqui. Ela queria um lugar pra ela. É amigada. 

Mas tem o outro filho, também, é amigado. Agora o Juniel casado na Igreja, e no civil. 

Tenho quatro netos. Do Juniel são 2 meninas, daí outro do Adriano e outro da Gisele. 

Meus dois filhos sempre tão aí. O Adriano até tá construindo uma casa pra ele alí 

embaixo. 

 E o outro filho, que chama Juniel, já tá trabalhando de ajudante no eucalipto. Trabalha 

em Salesópolis, mas sempre pega eucalipto pro patrão  e leva pra ele. 

Minha filha, cuida da criança em casa, o marido dela trabalha puxando  lenha... 

Eu mesmo cuido das minhas terras. Meu filho Adriano vem aí, quando tá meio de 

folga. Trabalha dois três dias… Nóis planta uns pé de mandioca, milho, feijão, tem uns 

pés de eucaliptos plantado também. É única coisa que ajuda nóis.  Mas a minha maior 

a renda é da aposentadoria. O eucalipto dá muito pouca renda. 

A planta é só pro gasto, mas ainda não dá, precisa comprar. O pedaço que tem é pouco 

pra plantar. Agora mesmo tô preparando aquela terra perto da igreja para plantá uns 

pés de feijão. Tem horta também. Produz alface, couve, repolho, abacaxi... Cana e 

café… Tem café de colheita aí. Meio difícil comprar café, só usa aqui da roça. 

O trabalho na roça é só diversão! É bom fazer de tudo um pouco que distrai. É uma 

coisa, é outra. Sei que o tempo vai passando. 

A minha esposa tá quase no tempo de aposentar, também. Tá com quase 53 anos. 

Com 55 ela aposenta... 

Quando recebo a aposentadoria vou buscar na cidade.Todo mês vou pra lá. Pode ser 

Paraibuna, Salesópolis, com cartão pode ser em qualquer lugar. É, recebi até em Mogi 

uma vez. Mas, geralmente, vou pra Salesópolis porque acho mió. Paraibuna é uma 

trânsito de carro! Daqui a Salesópolis é mais distante. Mas é menos carro. Vou de 

fusca, tenho um fusca aí. 
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E a menina meu tem um carro também, um golzinho. Hoje, mesmo, estão pra 

Salesópolis. Foram fazer compra. “Ah! 300 vezes melhor que ir a cavalo. Coisa é muito 

demorada!” A pé complica mais.  De carro daqui a Salesópolis ou Paraibuna é uma 

hora e pouco... Agora ficou fácil, então, ir pras festas. Agora é outra coisa! 

Se me perguntar, para contar uma história que marcou, que foi interessante, que eu vi 

neste 70 anos que moro aqui… Isso aí não posso falar... 

Existem muitas assombrações por aqui. Um dia fui no Cedro pro Santana, irmão meu, 

quando chegava ali no Gibraltar tinha um mato feio. Nóis trazendo saco pra ensacar 

arroz, aí eu falei: “Ei Santana! Onde tá uns furos, tem um bicho preto em baixo dos pés 

do cavalo”. Daí ele falou: “Mas o que é?” Falei: “É um bicho preto no caminho andando 

debaixo dos pés dos cavalos”. Aí ele falou: “Vamos pegar o coisa aí”. Pulemo de cima 

do cavalo, entremo no mato do Bastião Grama. Era um mato meio cheio. Andamo uns 

10 metro, atrás da coisa, e pra nóis sair virou um espinheiro na beira do mato. Olha, 

pra sair deu trabalho. 

 No tempo do prefeito Luizinho, ele deu uma Kombi pra mim. Era para baldear gente 

pra cidade pra ir no médico. Era uma Kombi meio ruim, tava com motor meio ruim, e 

nóis viajava com a Kombi. Um dia, quando chegou ali no Batalha, arrebenta a Kombi 

naquela descida. Fiquemo lá, dormimo dentro da Kombi. Neste dia, levei uma mulher 

pro médico. A sorte foi que passou um conhecido meu, ali daquele Antonio Fernandes, 

e falemo pra ele trazer a mulher pra pousar na casa do Batalha. Daí tivemo que pousar 

alí. Arrancamos capim gordura, pusemos dentro da Kombi, pra deitá pra dormir. Um 

frio que tava! 

Daqui a pouco uma coisa, debaixo do carro, suspendia o soalho. Uuhh! Mais passamos 

um medo! Falei pro Zé: “Ih! tem uma assombração debaixo do carro aqui, tá 

levantando a Kombi.” Daí fomos buscar aquele mecânico adiante do Cedro. Ele veio lá 

e arrumou a Kombi. Vortei pra Paraibuna outra vez. A gente tentava desligar a Kombi, 

ele tirava a chave e ficava funcionando a mesma coisa. Daí o Batalha falou pra mulher 

dele: “Olha, você vai nessa Kombi, junto com ele, mas tome cuidado, é arriscoso!”  

