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Cultura para nós é religiosidade, é o tambor de crioula, o boi, é dançar
mangaba, pois é isso que nos faz ter consciência de nós mesmos, que
nos faz resistir; é o que foi deixado pelos nossos ancestrais; são os
versos do tambor que mostram a nossa história, eles tão contando
uma história e por isso a gente nunca esquece; nas músicas sai
versos, e esses versos estão dizendo como estamos, o que passamos
e o que esperamos.’

Emília Santos | Quilombo Matões de Moreira, Codó
Estado do Maranhão
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Prefácio

Conscientes e orgulhosos da sua cultura secular os Quilombolas lutam diariamente, no seio da sociedade
brasileira, pelo reconhecimento constitucional do direito à diferença e à autodeterminação. Detentores de
um legado cultural riquíssimo estes descendentes diretos de africanos escravizados levados para o
continente Americano há mais de quatrocentos anos atrás preservam manifestações e tradições seculares
que foram passando de geração em geração. São também eles promotores da riqueza cultural da sociedade
brasileira cujos diferentes rostos e costumes espelham as várias vagas de imigração para o país. A história e
cultura Quilombolas faz-nos retroceder séculos até aos anos duros da escravatura. A sua história é sobre
liberdade e dignidade. A sua história é a de todos nós.

O projecto o Percurso dos Quilombos: de África para o Brasil e o regresso às origens, implementado pelo
Instituto Marquês de Valle Flôr (Organização Não Governamental para o Desenvolvimento portuguesa), em
parceria com a Plataforma das ONG’s de Cabo Verde, a Acção para o Desenvolvimento (AD, organização
não governamental, Guiné-Bissau) e a Associação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas do Estado
do Maranhão (ACONERUQ, Brasil) procura contribuir para um maior respeito pelos Direitos Humanos e
para a promoção de um diálogo intercultural cada vez mais rico através da proteção, valorização e difusão
da cultura Quilombola não só a nível regional e nacional (no Brasil), como a nível internacional na GuinéBissau, Cabo Verde e em Portugal.
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Em curso de abril de 2009 a março de 2012 e cofinanciado pela Comissão Europeia1 e pelo Instituto
Português de Apoio ao Desenvolvimento, o projeto centra-se em três países de língua oficial portuguesa Brasil, Cabo Verde e Guiné-Bissau, resgatando pedaços da história que no passado uniu estes territórios e
ainda hoje os aproxima. No Brasil, o projeto centrou-se em 11 comunidades do Estado do Maranhão
(Brasil) e focou o reforço da identidade Quilombola através da valorização da sua cultura enquanto
elemento social agregador e importante fonte de rendimento para a comunidade.

Entre as mais vulneráveis e marginalizadas do Brasil, as Comunidades Remanescentes de Quilombos
(designação oficial dada às terras doadas, compradas ou ocupadas há vários séculos por descendentes de
escravos), apresentam Índices de Desenvolvimento Humano entre os mais baixos do país. A destruição do
património ambiental e cultural Quilombola, a marginalização dos seus valores sociais e culturais, o
desrespeito pelos seus Direitos e o desconhecimento generalizado da sua cultura secular tem
condicionado, de forma decisiva, o desenvolvimento sustentável destas comunidades.

O reforço da sua identidade enquanto grupo social favorece a afirmação dos seus direitos e deveres numa
sociedade multicultural como o é a sociedade brasileira que reconhece2 sete grandes grupos por cor da
pele ou raça, designadamente: Branca, Morena, Parda, Negra, Preta, Amarela, Indígena e Outra - reflexo
das vagas de emigração e dos processos de miscigenação que delas resultaram. Todavia, a promoção da
cultura Quilombola vai muito além da proteção e divulgação de uma minoria étnico-cultural. Resgatar e
valorizar as tradições Quilombolas é desfiar as origens, é percorrer mais de 400 anos de história.

Assim, no âmbito do presente projeto, o resgate da cultura Quilombola atravessou fronteiras, aproximou
continentes e povos e valorizou a importância das raízes africanas na constituição das sociedades atuais.

De África para o Brasil, os escravos levaram consigo traços de uma identidade própria que foi ganhando, ao
longo dos anos, novas formas. As Comunidades Remanescentes de Quilombos são detentores de uma
riqueza cultural e social incomparável no seio da sociedade brasileira detendo formas particulares de
transmissão de bens, materiais e imateriais, que contribuem diariamente para o legado da memória
coletiva e conservação de um património cultural riquíssimo.

1

DCI-HUM/2008/151-274

2

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Estudo das categorias de classificação de cor ou raça de 2008;
http://www.ibge.gov.br
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DIÁLOGOS INTERCULTURAIS
Antecedendo as comemorações, de 2011, do Ano Internacional de descendência africana (instituído pelas
Nações Unidas), o projeto promoveu a realização de pesquisas sociais sobre as manifestações culturais
dominantes das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Estado do Maranhão no Brasil, do interior
da Ilha de Santiago, Cabo Verde e da região de Cacheu, no norte da Guiné-Bissau.

Girando em torno das raízes africanas da cultura Quilombola, a presente coletânea de trabalhos que aqui
apresentamos, aspira ser uma ponte. Uma ponte entre culturas, entre continentes, entre povos … uma
ponte para a História realçando sempre o que há quatrocentos anos atrás nos uniu e o que, quatrocentos
anos depois, nos une. Dividida em três capítulos, esta colectânea pretende dar a conhecer as principais
manifestações culturais do quotidiano Quilombola, da tabanca da Guiné-Bissau e do interior da ilha de
Santiago.

A viagem que lhe propomos é por isso, o regresso às origens. É contrariar o curso dos navios portugueses e
procurar as raízes Quilombolas em Cabo Verde e na Guiné-Bissau, perceber que naqueles navios não
viajaram apenas mulheres e homens. Com eles viajaram a música e danças africanas, as crenças e costumes
da tabanca, o Crioulo.

Testemunhos inéditos que revelam curiosidades do interior das florestas da Guiné-Bissau ou mesmo das
comunidades Quilombolas mais isoladas. Saberes, fazeres, sabores, que foram recolhidos e identificados
numa tentativa de retrato de três povos que apesar das distâncias estão ainda bastante próximos. O
desconhecimento generalizado do período da escravatura levou ainda a que muitos, sobretudo na GuinéBissau, quisessem saber e aprender mais sobre a sua história. Um desejo que acreditamos que terá
continuidade após o final deste projeto e que encorajará estas populações a saber mais do seu passado e
nele encontrar forças e vontades para se afirmar numa sociedade também ela culturalmente bastante rica.

Numa perspetiva histórica, Quilombos contemporâneos no Brasil: terra, resistência, cultura e fé, desfia o
início das Comunidades Quilombolas desde os primeiros navios que desembarcaram em São Luís do
Maranhão no século XVII, às lutas pelo Direito à propriedade da terra que ainda hoje travam. O Ser
Quilombola, as suas músicas, danças, crenças, a sua força associativa, o sustento da Comunidade - sempre
em constante relação com as suas raízes africanas.

Por seu turno, Cacheu Caminho de Escravos, trabalho de pesquisa desenvolvido na Guiné-Bissau, recorda a
importância da região no Norte da Guiné-Bissau na época da escravatura. Também num resgate histórico a
13
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equipa de pesquisa da Guiné-Bissau identifica a etnia Manjaca como uma das etnias da região que mais
terá sofrido com a escravatura, reconhecendo-a assim como uma das etnias mais próximas da realidade
Quilombola.

Finalmente, As ilhas de Cabo Verde na Rota dos Quilombos realça a importância do arquipélago enquanto
entreposto nas rotas portuguesas na epopeia dos Descobrimentos. Ribeira Grande, berço da nação caboverdiana, assume-se assim como o ponto de passagem obrigatória dos navios de tráfico negreiro. Enquanto
ponto de passagem e de comércio, Cabo Verde absorveu, ao longo dos anos, culturas e costumes do
continente Africano mas gerou, igualmente, novas manifestações culturais que passariam mais tarde para o
continente Americano pela mão dos africanos escravizados que seguiam viajem rumo às grandes fazendas
Brasileiras.
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1 Quilombos Contemporâneos
Contemporâneos no Brasil:
Terra, Resistência, Cultura e Fé

Trabalho de pesquisa desenvolvido no Estado do Maranhão e na cidade de Brasília
Novembro de 2010 | Brasil
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1.1 DE ÁFRICA PARA O BRASIL
Os séculos XVII e XVIII marcaram no tempo as mais importantes e duradouras rotas do comércio
transatlântico de africanos escravizados para o Brasil, caracterizando a dinâmica da diáspora africana para
estas terras. Anjos (2006, p. 35) informa as rotas de origem e destino desse comércio:

1. Rota da Guiné - da região das Costa da Guiné para os portos de Belém, Grão-Pará e São Luís do
Maranhão.
2. Rota da Mina - da região do golfo da Guiné para Salvador, Recife, Rio de Janeiro, São Luís, Belém e
Santos (principais portos do Brasil à época).
3. Rota de Angola - da costa de Angola (Loango, Luanda e Benguela) para Recife, Salvador, Santos, Rio
Grande e Rio de Janeiro.
4. Rota de Moçambique - da costa oriental africana para o Rio de Janeiro, Santos e Rio Grande.
5. Rota do Rio da Prata - das costas de Angola e Moçambique para o Rio de Janeiro, Santos, Rio
Grande, Montevidéu e Sacramento.

É de amplo conhecimento que o trabalho escravo de africanos (as) foi a base fundamental do colonialismo
no Brasil, amplamente empreendido por mais de três dos quatro séculos nos quais perdurou o tráfico
transatlântico. O Brasil é apontado por historiadores, sociólogos e cientistas sociais como tendo absorvido
40% de toda a população escravizada que chegou viva às Américas (Martins, 2004).

