
Comunidade Quilombo 
Campinho da Independência 

 

História 
 
Surgida no final do século XIX com a decadência do regime escravocrata, a 
Comunidade Quilombo Campinho da Independência é originada de três 
negras, ex-escravas da Casa Grande, que receberam as terras por parte do 
senhor de escravos, dono da Fazenda Independência. 
 
Ao longo desses anos a comunidade se organizou socialmente, mantendo 

como base o regime 
matriarcal, sob a 
liderança de mulheres 
como Vovó Antonia, 
Tia Marcelinha e Tia 
Luiza, as primeiras 
mulheres, além de Tia 
Zaquinha, Mãe 
Teodora, Tia Bernarda, 
Tia Paulina, Xará 
Camila, entre outras 
que escreveram a 
história desse povo, 

conduzindo o destino socioeconômico, bem como a preservação da 
Identidade cultural. Em meados da década de 70, com a construção da 
Rodovia Rio-Santos, a região, onde está inserida a Comunidade Quilombo 
Campinho da Independência sofreu fortes alterações, levando inclusive a 
comunidade a se reorganizar do ponto de vista político, principalmente 
diante das ameaças de grileiros que chegavam por conta da valorização 
das terras. A luta pela terra foi um dos principais capítulos da historia de 
resistência dos quilombolas de Paraty. 
 
A subsistência do povo sempre esteve fundamentada na agricultura 
familiar, que era trabalhada em forma de mutirões, com o plantio de 
feijão, arroz, milho e principalmente a mandioca para fazer farinha e a 
cana-de-açúcar para os engenhos de cachaça. O artesanato também 
representa uma importante fonte de renda na vida da comunidade. 
 



A religiosidade local tem maior influencia das igrejas cristas, porem há 
moradores que ainda preservam a tradição da religião de matriz africana. 
Já em relação às festas, são três as principais: Festa de São Benedito 
realizada no mês de abril, Festa do Senhor Bom Jesus no mês de agosto e 
Encontro da Cultura Negra no mês de novembro. A organização política 
hoje gira em torno da AMOC (Associação de Moradores do Campinho) 
organização civil, de direito privado, aparência e sem fins lucrativos, criada 
no ano de 1994, cujo principal objetivo é reunir os quilombolas locais em 
torno de seus problemas buscando a solução dos mesmos. 
 
O Quilombo Campinho é até então, a única comunidade a ser titulada no 
estado do Rio de Janeiro, e uma das poucas em todo território nacional a 
fazer valer o Artigo 68 do ADCT/CF que diz: “Aos remanescentes das 
comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é 
reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os 
títulos respectivos.” 
 

Visita 
 

Guiada a comunidade 
Quilombo do Campinho 
da Independência, 
localizado a 13km de 
Paraty. Neste passeio 
conheceremos a historia 
dos descendentes de 
escravos, sua luta e 
resistência, sua cultura, 
arte e gastronomia, alem 
de aproveitar um contato 

direto com a abundante natureza. 
Todos os pacotes incluem transporte (Paraty – Campinho – Paraty) 
 
Pacote 1: Visita aos núcleos familiares visita a agro-floresta, contação de 
historias com os griôs e visita a casa de artesanato. 
Duração de 3 horas aproximadamente. 
 
Pacote 2: Visita aos núcleos familiares, visita a casa de farinha, visita a 
agro-floresta, contação de historias com os griôs, visita a casa de 



artesanato, lanche ou almoço (não incluso) com comidas e bebidas típicas 
da região. 
Duração de 4 horas aproximadamente. 
 
Pacote 3: Visita aos núcleos familiares, visita a casa de farinha, visita a 
agro-floresta, contação de historias com os griôs, visita a casa de 
artesanato, apresentação cultural de jongo ou percussão, lanche ou 
almoço (não incluso) com comidas e bebidas típicas da região. 
Duração de 5 horas aproximadamente. 
 
Alimentação: lanche com banana da terra cozida, paçoca de banana, café 
da cana, aipim cozido e frito, biju, suco de açaí, pupunha ou outra fruta da 

época, caldo de cana e bolo de 
milho ou almoço com feijoada 
completa acompanhando arroz, 
farofa, couve, banana, laranja e 
suco natural. 
 

 
 
 

Verificar na recepção sobre disponibilidade em datas, 
horários e valores do passeio. 