Ei cheguemo lá o Luizinho falou: “mas porque que você não deixou essa Kombi lá” . 

 Daí a ponte que o Paulo Onofre pegou ali no Gibraltar, pegou para  bardear gente ali. 

Daí levou e trouxe uma Brasília pra mim, dirigir. Pouco tempo a Brasília desmanchou, 

daí entreguei e falei: “não quero saber de trabalhar mais”. Trabalhava e não ganhava 

nada. Só, mandava carro velho. Trabalhava de graça. Baldear....paciente para o 

médico. Passava medo! 

É, hoje acabou, assombração, né? Quando que antigamente existia muito 

assombração. E tinha Nossa Senhora do Brasão, que a turma fazia procissão, né, era de 

cada 15 dias. Pegava lá no Gibraltar, andava esse bairro inteiro aqui, pelo bairro do Rio 
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do Couro, a cada 15 dias numa casa. Até uma tar de João Leme, que era  um tio meu 

que fazia a procissão. Ele era o dono da nossa Senhora. Aí pegou a procissão da santa, 

a assombração sumiu. 

Quem trouxe pra cá essa Nossa Senhora foi o João Leme, ele era do Gibraltar, nascido 

lá no bairro. A santa até agora ainda tem ali na casa do filho dele, ele tem até agora a 

santa lá. Nossa Senhora Brasão. Daí desapareceu: a procissão, a santa, a reza, né?. 

Lobisomem sempre a turma encontrava, diz que andava com a barriga pra cima. O 

Santana, irmão meu, com o tar de Benedito, aqui era uma estrada, que andava, tinha 

um cataeiro, começava ali de cima, e ele tinha um cavalo muito cerqueiro, foi espera o 

cavalo na cerca pra dar varada nele, daqui a pouco diz que viram o lobisomem 

chegando perto deles, diz que montaram  de vara em cima do lobisomem, ah diz que o 

lobisomem desapareceu, ele diz que se oferecer um punhado de sal pra ele, que ele 

desencanta na hora. É, diz que na hora ele vira homem de novo. 

 Os casamentos são feitos na cidade de Paraibuna, a festinha é aqui na casa do povo, 

né? Tem  fogado de boi, uma cervejinha, um vinho pra turma, todo mundo sabe fazer 

o fogado, junta umas  4 a 5 pessoas cozinha o dia inteiro, até a hora do jantar,o 

tempero é o coloral, cruento, cebola, cebolinha, serve junto com o arroz e salada. 

Na Festa de N. Sra. dos Remédios também é servido  fogado, esta festa agora  diz que  

foram  4 bois. Ai cada boi foi dois festeiros. Para comer teve bastante gente, acho que 

umas 500 pessoas ou mais. 

Peguei ajuda ser festeiro, faz uns 40 anos, mas tudo ano saio  para festeiro de Santo 

Cruzeiro, N.Sra. dos Remédios, não ajudar fica sem jeito,  uma ajudinha para o Santo 

não faz falta não. Ajudo faze limpeza para o dia da festa, limpeza, para o povo achar 

uma coisa limpa, bonito, né dai pago o boi, trabalho para ganhar o dinheiro para pagar 

o boi 

Este ano os festeiros foram o Geraldo Bastião, Ezequiel Maia,  Paulinha, a Maria 

Severo, João Bento. Mulher também pode ser festeira a Paulinha que é irmã da 

Clarisse é festeira todo ano. A festa de hoje de N. Sra. Dos Remédios é igual de 

antigamente faz a missa, faz o almoço e arrasta-pé.   

Eu gosto de morar nesse bairro porque é  sossegado,  na cidade é muito bom, mas já e 

mais barulho, aqui chegou a noite é sossegado,  deitar na cama e só vê o galo cantar, o 

galo canta a gente escuta de madrugada, baruinho de cachorro, passarinho cantando, 

tudo é divertimento, né.  

Levanto cedo vou  olhar para os matos, serviço, em volta da casa, uma hora vai limpa 

um pé de banana  corta um cacho, panhá uns cachinhos de  banana, então  tudo isso ai 

distrai, né. Que nem ontem subi ali carpi um pouco até perto do meio dia, vim ai  
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pegou um resfriado ai eu acho que não hoje  da faze mais, isso tudo ai distrai, 

antigamente a gente esforçava muito, mais agora meio cansadão, bobagem esforça 

tanto, já estou aposentado. 

Água é limpinha, na cidade é com cloro, tem uma mina  que vem da matinha, é uma 

beleza. O pessoal consegue pesca lá na represa  em baixo, bagre tem, quando chove  

dai sobe, né. Os camarão também  é muito ralinho, pouquinho, de primeiro existia 

muito, né,  o caboclo pegava uma peneira, entrava numa água ai, com um dez braço 

dele ia caçava quase um quilo por um. Agora a água está diminuindo, em tudo 

enquanto é lugar , dizem  que é o eucalipto,  acho que eucalipto não é. 