O regime escravocrata contou no Brasil com largo apoio social, político e religioso, além de ter sido
disseminado por todas as terras conhecidas como brasileiras, à época, ao longo dos períodos da colónia e
império. Ao desumanizar mulheres e homens africanos que para aqui foram trazidos, contra sua vontade, e
tratados como ‘peças’, a escravidão no Brasil caracterizou se por uma azeitada engrenagem de produção
económica que descartava suas ‘peças’ ao cabo de sete anos de vida útil que eram automaticamente
substituídas sem prejuízo da produção (Souza, 2008). Ademais, todo um violento aparato repressivo contra
fugas e para a manutenção do trabalho forçado foi viabilizado onde quer que houvesse homens e mulheres
escravizados (fazendas, engenhos e outros), fundamentados por uma forte legislação que criminalizava e
penalizava as fugas e tentativas de rebeliões escravas.

Segundo Moura (1993), os escravizados africanos estavam distribuídos por todo o território nacional e
segundo estimativas oficiais do ano de 1819, nenhuma região do Brasil tinha menos de 27% de
escravizados no seio de sua população (Souza, 2008 p. 23 apud Moura, 1993, p.7-8).
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Para trazer números mais consistentes acerca da presença africana no Brasil, recorremos ao estudo “A
Influência africana na Amazónia3”, da pesquisadora Anete Costa Ferreira4 que relata que com a chegada
dos portugueses em 1616 a Belém do Pará, inicia-se a colonização da Amazónia com o propósito do
domínio do imenso território a explorar.

Ferreira (2007) ainda informa que a unificação das coroas de Portugal e da Espanha, desde 1580,
possibilitou a penetração no vale amazónico, numa competição estimulada pela posse da terra. Vale
salientar que a escravidão negra no Brasil iniciou-se segundo alguns autores5, em 1532, e estendeu-se até
1888. Foram mais de três séculos e meio de escravatura, condição em que o negro desempenhou
importante papel nos tempos coloniais e, depois, no desenvolvimento económico do Império. Os africanos
entravam no Brasil principalmente através dos portos do Rio de Janeiro, de Salvador, do Recife e de São
Luís do Maranhão, de onde se espalhavam por todo o território brasileiro. Muitas vezes, revoltados com
sua condição, fugiam de seus senhores, chegando a organizar-se em quilombos6, cujo principal ou mais
conhecido foi o de Palmares, em Alagoas, que conseguiu tornar-se um verdadeiro estado negro dentro da
colónia portuguesa.

Os portugueses adiantaram-se expulsando holandeses, franceses e ingleses que instalados com feitorias
exploravam vários pontos da região, obtendo grande proveito económico. Como o território era imenso e
em grande parte ainda a ser descoberto, os portugueses limitaram sua ação às atividades agrárias,
obrigando-os inicialmente a permanecerem no núcleo de Belém. Entretanto as viagens a que foram
obrigados a fazer até ao rio Gurupá para expulsão de estrangeiros, possibilitou- -os avançar e dominar esta
área. Só partir de 1637 com a Grande Viagem de Pedro Teixeira7 é que foram descobertas as grandes
ligações fluviais e marítimas, o rio Amazonas e outros horizontes a serem conquistados.

A introdução do negro na Região deu-se nas duas últimas décadas do século XVI e na primeira do século
XVII, na costa do Amapá e na foz do rio Amazonas pelos ingleses para o funcionamento de engenhos
clandestinos, na fabricação do açúcar e da aguardente.

3

Disponível em http://www.iilp-cplp.cv/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=67 .

4

Pesquisadora paraense radicada em Portugal.

5

Disponível em http://www.vivabrazil.com/abolicao_da_escravatura.htm
Etimologicamente, a palavra ‘quilombo’ deriva do tronco lingüístico Banto, especificamente das línguas kimbundo
(kilombo) e umbundo (ochilombo) faladas na região de Angola (Souza, 2008) e significa “acampamento guerreiro na
floresta, sendo entendido ainda em Angola como divisão administrativa” (Souza, 2008 apud Lopes, 2006, p.27-28).
7
Militar e navegador português, desbravador da Amazónia.
6
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Para sua subsistência, os portugueses se instalaram no forte do Presépio, chamaram colonos para iniciar os
trabalhos agrícolas e, paralelamente, deslocaram missionários para contactar os ameríndios das
redondezas. Foi um período bastante hostil para colonos e missionários que disputavam a posse do
indígena. Deste antagonismo, derivou a introdução do escravo da África, que promovida pelos jesuítas,
representava um acordo destes com Portugal.

No Maranhão houve a primeira tentativa de importação dos negros através da Companhia do Comércio do
Maranhão, em 1682. Entretanto, a empresa foi extinta devido à dificuldade da aquisição da mão-de-obra
negra. Todavia, com a fundação da Companhia Geral do Grão Pará e Maranhão, quase um século depois,
renasceu o interesse pela importação negra. A referida Companhia tinha exclusividade para transportar do
continente africano os negros destinados à Capitania do ‘Gram Pará e Maranhão’, isentos de impostos e
taxas alfandegárias nas duas Capitanias.

1.1. 1. OS NÚMEROS DO COMÉRCIO ESCRAVO E ORIGEM DOS NEGROS TRAFICADOS PARA A REGIÃO
Ainda segundo Ferreira (2007), os números indicam que no século XVIII, período de 1757 a 1779, 25.365
(vinte e cinco mil, trezentos e sessenta e cinco) negros (as) africanos (as) foram comercializados para a
região com o intuito de serem escravizados.

Dos africanos destinados ao Maranhão: 9.320 eram procedentes da Guiné, sendo 4.562 de Bissau e 4.758
de Cacheu e 1.296 eram procedentes de Angola, perfazendo um total de 10.616 africanos (as). Dos
africanos destinados ao Pará: 8.271 eram procedentes da Guiné, sendo 4.667 de Bissau e 3.604 de Cacheu
e 6.478 vinham de Angola, num total de 14.749 africanos (as).
A pesquisadora afirma ainda que: “(...) Para a introdução efetiva do africano no Pará, para dar suporte à
produção agrícola e desenvolver a agricultura (…)” , foram trazidos “(…) africanos procedentes do grupo
Banto: Angola, Congo, Benguela, Cabinda, Moçambique, Moxicongo, Macua e Caçanje. Do grupo Sudanês:
Mina, Mali ou Mai ou ainda Mandinga, Fula, Fulupe ou Fulupo, Bijojó ou Bixapô”.

Em 1616, ocorrem as primeiras viagens de tráfico de negros da Costa da Guiné para o Maranhão. Em 1673,
chega ao Maranhão uma nau holandesa com 900 negros de Angola. Em 1684, chega ao Maranhão um
navio com 200 negros procedentes da Guiné. O governador do Maranhão, Artur de Sá e Menezes, em 1686,
determina o estabelecimento de povoações no rio Itapecuru, mandando distribuir entre os moradores 200
a 300 negros por conta da Fazenda Real. Em 1692, A Coroa ajusta com a Companhia de Cacheu, a título de
experiência, a compra de 145 negros destinados ao Pará. Como o negócio deu certo, El Rey ordenou que os
escravos destinados às lavouras e aos engenhos seriam repartidos entre o Pará e o Maranhão.
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Levantamentos feitos por Ferreira (2007) indicam que em 1695, chega ao Maranhão um navio com
carregamento de africanos de Angola os quais foram impedidos de desembarcar por estarem
contaminados de bexigas. Todavia, essa precaução não livrou os índios e negros da peste que ceifou
milhares de vidas e levou ao extermínio de aldeias inteiras tanto no Pará como no Maranhão.

Ao longo do século XVIII, o tráfico prosseguiu. Em 1709, chega pelo navio Nossa Senhora do Monte Santo
António o carregamento de 80 negros escravizados, para serem repartidos entre senhores de engenhos,
lavradores e moradores de São Luís. Em 1753, aportam em Belém, os navios Nossa Senhora do Monte
Carmo e São José com africanos (as) capturados em Bissau, destinados a engenhos e lavouras. A
Companhia Geral do Comércio do Gram Pará e Maranhão, criada em 1755 introduziu no Pará cerca de 15
mil escravos oriundos da África. Deste contingente muitos eram recambiados para o Mato Grosso. Em
1760, chegam a Belém, procedentes dos portos da Guiné, 140 negros de Cacheu. Em 1771, O governador
do Pará Fernando da Costa Ataíde Teive mandou construir no Ver-o-Peso um lagamar com uma estância
segura e independente para guarda dos escravos. Em 1778, Companhia de Comércio Pará e Maranhão é
extinta, mas o tráfico continuou até o ano de 1792. Em 1793, o governador do Gram Pará, Francisco de
Souza Coutinho remeteu para Lisboa, a informação de que a cidade possuía 8.573 habitantes, dos quais
3.051 eram negros escravizados. Em 1798, o mesmo governador D. Francisco de Souza Coutinho,
determina que todos os navios procedentes da África com destino diretamente ao Pará, transportando
escravos, estavam isentos de pagar direitos de entrada e saída. Referida medida intensificou o tráfico de
negros para o Grão Pará, atingindo até 1820 o total de 38.323 negros.

No século XIX, o tráfico prossegue não só da África como do Brasil. No ano de 1820, chega ao porto de
Belém, a “Galera Portuguesa Tâmega”, com negros escravizados procedentes da Bahia para o Pará, no total
de 547. Outra Galera a “Cinderela do Tejo”, também portuguesa, comandada pelo 1º Tenente Joaquim José
Carvalho, dá entrada no porto paraense em 12 de março, com 600 escravizados oriundos de Cabinda
(Angola). No ano de 1824, a “Galera Maria” aporta em Belém, transportando 436 negros procedentes de
Luanda. Em 1822, (ano da Independência do Brasil) Belém possuía 5.719 escravizados negros e 1.109
libertos entre pretos e mestiços, conforme dados de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Entre 1835 até 1848, há uma grande evasão, devido à Revolução da Cabanagem que contou com grande
adesão dos negros escravizados que almejavam a liberdade. A pesquisadora finaliza, enfatizando que em
1849, estatísticas demonstravam que a população escravizada negra do Pará, Amapá, Amazonas e
Maranhão, consistia num total de 34.207 negros (as) escravizados (as), sendo 17.471 homens e 16.736
mulheres.