La para o lado de Salesópolis,  vê aquela represa que tinha lá, a quantidade que 

diminuiu, mas de cinquenta braça que a água voltou. É o tempo né, de primeira chovia 

muito, e agora, chuva é uma raridade, quando vem, de primeiro  era chuva grossa, não 

era é esse sereninho, fino desse ai, Hoje é mais vento do que chuva, né, difícil vir uma 

chuvinha  grossa, de primeiro quando chegava o tempo das águas aqui, aquela ponte 

ali, na altura daquela ponte, antigamente não tinha ponte, era um pauzinho, passava 

por cima,  mas passava por cima daquela altura ponte, uns dois metros, ninguém 

atravessava no Rio Grande.  

A  temperatura mudou muito também de primeiro era calor, e frio era muito pouco, 

agora vem mais frio e com ,  sereno do que  no tempo antigo  a pessoa contava  do 

tempo, de agosto em diante tar tempo é chuva ,dai quando chegava essa época era 

chuva direto,  ai quando chegava de maio em diante, a dizia agora em diante  vai 

aparecer um friozinho,  vai aparecer uma geadinha, agora nem  geada  esse ano quase 

não deu ,  geou um dia só, e num apareceu uma geadinha ,  pronto acabou,  a geada 

virou esse ano. As pessoas sabiam até o tempo que dava geada, começava de junho, a 

turma dizia até o mês de agosto fazia plantação, vai pegar geada, se não gea mês de 

junho mês de  agosto da para tirar uma ,a plantação ficava para setembro, outubro em 

diante, na época da .  Agora esta bagunçado,  antigamente a temperatura era Deus, e a 

ideia, agora fulano diz que vai chover depois da  amanhã, mês que vem,quando tar dia 

vai chover,três quatro dia e quatro que chega, passou na reporte hoje que  falou que 

essa semana ia dar frio, ia vindo uma frente fria, ai chegou, primeiro a turma não 

acreditava nisso ,acreditava em Deus , sabia o pensamento, o tempo que via, hoje o 

povo acredita muito pouco em Deus. 

Aqui no bairro só tem a religião católica. Antigamente apareceu uns  crentes ai, 

ninguém deu atenção para eles,  vinha para casa da turma, depois de um tempo não 

voltou mais, vinha gente de 2 carros, 3 carros, encostava  ali perto  da igreja, ali, saia ai 

para casa da turma. Recebi  eles com carinho né, falei maltratar o povo judieira, dai 

não voltara mais, a turma não deram atenção para eles. 
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Nasci numa casa antiga que tinha aqui, mas essa casa já caiu, somos em  7 irmãos: 4 

homens e três mulheres, dois faleceu, sou o caçula, estou com setenta anos. Tenho um 

irmão: Benedito que esta beirando noventa anos, forte, ainda trabalha,faz um 

servicinho, trabalha pranta feijão, milho, lida com galinha prensado no 

mangueranzinho, trabalha ainda.  

Todo mundo trabalhava na roça, estudava só um pouquinho,o Benedito coitado, nem 

assina não sabe assina. Antigamente só tinha escola primaria, era um rancho de 

palha,trazia um professor que nem diploma não tinha,que era mais estudado, para vim 

ensinar, era aquele caderninho antigo, dai o prefeito, que era o Jaime, deu umas 

cadeiras que nem quase que esse tipo disso ai, para turma ia a lousa, o professor 

estudar a turma, ai a turma sentava lá acendia fazia  lampiãozinho de querosene, 

ficava, o pessoal estudava a noite, tinha uns quinze anos, estudava todo mundo na 

mesma sala.  

Eu que agradeço muito de vocês fazer uma visita aqui, e  poder explicar o que a gente 

sabe.

  

Seu João participa do processo de conferência de sua entrevista. 
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Clarice Rosa dos Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista realizada no dia 04 de outubro de 2014 por Elaine Cristina Nogueira, Iokisa Takau Jr. 

e Susanne Fauser   
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Meu nome é Clarice Rosa dos Santos, nascida no dia 03 de abril de 1951, no município de 

Paraibuna. Eu sou nascida e criada aqui no bairro. Não é bem aqui.  Faz 42 anos que eu tô aqui. 

Meus pais vieram de Caraguá. Cheguei, nesse bairro, criancinha, só nasci em Caraguatatuba, 

ecom três dias vim morar ali no bairro dos Prazeres,  e até fui  registrada em Paraibuna depois  

de lá eu casei e vim para cá, para o Remedinho dos Prazeres. 

Eu não estudei, não. Naquela época, não tinha estudo, depois que eu casei que eu aprendi um 

pouquinho.  Meu marido ensinou um pouquinho, mas é pouca coisa. 

Trabalho por aqui,gosto de fazer minhas plantação, daí não fico em casa. 

Aqui eu vivo, planto, faço planta para mim e cuido daqui… E puis criação também,uns frango ai 

para vender. Ah! Escuita, esqueci de falar. Cuido do bar, sou comerciante também! Dai fico 

vendendo, cuido do bar. Tenho comércio registrado, não posso fechar. Até que quando me der 

vontade de ir negociando, tô aqui. Dá pra viver. Eu tambémrecebo pensão. 

Agora, Graças a Deus, está muito bem, antigamente foi difícil. Logo que eu vim aqui, foi difícil 

para começar, mas, Graças a Deus, melhorou nossa vida, muito. Antigamente, quando eu 

morava na casa do meu pai, nossa, nós não passava fome porque a gente comia qualquer 

coisa, comia comida. Mas, sabe, não tinha muito nem o que comer. Agora, eu falo para 

criançada: “Criançada vocês tem que agradecer muito a Deus”, porque quando eu caseique eu 

vim pra cá, nois passava, bem dizê, fome, porque não tinha o que comê. Nós breganhava 

farinha de mandioca com farinha de milho, para nós podê ter a farinha de milho em casa, para 

nós tê o que comê. Pegava, fazia a farinha de mandioca. Aí, minha mãe levava para trocar. 

Depois que eu vim pra cá, eu também entrei no trabalho. Meu marido, coitado,era muito 

doente, quem sustentava aqui era eu, ele não tinha saúde, né. Depois, Graças a Deus, veio 

melhorando, nós vivemos 42 anosjuntos.  Nós temo que...  A gente não sabe nem como 

agradecer para Deus,pelo  dom que ele fez. Porque a gente temtudo o que comer e ainda 

reclama. 

Aqui no bairro, tudo é parentagem do lado do Marcelino. Do lado dele é tudo mesmo 

parentagem. A minha família mesmo, moratudo em Caraguatatuba. Eu tenho quatro filhos. 

Dois mora aqui, um mora lá para banda do Gilbratar e o outro mora em Salesópolis. E tenho 

um filho adotivo que mora no Bairro também o nome dele é Luciano dos Santos. 

Eu falo demais, todo mundo sabe. Sou conhecida aqui, Graças a Deus. Aqui no bairro todo 

mundo é amigo da gente, não tem, sabe, desavença com ninguém. A gente faz amizade com 

todo mundo Graças a Deus e vive. 

Causo daqui do bairro? Não conheço agora não.  

Ah! Como surgiu aqui? Quando começou esse bairro? Quando eu conheci aqui, o bairro, 

nossa!... É muito, é muito assim... Não tinha quase ninguém. É muito pouca gente que tinha 

aqui. Depois que foi crescendo. Foi crescendo, aí ficou essa nossa comunidade que eu tomo 

conta. Quando eu peguei, ali, a igreja para mim cuidar, não tinha… Nossa muito difícil...  

Depois que eu peguei aqui foi subindo. Até que hoje tá nisso aqui que você ve. A comunidade 
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tá bem cuidada. O padre vem ai gosta. Ele fica contente com aquilo que a gente tá fazendo. 

Agora eu falei para ele que tá na hora de trocar, de sair daqui. Ele falou: “Não.Enquanto você 

tiver com essa  a disposição de fazer, você vai trabalhando aí  para nós. Até que encontre uma 

pessoa para trabalhar em comunidade, para fazer as coisas que necessita para igreja”. 

Faz quartoze anos que eu cuido da capela. Peguei para dois anos só, isso foi um pedido que eu 

fiz para Nossa Senhora. Não fui eu que quis pegá, foi assim, eles fizeram uma reunião para 

tomar conta aqui da igreja, vieram acho que umas cem pessoas, e ninguém quis cuidar.  

Tornaram fazer outra com umas cinquenta pessoas, ninguém quis também. Aí, um dia, eu 

passei na frente dela ali, falei para ela “ô, minha mãe do céu! Tanta gente a senhora cuida, e 

hoje a senhora precisando de uma pessoa para tomar conta e não tem. Se for da vontade da 

senhora que a senhora toque no meu coração!” E ela tocou,menina! Dia 28 de julho, fez 14 

anos que eu cuido daí, e cuido com amor. Gosto de cuidar das coisas dela com aquele amor 

mesmo. Ela ali que me ajuda tudo que a gente pede para ela - nossa! - ela dá mesmo de 

coração para gente. 