19

Diálogos Interculturais

1.1.2. O PERÍODO PÓS-ABOLIÇÃO
Último país a “abolir” o regime escravocrata nos idos de 1850, o Brasil foi um dos maiores beneficiados e
incentivadores “(...) de uma das formas mais radicais de exclusão económica, social e política jamais
inventadas pelo homem (...)” ( Martins, 2004, p. 164). Uma vez ‘abolida’ a escravidão no Brasil, em finais do
século XIX, muito mais pela forte pressão dos britânicos nos âmbitos diplomático e militar do que pela
determinação da Princesa Regente, os negros e negras, enfim libertados, não tiveram direito algum, não
foram integrados na população livre e permaneceram com restrições legais que os mantinham subalternos
e invisibilizados. Em suma, a ‘abolição’ não garantiu a dignidade formal do ex-escravizados. Com o advento
da ‘Abolição da Escravatura’, o debate acerca da educação dos(as) negros(as) nascidos(as) livres propiciou a
oferta de educação em “espaços compulsórios de formação para o trabalho, fossem orfanatos, fossem
Companhias de Aprendizes do Exército e Armada”. (Santana e Moraes apud Menezes & Filho, 2007, p.19).

O pano de fundo deste cenário de perpetuação de desigualdades era o cultivo de estereótipos negativos
em relação à população negra vinculados ao ideal de branqueamento e calcados em ideologias racistas
importadas da Europa (racismo científico)8 que aqui se enraizaram, se fortaleceram e perduraram durante
todo o período da colónia e império com grandes resquícios na República. Os dados oficiais relativos à
população negra brasileira no que concerne às condições de saúde, educação, trabalho, renda comprovam
a hierarquização de classes e as desigualdades secularmente estabelecidas. Jaccoud et alli (2009)
enfatizam:

“(...) Ao contrário, [após a abolição] não apenas se observou a continuidade de fenómenos de
preconceitos e da discriminação racial, como estes foram fortalecidos com as teses do
chamado “racismo científico”. A adoção pela elite brasileira de uma “ideologia racial” teve
início nos anos 1870, tendo se tornado plenamente aceite entre as décadas de 1880 e 1920. A
disseminação das teses racistas no Brasil e sua reconstrução na forma de ideologia racial

8

Racismo científico – conjunto de teorias que justificavam a superioridade do homem branco europeu sobre o
africano e asiático. “A primeira escola é a etnológico – biológica e seus defensores afirmavam que as diferenças
representavam as variedades da raça humana e que confirma a superioridade branca sobre índios e negros.
Afirmavam que tais diferenças tinham ligação com o clima a que cada raça estava exposta. A segunda, a escola
histórica, argumentava que as raças podiam ser diferentes umas das outras porque ao longo do tempo umas foram
mais eficientes que outras no domínio da natureza, com a branca superior a todas as outras. O terceiro grupo teórico
que falava das diferenças entre as raças no século XIX foi o chamado darwinismo social. Defendia que as raças
evoluíam de formas inferiores para superiores, resultado da sobrevivência dos mais aptos. O chamado racismo
científico ganha corpo nas grandes nações do mundo e o pensamento brasileiro terá grande influência desse corpo
teórico que em suma tinha índios e africanos como inferiores, parados no tempo ou condicionados ao atraso social
pelo espaço geográfico onde viviam. Para os estudiosos dessa corrente, o intercurso sexual de brancos e estas “raças”
inferiores poderia gerar frutos humanos degenerados”(LACERDA & SILVA,2007).
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ocorreram, no período final da escravidão, enquanto estava em curso o processo de adaptação
da sociedade à mudança do status jurídico dos negros” (Jaccoud et alli, 2009, p. 21).

A dependência do Brasil ao sistema de relações internacionais teve seu ápice nas duas últimas décadas do
século XIX com a importação de mão-de-obra europeia (imigrantes) e a libertação (descarte) dos escravos
no Brasil. Na ordem das dívidas históricas, observamos que esse período estrutura duas delas:
1. o sistema agrário que permitiu a concentração da posse da terra;
2. a libertação dos africanos(as) escravizados(as) sem qualquer amparo de políticas públicas. Essas duas
dívidas têm um peso grandioso no processo de estruturação das desigualdades sociais e na
concentração de renda no Brasil.
Ao tratar da abordagem a partir desse contexto, uma constatação possível é a de que o modelo adotado de
formação social estabeleceu, a partir daquele momento histórico, os princípios fundamentais para a
organização da sociedade, regulamentando a ideia de desenvolvimento com base nas características das
forças produtivas.

Se entendermos que toda população em situação de risco é portadora do direito de ter políticas de
assistência e estruturais, a postura do Estado brasileiro em relação aos negros foi um crime perverso. Aqui,
diferentemente de outros países que estruturaram políticas públicas específicas para os recém libertados,
essa população foi condenada ao descaso do poder público. Florestan Fernandes vê esse momento como
crucial e estruturante do processo de desigualdade social no Brasil. Fernandes enfatiza que:

“A escravidão despojou o negro de quase toda sua herança cultural e socializou-o tão-somente
para papéis sociais confinados, nos quais se realiza o desenvolvimento da personalidade do
escravo e do liberto. Como consequência, a abolição projetou-o na ‘esfera dos homens livres’
sem que ele dispusesse de recursos psicossociais e institucionais para ajustar-se à nova posição
na sociedade” (Fernandes, 1968, p – 111).

A não integração dos recém libertos à sociedade de então e o fato de a abolição da escravatura haver
coincidido com a expansão dos princípios republicanos foram dois dos acontecimentos que culminaram
com a Proclamação da República um ano após o advento da Lei Áurea. Segundo Jaccoud et alli(2009):

“A coincidência entre a expansão dos princípios republicanos e liberais e a adesão às
formulações racistas parece refletir a dificuldade então observada para operar o direito
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individual e o reconhecimento da cidadania em uma sociedade fundamentalmente
hierárquica” (Jaccoud et alli, 2009, p. 21 apud Mattos, 2000).

Dessa forma, no Brasil, não é fácil falar de normas de aplicação imediata de integração com base nos
direitos fundamentais. A história do país na incorporação e implementação dessas normas, sempre
estiveram permeadas por um ordenamento jurídico indiferente a valores democratizantes.

Nesse sentido pode-se afirmar que a base das desigualdades sociais brasileiras nunca foi exclusivamente
económica ou de classe, mas também foi marcada por uma forte distinção racial, na qual a cultura de
branqueamento permeou as formulações teóricas em torno do Direito e sedimentou um ideal de sociedade
revelado pela repressão às atividades culturais, pela restrição de acesso à formação educacional, a restrição
de acesso à vida política e a livre manifestação de seus referenciais identitários.

1.2. QUILOMBOS – UMA DAS FORMAS DE RESISTÊNCIA À ESCRAVIDÃO
A ideia de resistência aqui enfocada passa pela consideração de que a resistência negra era construída nas
lutas quotidianas e que se transformava também no dia a dia a partir das experiências diversas de
confronto por meio de insurreições, revoltas planejadas, ou da fuga para a formação de quilombos9 dentre
outras formas de protesto escravo que existiram.

No período do Brasil colonial, o conceito de quilombos vigente era o de 1740, registrado em carta do Rei de
Portugal ao Conselho Ultramarino. Na missiva, quilombos ou mocambos foram definidos como “toda
habitação de negros fugidos que passem de cinco, em partes despovoadas, ainda que não tenham ranchos
levantados, nem se achem pilões neles”. Essa característica permeou todos os demais conceitos de
quilombos que aparecerão, posteriormente, na legislação brasileira.

Além das formas de protesto escravo já citadas, os escravizados também se insurgiram para reivindicar
melhores condições de trabalho como afirma Gomes (2005):
“Grupos de escravos chegaram a se aquilombar nas terras das fazendas de seus próprios
senhores, exigindo melhor tratamento, melhores condições de trabalho, a substituição de
feitores, a não-separação de seus familiares por venda e a manutenção dos direitos
costumeiros por eles adquiridos e conquistados” (Gomes, 2005, p. 31).
9

Não é demais ratificar que etimologicamente, a palavra ‘quilombo’ deriva do tronco linguístico Banto,
especificamente das línguas kimbundo (kilombo) e umbundo (ochilombo) faladas na região de Angola (Souza, 2008) e
significa “acampamento guerreiro na floresta, sendo entendido ainda em Angola como divisão administrativa” (Souza,
2008 apud Lopes, 2006, p.27-28).
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Os negros e negras aquilombados formavam redutos distantes da povoação para garantirem o direito à
vida após fugirem do cativeiro. Apesar de alguns autores como Moura (1993) enfatizarem o isolamento
total dos mocambos e quilombos, outros autores como Gomes (2005), por meio de pesquisas que
aprofundaram os achados dos autores citados previamente, refutam o isolamento total das comunidades
quilombolas do contacto urbano por meio de longa pesquisa levada a cabo durante sete anos em arquivos
nos estados da Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Gomes (2005) enfatiza que as
comunidades quilombolas dos séculos XVII e XVIII planejavam estratégias económicas e mercantis, além de
estabelecerem alianças com escravizados na senzala, comerciantes, indígenas, pequenos agricultores e, até
mesmo, fazendeiros. Essa verdadeira rede de intercâmbio comercial clandestino e de solidariedade trocava
ouro, lenha, armas e outros produtos dos quilombolas por informações sobre a movimentação das
expedições repressoras, o que lhes assegurava proteção.

Assim, a fuga para os quilombos, além de um franco protesto da população escravizada, traduzia-se como
um ato político que ameaçava frontalmente o sistema esclavagista o qual reprimia, por meio dos grandes
fazendeiros e das altas autoridades, de forma violenta e feroz as mínimas sublevações e transgressões
antes que ganhassem corpo em forma de fugas em massa para os quilombos. A milícia da época reprimia
os quilombos, mas eles renasciam, muitas vezes no mesmo lugar onde estavam os escombros do quilombo
que havia sido destruído.

“Escravos também se aquilombaram, com a intenção de formar comunidades de camponeses
independentes – como o foram, por exemplo, os Mocambos de Palmares, entre os séculos XVI a
XVIII(...) Ali resistiram às diversas tentativas de reescravização” (Gomes, 2005, p. 31).

Moura (2001) também assevera o caráter radical e desestabilizador das comunidades quilombolas:

“O quilombo foi, incontestavelmente, a unidade básica de resistência do escravo. Pequeno ou
grande, estável ou devida precária, em qualquer região que exista a escravidão, lá se encontra
ele como elemento de desgaste do regime servil (Moura, 2001, p. 87).

Apesar de toda a resistência negra quilombola exaltada na existência e resistência de quilombos seculares
como o de Palmares e muitos outros quilombos que existiram e resistiram como o Quilombo da Carlota ou
Piolho no estado do Mato Grosso e o Quilombo Turiaçu no Maranhão, no imaginário da sociedade
brasileira, os quilombos foram invisibilizados e sua existência confinada aos tempos coloniais. Considerado
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“coisa do passado” que teria desaparecido com o final do sistema servil da escravidão, teve a invisibilidade
reforçada pelo não reconhecimento de direitos tanto na legislação quanto na inexistência de políticas.

1.3. QUILOMBOS NO BRASIL HOJE
Uma mudança neste cenário ocorreu a partir da recente visibilidade da questão quilombola com o
reconhecimento efetivo de direito reconhecido na Constituição de 1988. Existe uma realidade de direitos
humanos no Brasil, que se localiza no pré e no pós Constituição Federal (CF) /88, a qual no Artigo 68, do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) consagrou: “Aos remanescentes das comunidades dos
quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado
emitir-lhes os títulos respetivos" (Constituição Federal – CF, 1988).

Almeida (1997) assevera que em relação à ideia de ‘reminiscência’ deveria haver um deslocamento na
discussão, passando a dar atenção ao que significa quilombo na atualidade. Era imperativo que não se
trabalhasse mais com uma categoria histórica acrítica e com uma definição de 1740, como já mencionamos.
Além do artigo 68, os Artigos 215 e 216 da Constituição Federal abarcam a dimensão cultural das
comunidades quilombolas e o direito à preservação de sua cultura. Tal reconhecimento legal suscitou
amplos debates e discussões sobre quem seriam ‘remanescentes de quilombos’ e como deveriam ser
tituladas suas terras (Souza, 2008).

Enquanto órgãos oficiais como a Fundação Cultural Palmares e a Procuradoria da República buscavam fazer
interpretações que conseguissem definir e atualizar o conceito de quilombos respeitando sua conformação
contemporânea uma vez que o “processo de regularização fundiária estabelecia estreita ligação com essas
definições” (Souza, 2008, p.54), o Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), órgão ligado ao
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), em 1995, inicia seus trabalhos para atender às demandas
de regularização fundiária suscitadas pelas comunidades quilombolas.

Tal empreendimento não logrou êxito, visto que a CF/88 redundou no desafio de se inverter valores e de se
rever as formas de perceber e utilizar a terra para além da lógica da propriedade privada, experiência não
acumulada pelo supracitado órgão.
Segundo Almeida (1989), foi necessária a reformulação dos métodos cadastrais para “enquadrar todas as
terras impropriamente documentadas e em que não havia propriedade individual” (Souza apud Almeida,
2008). Nas quais se enquadravam os territórios indígenas e quilombolas.
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O debate sobre quem seriam os remanescentes de quilombos no Brasil passou pela criação do Decreto
3912/2001 que aludia à necessidade de nas comunidades quilombolas existirem reminiscências
arqueológicas. O que foi superado pelo Decreto 4887/2003, o qual considerou remanescentes de
quilombos: “Os grupos étnico-raciais segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria,
dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a
resistência à opressão histórica sofrida” (Decreto 4887, de 20/11/2003, Art. 2).

Gloria Moura (1997), em sua tese de doutorado, reforça a contemporaneidade das comunidades
remanescentes de quilombos localizando-as como celeiros de uma tradição cultural de valorização dos
antepassados calcada numa história identitária comum, com normas de pertencimento e consciência de
luta pelos territórios que habitam e usufruem, daí a referência a ‘quilombos contemporâneos’.

Os quilombos se constituem em um sistema onde as dimensões sociopolíticas, económicas e culturais são
significativas para a construção e atualização de sua identidade. Dessa forma, buscam a equidade de
maneira peculiar trazendo à tona a discussão do desenvolvimento sustentável, ou de forma mais ampla, do
etnodesenvolvimento que está diretamente imbricado na questão da identidade. Nesta perspetiva, para as
comunidades remanescentes de quilombos, a questão fundiária incorpora outra dimensão, pois o território
tradicional10 – espaço geográfico-cultural de uso coletivo – diferentemente da terra que é uma necessidade
económica e social, é uma necessidade cultural e política, vinculado ao seu direito de autodeterminação
(Programa Brasil Quilombola - PBQ, 2005).

Os quilombos contemporâneos possuem formas singulares de transmissão de bens materiais e imateriais
que se transformaram e se transformarão no legado de uma memória coletiva, um património simbólico do
grupo. Suas especificidades e diferenciais socioculturais devem ser ressaltados, valorizados e priorizados
aquando da montagem de um modelo de desenvolvimento sustentável para as comunidades quilombolas,
conjuntamente com a integração das dimensões ambiental, social, cultural, económica, política e de
sustentabilidade (etnodesenvolvimento).

10

“Os territórios tradicionais são espaços necessários à reprodução cultural social e económica dos povos e
comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária, observado, no que diz respeito
aos povos indígenas e quilombolas, respetivamente, o que dispões os arts. 231 da Constituição e do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias e demais regulamentações”. (Artigo 3, da Política Nacional de
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, instituída pelo Decreto 6.040 de 07 de fevereiro
de 2007).
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No Brasil de hoje, permanecem as ameaças às comunidades quilombolas e às suas lideranças. A
morosidade de obtenção da titulação do território por meio da regularização fundiária para garantir o
domínio e a posse da terra retardam alternativas viáveis para sua sobrevivência com dignidade e respeito à
cultura quilombola. Tal processo de regularização exige uma profunda revisão nos modelos de gestão
utilizados para a implementação da política pública. Outra ameaça ao reconhecimento pleno desse direito
reside na legislação ambiental que não reconhece os direitos das populações tradicionais, e, muitas vezes,
favorece tensões e conflitos que inviabilizam a permanência no território. E ainda outro aspeto, refere-se à
ameaça à vida dos quilombolas por meio de emboscadas e crimes encomendados por parte dos
fazendeiros e latifundiários.

As comunidades quilombolas carecem de proteção, apoio e reconhecimento do Estado para a regularização
fundiária de seus territórios. Tais comunidades estão espalhadas por todo o território brasileiro seja em
áreas da União, estaduais ou municipais, como em áreas particulares e, salvo raríssimas exceções, estão
implicadas e envolvidas num processo histórico de emergência das políticas públicas focadas na busca pela
promoção política do problema sócio-racial da expropriação fundiária.

1.3.1 – A QUESTÃO DA POSSE DE TERRA PARA OS QUILOMBOLAS
É certo que a estrutura da produção rural determinou o uso e a posse da terra no Brasil. Havia a
necessidade de se normatizar a posse da terra, mas os proprietários rurais não poderiam perder os direitos
adquiridos na entrega das sesmarias11. Os investimentos no processo produtivo requeriam garantia quanto
à posse da terra. Segundo Delgado,

“Em 1850 houve um desses momentos, com a promulgação da Lei de Terras, elaborada por um
parlamento de grandes proprietários rurais, receosos do fim do tráfico de escravos, imposto
pela Marinha Britânica. A Lei de Terras consagrava os direitos das sesmarias preexistentes,
registados nas Paróquias e Comarcas do interior; e preceituava o critério do mercado (compra

11

Sesmarias eram “lotes de terra inculta ou abandonada; terreno abandonado ou inculto que os reis de Portugal
cediam aos novos povoadores. Era um instituto jurídico português que normatizava a distribuição de terras destinadas
à produção: o Estado, recém-formado e sem capacidade para organizar a produção de alimentos, decide legar a
particulares essa função. Este sistema surgira em Portugal durante o século XIV, com a Lei das Sesmarias de 1375,
criada para combater a crise agrícola e econômica que atingia o país e a Europa (...) Quando a conquista do território
brasileiro se efetivou a partir de 1530, o Estado português decidiu utilizar o sistema sesmarial no além-mar, com
algumas adaptações. O sistema sesmarial perdurou no Brasil até 17 de julho de 1822, quando a Resolução 76,
atribuída a José Bonifácio de Andrade e Silva pôs termo a este regime de apropriação de terras. A partir daí a posse
passou a campear livremente no país, estendendo-se esta situação até a promulgação da lei de terras, que reconheceu
as sesmarias antigas, ratificou formalmente o regime das posses, e instituiu a compra como a única forma de
obtenção de terras”. Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Sesmarias.
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e venda mediante intermediação do dinheiro) como único critério legítimo para a obtenção de
novos direitos de propriedade, além, evidentemente, das heranças” (Delgado, 2002, p – 116).

Esse processo irá gerar a exclusão dos negros à posse da terra e desencadeará um processo violento para a
comprovação e manutenção das propriedades rurais. A grilagem12, prática ainda desenvolvida no Brasil do
século XXI, origina-se nesse período da história e engendra todo um continuum de lutas travadas pelas
comunidades negras rurais quilombolas para garantir seus territórios desde o pós-abolição até aos dias
atuais.

Arruti (2003) evidencia que a grande parcela de população negra que compõe o campesinato e o
proletariado rural brasileiro sempre foi conhecida, no entanto, isso nunca conferiu particularidade a essa
população, tanto diante da história, da militância como das políticas públicas até meados dos anos 90.