A antigamente era bonita, a turma fazia tanta 

dança, de Mocambique, São Gonçalo... No 

tempo que eu era solteira, amanhecia em Festa 

de São Gonçalo. Era até bonito,a turma  até   

cantava versinho pra pará na dança. Mas, hoje, 

o pessoalnão procura mais essa religião que 

havia antigamente. No dia 28 de outubro tem 

festa de São Judas Tadeu, aqui. Eu ainda faço 

essa dança de São Gonçalo. Mais no resto do 

ano acabou, não tem mais, ninguém mais fala 

disso. 

No dia da festa, aqui em casa é galinhada, para 

turma que vem. E é o Ronnie,de Paraibuna, que 

vem fazer. Agora, na festa de Nossa Senhora dos Remédios no dia 08 de setembro, é minha 

irmã que vem de Caraguá, fazer o Fogado. Tem janta, tem almoço, tem tudo para o pessoal. 

Durante o ano, só acontece as festas mesmo. Dia 08 de setembro, que anima o povo aí. Junta 

aquelaquantidade de gente que nem agora, igual esse ano. O pessoal não esperava a 

quantidade de gente que ia aparece. Menina! Maisapareceu tanta gente. Foi tão bonito! O 

pessoal veio de Paraibuna, Caraguatatuba, Biritiba, Salesópolis. Esta festa faz muitos anos que 

acontece. Só do compadre Dito João, ele olhou 45 anos. Ele tomou conta. Depoiso filho dele 

olhou, tomou conta, 5 anos. E eu, já faz 14. Isso! Isso porque ele fez. E o tempo que a turma 

andava cuidando atrás, antes, né? O pai dele que cuidava ai. Ele conta que antigamente aqui 

não tinha nada. Diz, tinha uma cerquinha ali, do lado ali, para a turma vim de a cavalo esolta a 

criação do lado ali,  para ficar na festa. Era assim! Antigamente, eles não preparava muito as 

coisas para a festa. Porque naquele tempo não tinha muita preparação, sabe, arrumava ali, só 

esperava no dia 07 todo mundo aprontando. 

Mas agora não, agora uns 30 dias antes, já estaria preparando, para quando chegar o dia o 

povo ficá animado.  A gente vai pintando, vai lavando tudas louças que esta suja. Vai fazendo 

Dona Clarice conta que no Remedinho, todos se 

conhecem e são amigos. 
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uma limpeza, para quando chegar o dia da festa,tá do jeito que  o povo chega e gosta, para 

animá com a festa. E o pessoal vem, todo ano. É todo ano que eles vem, tudofica 

animado.Falam:  “Puxa, mais tá legal aqui! Mais tá bonito o bairro!A festa não está igual 

antigamente”. 

Agora mudou muito. Antigamente, não tinha condições,o moçambiqueiro de Paraibuna não 

vinha, agora eles vem. Esse ano, pornão  sei porque,  porque caiu em dia de semana, eles não 

puderam vir.  Mais veio o Ronnie, veio a família, e daí veio uma turma de Biritiba para cantar, 

tava animado, bonito. 

No dia da festa, 10 horas começa a procissão, 11 horas a missa, meio dia o delicioso Fogado,2 

horas o bingo. Daí o dia todo, os cantor cantando, esse ano teve muito bonito, veio os cantor 

de Biritiba para cantar, o pessoal - nossa! - animou bastante. 

A hora que eu mais gosto da festa? É a missa, 11 horas o Pe. Raimundo taí com aquele jeitinho 

tão beleza dele para celebrar a missa. Eu gosto do povo que vem para festar também, fico 

muito contente do povo vim, mas na hora da missa este ano dava vontade de chorar de 

alegria. Ver o padre rezando com aquele jeitinho muito amoroso dele, terminou acho que 

meio dia. Esteve muito bom. 

Normalmente, a festa tem três dias. Mas esse ano começou no dia 05. Teve mais dias, teve dia 

05, dia 06, dia 07, dia 08 veio padre e dia 09 veio o compadre Amauri para encerrar. Estava 

muitobonito graças a Deus! 

Ah, eu gosto de morar aqui. Eu sou criada aqui, bem dizê, criada neste bairro aqui. Daqui, lá 

onde eu morava é seis quilômetros. Da onde eu morava quando eu era solteira. Depois vim 

morar aqui. To aqui toda a vida. A turma fala: “Porque cê não vai embora daqui? Não arruma 

um lugar? Muda daqui!” Quando a gente chega da cidade, nãoacredita que chegou  aqui  de 

volta, para quem tá acostumada com o cantinho da gente. 

Eu gosto de morar aqui porque fui nascida e 

criada neste pedaço. Aqui muda até o ar, se 

chega na cidade tudo abafado, um calor 

tremendo. Do Cedro pra cá já vem tomando 

aquelear puro, do céu que Deus já preparou 

para gente, mesmo.  