O debate em torno de uma reforma agrária13 ampla e democrática ganhou novos contornos em meados
dos anos 80 e delinearam particularidades relativas à posse da terra das populações negras rurais, mais
especificamente em comunidades no Maranhão e Pará. Segundo Arruti (2003), “até então, os
assentamentos de reforma agrária organizavam-se à moda europeia, baseados em um parcelamento
individualizado da terra”, aos moldes do que ocorreu com o Movimento dos Sem Terra (MST14). Verificou-

12

Grilagem é a falsificação de documentos de forma ilegal para que o grileiro torne-se “dono por direito de terras de
domínio público ou de terceiros. O termo provém da técnica usada para o efeito, que consiste em colocar escrituras
falsas dentro uma caixa com grilos, de modo a deixar os documentos amarelados (devido aos excrementos) e roídos,
dando-lhes uma aparência antiga e, por consequência, mais “verdadeira”. Também é utilizada quando uma pessoa
consegue várias procurações falsas de pessoas desconhecidas, geralmente camponeses, que assinam os papéis para
seus "patrões". Com estes documentos falsos é realizada a compra de várias propriedades vizinhas, como se fosse um
grande loteamento. Porém, na verdade estas várias propriedades unidas formavam um grande latifúndio”. Fonte:
Obtida de "http://pt.wikipedia.org/wiki/Grileiro"
13
Conforme Cruz (2009) apud Görgen (1987, p.44-45), “a reforma agrária apresenta inúmeras vantagens no setor
económico como o aumento da produção agrícola, a resolução do problema de alimentação do povo que não possui
terra, o aumento da oferta de alimentos básicos para a cidade e maior justiça na distribuição da renda nacional. No
campo social, a reforma diminuiria o êxodo rural e o desemprego, melhoraria os salários dos operários, haveria
tendência de diminuição da marginalidade urbana e da criminalidade e maior bem-estar social, ocasionando melhoria
da qualidade de vida. No campo político, haveria um processo de consciencialização do povo, maior liberdade e maior
participação nos vários níveis, como “sindicatos, partidos, cooperativas, entidades de defesa de seus direitos, bem
como em outros órgãos intermediários e de decisão na sociedade”. Disponível em http://www.bocc.uff.br/pag/bocccruz-processoglobalizacao.pdf. Acesso em 06/03/2010.
14
“Em linhas gerais, o MST consiste em um movimento social formado basicamente por agricultores do meio rural, que
surge nos anos de 1980, na cidade de Cascavel, no estado do Paraná. Insatisfeitos com os rumos das políticas para o
homem do campo, os integrantes do Movimento, oriundos das mais diversas partes deste mosaico social que é o
Brasil, emergem, assim, como novos atores na luta pela terra, para trabalhar, reivindicando a implantação de uma
reforma agrária digna e justa”. (Cruz, 2009, p.02.) Disponível em http://www.bocc.uff.br/pag/bocc-cruz-processoglobalizacao.pdf . Acesso em 06/03/2010.
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se que havia inúmeras situações em que o campesinato se organizava de forma distinta desta. Arruti
assevera que essa distinção baseava-se:

“(...) na existência de terras de uso comum, parcelas indivisas transmitidas de geração em
geração ao conjunto dos moradores de uma determinada comunidade rural, boa parte delas
atendendo pelo título genérico de “terras de preto”, ao qual se acrescenta um nome de família
ou um topónimo” (Arruti, 2003, p.10).

Ou seja, as ‘terras de preto” viviam em territórios cuja posse nem propriedade eram reconhecidas. Essa
visão crítica que poderia ter influenciado o processo de democratização e ampliação da reforma agrária
não logrou o êxito esperado, tanto que não ficou explicitado na CF/88. O espaço aberto pela pressão dos
movimentos organizados foi para dar visibilidade a medidas reparatórias dirigidas à população negra,
dentre as quais a titulação dos territórios quilombolas que ficou visibilizada, apesar das controvérsias, pela
autoaplicação do Artigo 68 da ADCT/CF. Esse é o marco que delimita o momento formal em que as
comunidades quilombolas passam a ser reconhecidas como sujeito de direitos.

A partir de 1992, a população negra rural começou a perceber que o artigo 68/ADCT/CF abria brecha para
atender à demanda reprimida das comunidades quilombolas e, percebida essa possibilidade, a questão
racial no Brasil ganhou uma nova cara e as comunidades negras rurais começaram a ganhar visibilidade.
Apesar de sua importância histórica, ainda não existe um consenso sobre o número exato de comunidades
remanescentes de quilombo existentes no Brasil. Os números variam entre as comunidades identificadas,
certificadas15 ou com processos de regularização16 abertos.

Sendo assim, o movimento social negro quilombola fala em quase 5 mil comunidades. O Mapeamento dos
Quilombos, publicação do Centro de Cartografia Aplicada e Informação Geográfica do Departamento de
Geografia da Universidade de Brasília (CIGA/UnB), identificou 2.228 comunidades quilombolas no Brasil em
2005. A Secretaria Especial de Políticas de Promoção de Igualdade Racial (SEPPIR/PR) identificava em 2008,
a existência de 3.554 comunidades quilombolas e este é o número oficial utilizado até a presente data. A
Fundação Cultural Palmares (FCP/MinC) informa em seu sítio na Internet o número de 1.408 comunidades

15

Segundo o Decreto 4.887/2003, as comunidades são certificadas pela Fundação Cultural Palmares que oficializam o
auto reconhecimento da comunidade quilombola por meio de inscrição no seu cadastro geral e emissão de certidão
de reconhecimento.
16
A regularização fundiária é regulada pelos seguintes diplomas legais: Constituição Federal: Artigos 68 ADCT e 215,
parágrafo 1_; Decreto n_ 4887/03 e Instrução Normativa n_ 20, de 19/9/2005. A regularização fundiária implica nas
fases de identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação, desintrusão, titulação e registo das terras
quilombolas.

28

Um olhar sobre as raízes africanas nas Comunidades Remanescentes de Quilombos do Estado do Maranhão, Brasil

quilombolas certificadas e 1.193 certidões emitidas

17

até 2009. Os atuais levantamentos feitos pela

Coordenação-Geral de Regularização dos Territórios Quilombolas do INCRA apontam para um quantitativo
de 948 comunidades remanescentes de quilombos com processos abertos de regularização no Brasil.

1.4. COMUNIDADES REMANESCENTES DE QUILOMBOS NO MARANHÃO
As comunidades remanescentes de quilombos são também conhecidas no Brasil como ‘quilombos’,
‘comunidades quilombolas’, ‘terras de preto’, ‘terras de santo’, ‘comunidades negras rurais quilombolas’,
‘quilombos contemporâneos’, dentre outras denominações.

Segundo o Centro de Cultura Negra do Maranhão (CCN-MA), em 1988, o estado concentrava 527
comunidades quilombolas localizadas em 137 municípios. Atualmente, segundo estimativa da Associação
das Comunidades Negras Rurais Quilombolas do Maranhão – ACONERUQ – MA, o estado tem 700
comunidades quilombolas distribuídas nas regiões dos Cocais , Medio Mearim, Vale do Rio Itapecuru,
Munins e Lençóis e ainda região das Baixadas Ocidental e Oriental e Baixo Parnaíba.

Os quilombolas – habitantes das comunidades de quilombos – trabalham com grande expectativa de se
fazerem sujeitos de sua própria integração, para tanto vêm se organizando local e nacionalmente na luta
pelo seu direito irrevogável à terra e ao direito a uma visibilidade positiva de seus heróis e heroínas do
quotidiano e de sua cultura, pois neles se encontram referenciais básicos para a compreensão da
identidade quilombola, para o aprendizado do respeito à diversidade e para a busca de soluções políticas
para o reconhecimento de seus direitos.

As associações quilombolas locais, regionais e estaduais formam a base da Coordenação Nacional de
Quilombos - CONAQ. Os quilombolas nas comunidades vinculadas às associações estaduais que têm perfil
de liderança são escolhidos para atuar como articuladores e mobilizadores sociais estabelecendo um canal
de comunicação entre as comunidades e a associação estadual atualizando-as quanto ao estado da arte dos
processos, iniciativas de pressão popular e mobilizações locais e nacionais.

Os francos adversários dos quilombolas são os grandes latifundiários e seus interesses escusos de
expropriação, apropriação e exploração do agronegócio; a bancada dos ruralistas no Congresso Nacional e
seus pares e interesses políticos em níveis estadual e municipal; os grandes empresários, mineradoras,

17

Fonte: www.palmares.gov.br - o sítio também informa que “conforme autodefinição, em algumas certidões são
registadas mais de uma comunidade, por isso o número maior de comunidades certificadas do que o número de
certidões emitidas”.
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projetos de estações espaciais; a inércia, lentidão e inaptidão governamental em fazer valer o preceito
constitucional.

Os aliados, por outro lado, são os próprios pares quilombolas em cada uma das comunidades; os
companheiros e companheiras do Movimento Negro Brasileiro, do Movimento de Mulheres Negras, do
Movimento de Mulheres Brasileiras, fundações, associações e ONGS de direitos humanos por todo o Brasil
e no exterior; especialistas antropólogos, sociólogos, educadores, ambientalistas e profissionais da área da
saúde e do direito; técnicos dos governos federal, estadual e municipal os quais, apesar da seriedade, são
obstaculizados pela máquina e interesses políticos.

1.4.1 – MODOS DE SER E FAZER
As comunidades quilombolas utilizam conhecimentos ancestrais oralmente transmitidos de geração a
geração que se fazem e refazem por meio das práticas tradicionais de prevenção e cura da doença, de
manutenção da saúde e continuidade da vida. A prática comunicativa da oralidade também é fundamental
no processo de articulação e de mobilização quilombola.

As comunidades quilombolas são comunidades tradicionais que guardam uma continuidade histórica,
cultural e identitária expressa nas formas particulares dos modos de produção na qual o trabalho não é
considerado mera mercadoria e nas formas de manejo dos recursos naturais para a reprodução cultural e
social comunitária que são identificados pela interação harmónica dessas comunidades com a natureza e
seus ciclos.

As manifestações culturais quilombolas e suas expressões de religiosidade são parte de um legado cultural
com forte vínculo com o passado ancestral e dão às comunidades quilombolas sentido de pertença e
identificação com seus elos com a África.

O espaço geográfico-cultural de uso comum das comunidades quilombolas é materializado pelo uso
coletivo dos recursos hídricos, do extrativismo, da caça e da pesca.

1. 4.1.1 – EDIFICAÇÕES E MORADIA
As edificações nas comunidades quilombolas brasileiras possuem função comunitária e estão distribuídas
de maneira esparsa pelo território quilombola. Assim temos, a casa de farinha, o salão de festas, o campo
de futebol, a escola, os templos religiosos como exemplos de locais comunitários de encontro, de trabalho,
de estudo, de lazer e de manifestação de sua fé.
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Originalmente as casas das comunidades quilombolas eram feitas de adobe cobertas com palha de coco
babaçu. Após o advento de projetos e políticas no seio das comunidades, as moradias sofreram
transformações. Atualmente as casas são construídas com tijolo e cimento e telhas de cerâmica, embora
ainda seja encontrada, na maioria das comunidades, casas construídas da maneira tradicional. Além da
construção em alvenaria encontram-se antenas de TV, DVDs e telefones celulares.

Fotos: DM e RN

1.4.1.2 – ECONOMIA / PRÁTICAS AGRÍCOLAS / ALIMENTAÇÃO
Em geral, a economia quilombola tem sua produção agrícola voltada para a subsistência. Os quilombolas
plantam e colhem arroz, mandioca, feijão, milho para consumo próprio na modalidade de plantio chamada
de “roça-de-toco” ou “roça-no-toco” num regime de agricultura familiar. A roça-no-toco consiste num
sistema de derrubada-queimada-cultivo e pousio. Em outras palavras:
•

derrubada das plantas;

•

queimada do solo utilizada como parte do processo de preparo das áreas para o plantio;

•

cultivo propriamente dito das espécies e

•

pousio - é um espaço de tempo necessário para descanso da terra.

Nessa prática agrícola, os quilombolas utilizam cada área por dois ou três anos seguidos (em geral
desmatam um a dois hectares), e em seguida deixam as áreas utilizadas em regime de pousio que pode
durar até 10 anos. No entanto, essa prática não vem surtindo o mesmo efeito, pois é um tipo de agricultura
que apresenta sustentabilidade económica e ecológica quando praticada em situações que são possíveis
longos períodos de pousio para a recomposição florestal. O que não é o caso dos territórios quilombolas,
pois sem ter como expandir suas áreas de cultivo devido aos conflitos de terra e perseguição de fazendeiros
e grandes empresários, têm que se restringir a uma mesma área que, no dizer dos quilombolas, “já está
cansada” devido ao curto período de pousio dificultando a recuperação da fertilidade do solo. Apesar de
provocar danos para algumas espécies, a roça-no-toco consegue viabilizar a permanência e a exploração de
ecossistemas de uma forma mais duradoura.
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Roça-no-toco /Foto: Blog Interligado

A agricultura tradicional quilombola pode agregar uma agricultura de base ecológica, calcada nos princípios
da Agroecologia, como já vem acontecendo em algumas comunidades. Em roças-no-toco que apresentam
mandioca é possível o plantio de mudas de fruteiras perenes e leguminosas para viabilizar a implantação de
sistema agroflorestal – SAF que procura estabelecer um equilíbrio entre os componentes social, económico
e ambiental, de forma que nenhum componente possa se sobrepor aos demais e se implante uma
agricultura sustentável.

Em comunidades onde a água é abundante, como em Filipa – Itapecuru Mirim, os quilombolas administram
tanques de piscicultura cuja produção é vendida para a prefeitura local. Outras comunidades têm criação
de animais de pequeno/médio porte (galinha, pato, porco) e caprinoculutra. Algumas comunidades têm
hábitos de caça (tatu, cotia). Outras, localizadas perto do litoral ou naquelas que têm igarapés (riachos),
têm hábitos de pesca. Há muitas comunidades com grande número de árvores frutíferas como banana, caju
e manga. Banana, Caju e Manga.

Banana, Caju e Manga

Em alguns quilombos maranhenses ocorrem os jussarais ou juçarais característicos de áreas húmidas com
matas bem preservadas, que são plantações da palmeira jussara (juçara) que tem um fruto do mesmo
nome. Da polpa de seus frutos se extrai um suco muito semelhante ao famoso açaí que os quilombolas
misturam com farinha para beber. Da Jussara ainda se aproveita o palmito e a madeira. No entanto, os seus
frutos podem ser muito mais rentáveis, além de não implicar na morte da palmeira, que leva entre cinco a
oito anos para chegar ao ponto de corte.
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Palmeira Juçara, fruto açaí e suco de polpa / Foto: Equipa da projeto dos Muriquis

As comunidades quilombolas também produzem hortaliças (alface, tomate, coentro, vinagreira, pepino). A
produção agrícola é baseada no trabalho familiar que alimenta o núcleo familiar e se constitui numa
unidade económica que pode comercializar o excedente de produção para garantir a aquisição de outros
artigos que não existam na comunidade. Quando a produção da roça é maior, chegam a vender para as
sedes dos municípios onde os alimentos são aproveitados para a merenda escolar das escolas da
redondeza.

Colhendo alface na horta comunitária; Horta administrada por mulheres em Catucá / Fotos : RN

Os quilombolas maranhenses utilizam a hortaliça vinagreira que é encontrada somente na região. A
vinagreira é uma folha azeda – daí ela também ser chamada de azedinha em algumas localidades – utilizada
para fazer uma iguaria denominada de cuxá, prato típico do Maranhão. Consiste em cozinhar as folhas da
vinagreira e misturar tempero, em alguns locais mistura-se camarão e depois bater no liquidificador ou
amassar. No final, a sua consistência lembra a de um puré. O cuxá também pode ser misturado ao arroz e
derivar a iguaria ‘arroz de cuxá’, ou pode ainda ser servido acompanhado de arroz branco e peixe frito ou
cozido.

Vinagreira e cuxá / Foto: Marisa Ono Foto: Brasilsabor
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A alimentação quilombola tem uma estrela principal: a mandioca, cujo cultivo de origem indígena passou a
integrar a dieta dos africanos escravizados desde o início da colonização e é até hoje base da alimentação
dos quilombolas. A produção da farinha, um dos produtos da mandioca, é presente em grande parte das
comunidades. A casa de farinha, onde a mandioca é processada, é ambiente coletivo de trabalho e
encontro.

Para transformar a mandioca em farinha, os quilombolas realizam um processo que vai da colheita ao
ensacamento. O processamento da mandioca se dá da seguinte forma:
1 – Após colhida, no máximo até 36 horas, a mandioca deve ser lavada para retirar a terra aderida a sua
casca e, em seguida, descascada, pois a partir do momento da colheita já se inicia o processo de
fermentação das raízes.
2 – Após descascada, a mandioca é colocada em tanques de cimento cheios de água (noutros casos, nos
rios) durante 48 horas para fermentar, diminuindo assim o seu potencial toxicológico.
3 – Após dois dias, a água é escoada e a mandioca é lavada novamente, após o que será ralada para
permitir a homogeneização da farinha.
4 – Depois de totalmente ralada, a mandioca vai imediatamente para a prensagem para evitar o
escurecimento. Os quilombolas usam o tipiti para esse procedimento ou em prensas manuais que
existem em algumas casas de farinha.
5 – Após prensada, a mandioca passa para o esfarelamento para facilitar o processo de peneiragem que
reterá as partes mais grosseiras da massa.
6 – Em seguida passa para o processo de torrefação ou torração onde secará totalmente e será torrada ao
ponto ideal. Essa fase de torração é muito importante pois definirá a cor, o sabor e a durabilidade da
farinha.

Descascando a mandioca; Mandioca fermentando / Fotos: RN

Peneirando a farinha; Torrando a farinha / Fotos: DM
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1.4.1.3 – EXTRATIVISMO – COCO BABAÇU
Em pleno século XXI, os babaçuais que já eram cultivados e aproveitados no tempo do Brasil-colônia ainda
são a fonte de renda e de sobrevivência de milhares de famílias, descendentes de indígenas e africanos
escravizados, não apenas no Maranhão, mas em outros Estados nordestinos. No início, o trabalho de
quebrar babaçu, era sinônimo de atividade remunerada de forma miserável. Hoje, tornou-se símbolo de
conquistas sociais.

O babaçu é uma palmeira que pode atingir até 20 m de altura. Suas folhas chegam a medir até 8 metros de
comprimento com flores amareladas aglomeradas em longos cachos. Cada palmeira pode apresentar até
seis cachos. O fruto da palmeira é o coco do babaçu, de formato oval com coloração castanha e surgem de
agosto a janeiro, em cachos pendulares. A polpa é farinácea e oleosa, envolvendo de 3 a 4 sementes
oleaginosas.

O babaçu é uma das mais importantes palmeiras brasileiras, principalmente por suas infinitas utilidades na
vida da comunidade quilombola. Os estados do Maranhão, Piaui e Tocantins concentram as maiores
extensões de matas onde predominam os babaçus no Brasil formando agrupamentos homogêneos,
bastante densos e escuros - os babaçuais. Sem dúvida alguma, o coco babaçu é a grande estrela do
extrativismo das comunidades quilombolas, pois dele tudo se aproveita:
•

a amêndoa do coco – com 60 a 68% de óleo que é utilizado na fabricação de sabão, sabonetes e
cosméticos e da qual também se extrai o azeite para utilização na culinária;

•

o mesocarpo do coco – obtido a partir da entrecasca do coco, é transformado em pó e pode ser
utilizado diluído em água, leite ou suco como complemento alimentar e como ingrediente de
vitaminas, pães e bolos. Rico em fibras, possui propriedades anti-inflamatórias e analgésicas. É
indicado como auxiliar no tratamento de úlceras colite, anemia, varizes, cólicas menstruais,
obesidade e prisão de ventre;

•

o leite de coco – utilizado na culinária;

•

a casca do coco – para fazer carvão para consumo próprio das famílias ou para venda no mercado
local;

•

a torta do babaçu – é o resíduo (massa) do processo de prensagem da amêndoa para obtenção do
óleo, que vira uma torta rica em proteínas para ração animal;

•

a palha do coco – para cobrir as casas e fazer artesanato utilitário.
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Palmeira do babaçu; Coco babaçu; Amêndoa do coco babaçu; Entre o epicarpo e o endocarpo fica o mesocarpo
Fotos: RN

Artesanato da palha do babaçu; Azeite do coco babaçu; Farinha de babaçu / Fotos: MIQCB

1.4.1.4 – ARTESANATO
As comunidades quilombolas têm diversidade de sementes, madeiras, palhas e outras fibras. No entanto,
não são todas as comunidades que utilizam dessa matéria-prima para produzir artesanato para a venda. Em
geral, o artesanato é para produzir objetos utilitários que são usados no dia a dia da comunidade como
cofos ou coifos (tipo de cesto), abanos (para atiçar o fogo ou espantar o calor, mançabas (para dividir
ambientes, descansar arroz), pilões, potes e panelas de cerâmica.
Em algumas comunidades ocorre a piloada do arroz ou a dança do pilão que consiste em socar um pilão
cheio de arroz com casca, produzido na comunidade, para ser beneficiado. Após o pilão estar com a
quantidade de arroz necessária, uma a três pessoas juntas batem, intercaladamente, macetadas em
direção aos grãos de arroz, com um instrumento chamado mão-de-pilão (haste de madeira com as pontas
arredondadas espiraladas e mais volumosas que o seu meio) até que os grãos fiquem completamente
descascados.