No meu dia a dia, acordo quatro e meia. Se 

você chega aqui quatro e meia, já estou 

ponhando, meu neto que vive aqui comigo, 

para ir para escola, cinco hora, o rapaz passa 

pegando eles. Aí nãodurmo mais,  levanto e 

vou fazer as minhas coisas, trabalhar um 

pouco na roça. Deu vontade de plantar um 

pouco de feijão, resolvi largar um pouco de 

casa, e sair um pouco... 
Dona Clarice concede entrevista da varanda de sua casa. 
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Todos os meu filhos foram criados aqui, o Renê ficou trabalhando aqui desde de a idade de 12 

anos. Ele trabalhou dois anos para o Ricardo Izar lá em baixo, depois foi para o Messias, depois 

casou e foi embora para trabalhar fora. Agora ele é caminhoneiro, trabalha naquela 

companhia que tem lá em Jacareí, a Breda. Tem os outros que ficam aqui comigo, a minha 

menina, a Rosangela, trabalha na roça que nem eu mesmo. Quem fica mais em casa é a Renata 

e a Rosana que tá com nenê novo, daí, não tá trabalhando mais, não. Os maridos trabalham 

fora. O cumpadre Nei trabalha no Messias. E o Renoaldo é pedreiro, hoje, ele está em São José 

trabalhando um serviço para o irmão dele. 

O meu primeiro marido trabalhava na roça, ele também trabalhava de pedreiro, depois foi 

ficando meio doente, aí aposentou, mas ajudava fazer planta. Depois foi indo, Deus levou ele. 

No fim de semana, é difícil o sábado que não tem comunidade, ou que não tem lida. Hoje, 

mesmo eu estava indo lá em uma Festa do São Benedito, mas três horas tem reza na igreja alí, 

e não deu para sair. Só no segundo domingo que eu não tenho compromisso com a igreja, mas 

no primeiro sábado, no terceiro sábado, no quarto domingo, eu tenho. 

Depois que termina a reza e quando tem bastante gente, ficamos lá conversando ainda, 

contando uma história, um pro outro. E quando chega na casa, já está escurecendo e é a hora 

de fazer a janta. 

A gente vê muita coisa aqui no bairro. Tem coisa que a gente já viu. Mas sóque, com o tempo, 

gente esquece. Não tem mais. Não guarda na cabeça. Para ficar guardada agente 

ficarcontando, falando. Meu marido contava, muitas coisas. Mas só, no tempo que ele falava 

ele contava as coisas dele. Naquele tempo, não tinha nada. Para ir daqui na cidade, tinha que 

sair. Levantar de madrugada, para pegar a mula. Uma vez, vou contar uma negócio para você. 

Vai fazer feio. Uma vez quase morri de medo. Saí daqui, cinco hora da manhã. Estava escuro. 

Fui pegar o cavalo para ele. Queria ir na cidade. Cheguei láno sertão. Estavaescuro e não achei 

nada. Vim embora com o cabresto na mão. E escapou a corda do cabresto. Eu vim correndo, 

correndo, correndo de medo. Olhei para trás, era uma cobra que estava atrás meu. E eu 

correndo de medo. Meu Deus do céu! O coração estava na boca.  Cheguei ali no caminho, 

olhei para trás, a corda do cabresto estava esticada no caminho. Meu Deus do céu! Como que 

eu passei medo! Essa vez eu passei medo mesmo! Eu pensei que era uma cobra. E quanto mais 

eu olhava aquilo, mais aquele negócio corria. Quanto mais eu corria, mais aquela corda corria 

atrás meu. Mais era uma cobra mesmo! Depois que eu cheguei aqui, fui dá uma olhada. Olha! 

Mas, meu Deus do céu a cobra está correndo atrás meu, até agora. Virei para trás, bendita 

corda. Isso faz o que? Faz uns quarenta anos, que aconteceu esse negócio. Deus me livre, 

quanta coisa que acontece, cá gente. 

No parto das minhas crianças eu fui para São José. O Renê, eu quase morri aqui dentro de 

casa. Aquela falecida Augusta Batista que morava na Vargem Grande - que Deus tenha aquela 

mulher no céu - ela que veio aqui e falou: “Cê vai esperar esse menino morrer?”, do jeito que 

eu tava, chamou um carro na hora e levou eu para São José. Isso faz o que?  Quase, 35 anos. 

Coitado naquele tempo nosso, eu pegava o Renê daqui a pé eia parar para  pegar o carro no 

Cedro para  vacinar. Quase morria de tanto andar. Naquele lugar, não tinhacondição de  ir, a 
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gente não tinha carro também, muito difícil carro, é difícil... foi difícil...  mas agora está  está 

bem Graças a Deus. 

Agora, não. Agora, que está muito mais fácil, o pessoal não sabe agradecer. A mulher está 

grávida, as enfermeiras,agente de saúde, esta na casa passando remédio, marcando exame. 

Até uns tempo que eu tive as crianças tinha parteira. Depois o pessoal foi ficando com medo. 