Em algumas comunidades são encontradas peças originárias da época da escravidão como panelões de
ferro maciço, roncadeiras (canos de ferro maciço usado para colocar pólvora e fazer estrondar em época de
festas), sinos, entre outras. Peças que contam a história do lugar nos tempos em que seus antepassados ali
viveram. Na foto acima, Seu Gildázio, da comunidade de São Sebastião dos Pretos, está sentado em cima
de um panelão de ferro maciço no qual, sua avó contava, era feito comida para os negros e negras do lugar.
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Coifos e mançaba; Abano / Foto: DM

Trançando a palha; Fazendo o coifo ; Pilão de arroz / Fotos: RN

1.5 – MULHERES QUILOMBOLAS
As mulheres sempre tiveram um papel fundamental nas lutas de resistência no quilombo. Em tempos
remotos, elas foram as guardiãs da comunidade. Além de cuidar dos filhos, dos idosos, da roça, das criações
domésticas, da manutenção dos recursos naturais, providenciavam alimento para os refugiados das
revoltas contra a escravidão. Rezando, curando ou partejando, as mulheres continuam sendo elemento
preponderante na organização da comunidade e na luta por seus direitos. Vejamos alguns exemplos.

1.5.1 – MOVIMENTO INTERESTADUAL DE QUEBRADEIRAS DE COCO BABAÇU - MIQCB
“Como minha avó e minha mãe, também criei meus cinco filhos quebrando coco todos os dias.
O coco compra tudo: do remédio ao calçado”.
(Dona Dijé – liderança do MIQCB da comunidade quilombola Monte Alegre)

O trabalho de quebrar babaçu, até há poucos anos era sinónimo de atividade remunerada de forma
miserável. Hoje, de pior das alternativas tornou-se símbolo de conquistas sociais. Com muita garra e
organização e sob o protagonismo das mulheres, a luta de um grupo de quebradeiras de coco ao longo do
final dos anos 80 e durante os anos 90 para ter direito à exploração da terra onde se encontram os
babaçuais, trouxe ganhos financeiros e de cidadania para milhares de quebradeiras de coco.

Dona Maria de Jesus Ferreira Bringelo, a dona Dijé, de 53 anos, é uma das mulheres, quebradeiras de coco
da comunidade de Monte Alegre – Médio Mearim / Maranhão que protagonizou a resistência da
comunidade frente à defesa ao acesso aos babaçuais, cujo acesso havia sido restrito em virtude da Lei
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Sarney (Lei n.º 2.979/69) que preconizava a privatização de terras públicas do estado e excluía as famílias
das comunidades rurais do acesso à terra e ao extrativismo.

Nos anos 70 e 80, fazendeiros/grileiros dizendo-se donos das terras do Médio Mearim, impediram a
entrada na mata para a extração do babaçu, o que gerou intensos conflitos com os trabalhadores e
trabalhadoras rurais. Com o apoio da Igreja católica e de sindicatos os/as trabalhadores rurais as
quebradeiras de coco conseguiram a aprovação de um projeto de lei estadual, que garantia o acesso aos
babaçuais e impedia o desmatamento e o corte abusivo das palmeiras, empreendido pelos fazendeiros, no
intuito de coibir o extrativismo.

As mulheres resolveram então resistir ao cerceamento do seu trabalho enfrentando as restrições dos
fazendeiros, tomando a frente das negociações. O que vinha dando certo no Médio Mearim maranhense
ganhou mais vigor a partir de 2001, com o surgimento do Movimento Interestadual das Quebradeiras de
Coco Babaçu (MIQCB) formado por mulheres de comunidades do Maranhão, Tocantins, Pará e Piauí.

Hoje, 300 mil quebradeiras estão organizadas em cooperativas e em entidades de classe, sindicatos e
federações. O próximo passo do movimento é aprovar no Congresso Nacional o projeto de lei Babaçu Livre,
apresentado pela deputada Terezinha Fernandes (PT), que garantiria a exploração livre dos babaçuais em
todo o território nacional. Atualmente, alguns municípios já implantaram a Lei do Babaçu Livre que
preconiza o uso comunal dos babaçuais pelas quebradeiras de coco, mesmo que estejam em propriedade
privada.

Dona Dijé: coordenadora executiva do MIQCB; Quebradeiras de coco nas comunidades de Catucá e Mandioca / Fotos: RN e DM

Nos dias de hoje, as diversas cooperativas e associações existentes processam o óleo do babaçu, produzem
e comercializam sabonete, fabricam a torta usada como ração para animais e organizam as cantinas
comunitárias.

38

Um olhar sobre as raízes africanas nas Comunidades Remanescentes de Quilombos do Estado do Maranhão, Brasil

1.5.2 – PARTEIRAS, BENZEDEIRAS, REZADEIRAS
A atuação das mulheres quilombolas é notadamente de grande presença em situações de grande
importância para a comunidade onde a vida ou a continuidade dela está em jogo. Seja para dar a vida a um
novo ser (parteiras tradicionais), seja para curar (benzedeiras) ou orar (rezadeiras) as mães, esposas, avós,
tias, comadres receberam de suas antepassadas o conhecimento tradicional, passado de geração a geração,
para curar os males da comunidade.

Desde a formação dos antigos quilombos no Maranhão, parteiras, curandeiras e benzedeiras vêm
desempenhando múltiplos papéis, como chefes de famílias, organizadoras e condutoras de rituais
religiosos, líderes fundadoras de povoados. Fazer partos, benzer e curar não têm dia nem hora marcados,
ou, como elas dizem, "não há tempo bom ou ruim, chuva ou vento, esteja escuro ou claro". Se recebem um
chamado qualquer, é preciso ir atender. É uma questão de solidariedade e só aquelas que receberam essa
espécie de dom armazenam força e energia suficiente para cumprir a missão de ajudar, servir e aliviar a dor
daqueles que precisam.

1.5.2.1 - PARTEIRAS TRADICIONAIS QUILOMBOLAS
“É preciso paciência para esperar a natureza...”

O parto é um evento social que tem a mulher como protagonista. O conhecimento tradicional das parteiras
faz com que elas não tenham pressa e acompanhem a mãe pelo tempo que for necessário tornando o
parto mais humano. Elas aprenderam a observar a natureza com prudência e deixam-na agir. A parteira
tradicional é formada pela experiência e considera o dom de partejar uma dádiva divina. Atuando nos
cuidados às gestantes, parturientes, mães e crianças, as parteiras vão se legitimando como lideranças e
referências para as comunidades quilombolas, indígenas, ribeirinhas. Elas possuem grande autoridade na
fala e na ação e são tratadas como pessoas da família quando atendem uma mãe.

De um modo geral, as parteiras afirmam que se tornaram parteiras diante da necessidade de ajudar as
mulheres da família, da vizinhança e da comunidade. Cuidar da mulher durante o parto significa para elas
fazer companhia, ficar perto, fazer um chá, dar uma massagem, criar condições que permitam à mulher
sentir-se segura e confiante para canalizarem a energia do corpo e do ambiente para dar passagem à nova
vida que chega, naturalmente.
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1.5.2.2 – BENZEDEIRAS, REZADEIRAS, CURANDEIRAS
Ao lado da assistência ao parto, parteiras, benzedeiras e curandeiras desempenham uma série de
atividades relacionadas com os processos de cura e manipulação de plantas e ervas medicinais, bem como
trabalhos por sobrevivência, muitos deles nem sempre considerados em outras regiões e culturas como
sendo atividades compatíveis com o sexo feminino. O conhecimento dos segredos da natureza para
combater as dores de cabeça, os enjoos, as cólicas, as inflamações, as gripes e uma boa quantidade de
mazelas, como mau-olhado, espinhela-caída, ventre-virado, ou mesmo, olho grosso são utilizados pelas
benzedeiras, curandeiras e rezadeiras. Elas usam as plantas como remédio de forma eficaz. Sem qualquer
estudo, falam com desenvoltura sobre as propriedades de cada folha. Dizem as benzedeiras, rezadeiras, e
curandeiras: "O sofrimento humano pode ter muitas causas: quebranto, mal olhado, erisipela, espinhela
caída, verme, ar brabo, praga rogada, inveja, castigo divino, encosto, feitiço, vento virado. A fé do paciente
ajuda muito."

Na medicina popular, corpo e espírito são inseparáveis, o tratamento geralmente supõe um ritual. A prática
da medicina popular não pode ser isolada da realidade social e da história do povo portador da cultura
popular. Essas mulheres e, em algumas comunidades, homens, consideram que Jesus Cristo inspirou as
orações e remédios que aprenderam com seus antepassados. Buscam a intercessão dos santos durante as
rezas e processos de cura e restabelecimento da saúde e alertam que “trocar as reza é pirigoso! É igual a
médico que troca os remédio...”