Só que daí começô aquele negócio. Deus me livre guarde acontecesse alguma coisa, só 

que,ficava grávida já tinha que ir para cidade. 

Foi mudando, porque aí foi aparecendo uns médicos, para cuidar das turmas, e esse negócio 

de saúde, médico no Cedro. Aqui no Remedinho mesmo já faz muito tempo que vem médico. 

Eu nem lembro mais quantos médicos já apareceu aqui. Por isso que tudo ficou mais fácil 

agora. A gente nem acha, nem tem muitas coisas para contar, porque já passou da validade do 

tempo. 

Agora, a maioria do povo aqui só mexe com eucalipto. É muito pouco, quem quer fazer planta. 

Plantar as coisas aqui, quem tem terreno grande só mexe com eucalipto mesmo.Antigamente, 

era só feijão rama, o povo plantava milho. Era bonito! Cê descia daqui para baixo só via roça. 

Aquelas roças que dava gosto de vê! 

Vendia para algum outro, chegava gente para comprar 

nas casas e aí já vendia ali mesmo. O que sobrava, 

vendia lá no Capim D´Angola para o falecido Chico 

Rosendo. Mas, mais nóis deixava pro gasto mesmo. A 

maioria trabalhava mais para eles mesmos, cuida da 

casa. O meu tio mesmo, José Manoel, que morava ali 

para baixo, colhia aquela quantidade deplanta e 

colocava lá no canto para gente. Não comprava nada. 

Antigamente, ninguém comprava as coisas, porque 

tudo é coisa da casa, né. As plantas que fazia, era na 

casa, nós mesmos. 

Eu lembro, quando saí da casa da minha mãe, só mexia, 

breganhava farinha de mandioca com farinha de milho. 

Quer dizer, comprar coisas para casa, não. Matava 

porco jáguardava gordura para fazer comida. Era 

sofrido, mas era bom, né. Agora, hoje em dia, é tudo 

comprado. Mas, Graças a Deus, tem dinheiro para 

comprar, né. Agora, não, tem tudo, mas o pessoal ainda 

tem hora que reclama. 

Eu falei daqueles tempos antigos que era sofrido. As 

coisas tudo sofrido para a gente ganhá.  Mas a gente 

vivia uma vida mais saudável, com o povo. Tudo mundo procurava as coisas bom. Agora, não. 

Agora é difícil quem quer coisa bom assim. 

Há 14 anos, é dona Clarice quem toma conta 

da capela do bairro. 
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A igreja mesmo, na festa tem bastante gente, mas dia de domingo, sábado,tem  quatro, cinco 

pessoas. Quando pergunta porque não vão, eles falam que tem muito serviço pra fazê casa. 

Daí o que você vai falar, esforçar não pode. 

Eu não sei como surgiu este bairro. Porque quando eu vim aqui,já era bairro. Já tinha o 

compadre Afonso que tomava conta desta comunidade. Depois do compadre Afonso, foi o 

compadre Dito João. Ele sabe contar, mesmo, as coisas daqui. Ele é primo de meu marido. São 

tudo primaiada. Por movido de saúde, eles foram para a Serrinha. Ele está lá. Mais se for 

procurar coisas com ele, ele conta ainda. Ele sabe como surgiu o bairro. 

Aqui, por enquanto só mora conhecido, parentagem. Naquele bairrinho alí mora as famílias da 

comadre Fátima. Desse lado aqui, do João Camilo e os filhos dele. Então não tem parentagem 

estranha aqui, não. Só tem o José Carlos alí, do lado que tem o sitio. Não tem parente estranho 

não. Porque gente de fora não vierampara cá. 

A gente só tem que agradecer a Deus, porhoje estar aqui. Eu já tenho 63 anos. Estou indo para 

64. E, Graças a Deus, tenho saúde. Agradeço a Deus por essa data, que agente esta vivendo. E 

o nosso bairro também. Como eu falei, Só resta a agradecer para Deus tudo que ele fez de 

bom para gente, até hoje nesta data. E a gente espera daqui para frente,que seja melhor. 

Quando a gente entrou aqui o bairro não era assim,  tudo cascalhado, era tudo de terra.  

Depois foi melhorando. O pessoal foi crescendo, e hoje esta até bonito, o nosso bairro! 

Não tenho bem certeza, mas acho que tem umas 50 casas, por aqui. Só aqui nesse bairrinho. E 

estão fazendo mais ainda, tem bastante gente nossa. Quando tá todo o bandinho na igreja, 

enche quase a igreja. Nesta festa que teve agora, o pessoal ia a noite na igreja, e juntava uma 

ou duas pessoas de cada casa, enchia a igreja de gente. Por isso que eu falo se reunir todo 

mundo já dá uma festa com o povo aqui do bairro! 

Eu não sei falar… se não falei direito vocês me perdoe. 
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Conclusões 

 

Remedinho dos Prazeres é um bairro da zona rural do municipio de Paraibuna, SP. Ele está situado à 47 

km do centro da cidade e mantém a celebração de festas. Dentre elas se destaca a Festa de Nossa 

senhora dos Remédios, celebrada em 08 de setembro. Nela os convidados participam da procissão, das 

orações, e almoçam juntos. No almoço é servido o Afogado, ou como é conhecido o “Fogado”. As festas 

e a culinária são marcas da cultura local, e dos costumes tradicionais que organizam a identidade atual 

do bairro. 

 

A partir do estudo que ora se apresenta, intencionamos ampliar as posibilidades de escrita da história 

do bairro e do municipio de maneira a reforçar elos de pertencimento identitários da cultura 

paraibunense.  

O bairro do Remedinho dos Prazeres encontra-se:  

 

“(UTM: 0433534/7389863), a 826 m acima do nível do mar. O bairro pertence ao município de 

Paraibuna, localizado no Alto Paraíba, na escarpa da Serra do Mar, ao leste do Estado de São Paulo, na 

região sudeste do país (latitude: 23º23’10’’S; Longitude 45º39’44’’W GR). Sua principal via de acesso é a 

Rodovia dos Tamoios (SP 99) que liga a cidade de São José dos Campos, importante pólo industrial do 

país, à cidade litorânea de Caraguatatuba, pólo turístico de veraneio (FUNDAÇÃO CULTURAL..., 2014).” 

 

A população estimada em 2007 era de aproximadamente 16.456 habitantes distribuídos em 810 km² de 

território (INSTITUTO BRASILEIRO..., 2008). Situado dentro dos limites da Mata Atlântica em alguns 

pontos o município chega a inserir-se no Parque Estadual da Serra do Mar (PESM), como é o caso do 

bairro Remedinho dos Prazeres que faz parte da área de amortecimento do PESM, O clima é classificado 

como mesotérmico com verões brandos e inverno seco.”  

 

Quanto à história do bairro, são muitas as versões em disputa, representadas neste livro de forma 

complementar ou diversa nas narrativas da primeira parte e na voz do Sr. Sebastião de Oliveira Santos. 

Assim, quatro narradores detalham estudos ou teorias sobre o surgimento do povoamento que deu 

origem ao bairro.   
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Para esta história ganha centralidade a estrada do Padre Dória. Veia por onde circulou a vida da região 

durante meados do século XVIII. Data de então os primeiros relatos oficiais da presença de moradores 

na região, da instalação de pequenos agricultores e da formalização de uma rota de comércio que ligava 

as localidades de Jacareí e São Sebastião. Ao longo deste caminho foram surgindo pousos e deles 

povoamentos, dentre eles: Paraibuna, Fartura, Gibraltar, Sarambuca, Lourenço Velho e Remedinho dos 

Prazeres.  

 

Na voz do Sr. Sebastião de Oliveira Santos uma história mais pessoal aparece a referência ao Sr. Aleixo 

Gomes de Moraes, que teria fugido e procurando um lugar mais reservado para se esconder, iniciara o 

povoamento onde atualmente se localiza o bairro. De acordo com Moreira (2008) o nome do bairro 

seria derivado da junção do nome do Rio dos Prazeres e de uma imagem de Nossa Senhora dos 

Remédios que o senhor Aleixo carregava consigo.  

 

A imagem de Nossa Senhora dos Remédios foi abrigada em uma capela, que mesmo contando com 

diferentes construções permanece como parte da paisagem do bairro e sendo cuidada por Dona 

Clarisse. A capela é centro das celebrações religiosas. De arquitetura pequena e simples é símbolo da 

religiosidade, festividade e receptividade de toda a comunidade. Importa analisá-la em conjunto com a 

estrutura comunitária do bairro que conta com um pátio, um salão e barracas onde moradores e 

visitantes se confraternizam durante as festas. 

 

O cotidiano da vida nos últimos 50 anos é foco das narrativas da segunda parte do livro. Essas narrativas 

contam sobre a subsistência, sobre a ocupação das terras, sobre o comércio e sobre as relações de troca 

– material ou cultural – que existiam com os demais bairros rurais e com a cidade de Paraibuna. 

Destaca-se também a dificuldade de transporte, em um meio em que as estradas eram ruins e as formas 

de deslocamento raras e caras. Andar a cavalo ou a pé era alternativa utilizada com frequência. Os 

moradores em suas entrevistas também puderam mostrar os vínculos estabelecidos com 

aquele local – deles por nascimento ou por escolha. O bairro do Remedinho dos Prazeres possui 

um grupo de pessoas que valoriza e gosta de contar sobre seu patrimônio histórico cultural, as 

entrevistas que compõe esta publicação são prova disso. 
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