O ritual de cura se reveste de mistérios. Símbolos sagrados, rezas, rosários, sal, água benta, cordão e nomes
de santos envolvem o solo sagrado da casa das rezadeiras. Em alguns casos as rezas são acompanhadas de
um receituário no qual são aconselhados chás, banhos, infusões, garrafadas, defumadores, pagamentos de
promessas e advertência sobre o que pode ou não fazer no período de tratamento. As benzedeiras,
rezadeiras e curandeiras têm conhecimentos específicos sobre as ervas e os efeitos de várias plantas, assim
como também conhecem as partes das plantas que podem ser utilizadas, a forma de preparo, quem e
quando pode ingerir, e os respetivos resguardos. Essas mulheres aprenderam e ensinaram as rezas de cura,
e até hoje, fazem como aprenderam: seguram um ramo de folha na mão para soltar o mau no vento.
Continuam, assim, a curar e a benzer quem na sua casa entrar necessitando: “Deus é pai de Jesus / Jesus é
pai do divino Espírito Santo/ com o poder de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito/ afasta todos os males
desse corpo/ Amém”.
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As benzedeiras representam a continuidade dos conhecimentos ancestrais; Colhendo as ervas para a cura / Foto Elisângela Santos

1.5.2.3 – ALGUMAS PLANTAS UTILIZADAS PELAS BENZEDEIRAS E REZADEIRAS

“Quando se usa uma planta para a cura, você
está relacionando o paciente com sua parte
espiritual. E a planta está associada a uma
palavra, que irá despertar o seu poder”.

Alecrim; Arruda

Poderoso estimulante natural, o alecrim favorece as atividades mentais, expande a vitalidade para o
trabalho e fornece ânimo para a execução das tarefas diárias. Segundo a crença popular, o ato de colocar
um galho de arruda atrás da orelha faz com que se crie um campo de proteção ao redor do corpo, evitando
que o mau-olhado e as vibrações ruins abatam uma pessoa. Devolvem o ânimo perdido. Num vaso, protege
o ambiente.

O pinhão-roxo é empregado em banhos de descarrego, além de curar feridas por ser um ótimo
medicamento contra hemorragia. As rezadeiras consideram-na uma das folhas mais fortes para benzedura.
A principal função do comigo-ninguém-pode é afastar os fluidos negativos e proteger o lar contra vibrações
ruins que possam entrar sem serem convidadas. Apenas é preciso ter certo cuidado com essa planta, pois
ela possui substâncias tóxicas, portanto, evite que as crianças e animais manipulem suas folhas.

Pinhão-roxo e Comigo-ninguém-pode; Espada de São Jorge ou Espada de Ogum e Guiné
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Com suas folhas em forma de lança, a espada de São Jorge expulsa todos os espíritos negativos do
ambiente e atrai prosperidade e fartura. Muito utilizada em banhos de energização, a guiné tem o poder de
criar um forte campo magnético ao seu redor. Bloqueia a ação de energias negativas, desperta o otimismo
em seus atos e atrai mais sorte. Outro benefício propiciado por essa planta é o bem-estar que ela espalha,
em qualquer ambiente em que estiver.

Pimenta e Manjericão

Assim como a pimenta protege contra o mau-olhado, espanta os fluidos negativos e espalha vibrações
benéficas, o manjericão é uma erva aromática comummente usada em temperos, mas também usada em
banhos purificatórios. As folhas secas são empregadas em defumadores. Misturadas a outros tipos de
folhas, são usadas como proteção contra feitiços, inveja e mau-olhado.

É preciso salientar que as comunidades quilombolas e outras comunidades tradicionais (indígenas,
ribeirinhas...) ainda são alvo da ameaça de empresas nacionais e estrangeiras que lucram com a exploração
comercial de produtos que fabricam a partir dos conhecimentos tradicionais das comunidades. Para
protegê-las foram estabelecidas na Convenção sobre Diversidade Biológica, as formas como se ter acesso
ao património genético e a proteção dos conhecimentos associados. No Brasil, a Medida Provisória
nº2.186-16/01 tem força de lei e fala sobre as regras para proteger os saberes que as comunidades têm
sobre como plantar e usar flores, folhas e raízes para curar doenças e outros usos.

1.6 – FESTAS, DANÇAS E RELIGIOSIDADE NOS QUILOMBOS
Durante muitos anos nos idos do Brasil-colônia, as festas e expressões culturais negras foram consideradas
grotescas, primitivas e obscenas. Códigos de conduta e leis municipais reprimiam a realização dos batuques
e festas fora do horário e locais permitidos pelas autoridades, muitas vezes destruindo tambores, não
permitindo a circulação de negros depois das 21 horas, dentre outras proibições (FERRETTI, S., 2008, p.02
apud VIEIRA FILHO, 1978, p. 16-21).

Além das danças e cantorias, as manifestações religiosas (terreiros afro-maranhenses) também foram alvo
de forte repressão e controle policial que vigoraram até a metade do século XX, não apenas no Maranhão
42

Um olhar sobre as raízes africanas nas Comunidades Remanescentes de Quilombos do Estado do Maranhão, Brasil

como em todo o Brasil. Em fins do século XIX, a pesquisadora Mundicarmo Ferreti, refere a existência no
Maranhão de uma manifestação religiosa denominada pagé ou pagelança de negros onde eram praticados
rituais de curas. A cura era considerada domínio e privilégio da medicina e, portanto, todos os que
tentassem curar doenças e outros males por outra via eram considerados charlatães e por esta razão,
perseguidos (FERRETI, M., 2004). Para a realização de festas de mina, tambor de crioula, bumba-meu-boi
ou festa do divino era necessário que o(a) responsável fizesse solicitação à Secretaria de Polícia para obter
licença. E quando concedidos, tais pedidos de licença eram publicados na seção de jornais da época na
coluna de casos policiais (FERRETTI, S., 1995).

Os negros e negras que formaram a cultura brasileira resistiram, adaptaram-se e assim continuam tecendo
sua cultura ancestral que chegou até os dias atuais.

1.6.1 – TAMBOR DE CRIOULA
Originalmente, o Tambor de Crioula era uma forma de disfarçar e encobrir exercícios de briga realizados
pelos negros. Esse jogo mais ao sul do Brasil era encoberto pelo som do berimbau e no Maranhão pelo som
dos tambores. Alguns pesquisadores afirmam que a introdução da mulher no Tambor de Crioula se deu no
Pós-Abolição quando ele perdeu a conotação de jogo e ganhou uma nova faceta: a da dança e da festa.
Após correr sério risco de extinção, o Tambor de Crioula foi tombado como património imaterial do povo
brasileiro no ano de 2009.

O Tambor de Crioula é uma expressão particular do estado do Maranhão, é uma dança, uma brincadeira e
também uma forma de pagamento de promessa a São Benedito por meio da dança, do canto e da música
percussiva que contagia a todos (as). É uma manifestação cultural afro-maranhense, mas que atualmente é
dançada por grupos urbanos de danças populares devido à popularização que alcançou. Geralmente é
dançada ao ar livre, mas pode ser realizada em qualquer local e época do ano, inclusive no carnaval e em
apresentações públicas.

Tambor de Crioula em Santa Rosa dos Pretos – Itapecuru Mirim/MA / Fotos : RN
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No Tambor de Crioula, os homens tocam três tambores longos: 1 - tambor grande – geralmente
acompanhado de outro tocador que com as matracas produz variações de acompanhamento na parte
inferior do tambor grande; 2 - meião e 3 –crivador. Os tambores com couro em uma só boca são aquecidos
numa pequena fogueira. A tradição diz que enquanto os tambores estiverem quentes não se para de
dançar nem de tocar. Se o tambor esfriar rápido é porque o tocador não bate direito. Em razão disso,
geralmente enquanto se tocam os três tambores (conjunto denominado de parelha), outro conjunto de
três tambores é aquecido.

Tocadores / Foto : RN; Esquentando os tambores / Foto: DM

Os tambores acompanham toadas conhecidas ou feitas de improviso que são repetidas várias vezes.
Cantados em português, os cantos traduzem com alegria os mais variados temas, desde boas-vindas até
toadas de amor. As mulheres cantam e dançam, cada uma com seu estilo próprio, num círculo formado
também pelos tocadores e cantadores. No auge da dança, que é acompanhada por uma aceleração do
toque, a mulher que dança ao centro e que quer sair da roda, troca com a outra uma "punga", pungada ou
umbigada, como uma espécie de convite à dança. A punga é uma batida de barriga entre as mulheres que
dançam o que, para muitos pesquisadores, dá o tom sensual da dança. Dentro do próprio estado do
Maranhão, existem variações regionais conhecidas como “sotaques” que diferenciam os diversos grupos
existentes na forma de tocar, cantar e dançar o Tambor de Crioula.

Mulheres dançam e cantam com estilo próprio; Cantadores mais velhos; O “dono da promessa” dança com São Benedito no Quilombo Santa Rosa
dos Pretos/ Foto: RN
Fotos : RN
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Essa manifestação cultural também é dançada aquando do pagamento de uma promessa. Nessas ocasiões
é chamada Tambor de promessa ou Tambor de fulano de tal - o nome da pessoa que está realizando a festa
e pagando a promessa a São Benedito - o santo negro, protetor do pobres, dos negros e dos cozinheiros.

No Tambor de Crioula em honra a São Benedito, a comunidade tem participação ativa na organização ao
lado do “dono da promessa”. Para a festa, são abatidos um boi, porco, aves e as mulheres se dividem para
tratar, temperar e cozinhar as carnes para almoço e jantar que são servidos juntamente com arroz, feijão,
macarrão, saladas e refrigerantes à comunidade e convidados.

Alimento para toda a comunidade / Foto: RN

Fazem parte do roteiro das comemorações duas salvas de fogos (foguetes): a primeira quando São
Benedito chega à comunidade e a segunda antes da ladainha. Há também a coleta de donativos para o
santo que eles chamam de “joia”. A joia pode ser doada pelos quilombolas da comunidade em forma de
dinheiro, velas, ovos. Este último tipo de doação é curioso uma vez que os ovos doados serão chocados
para que na próxima promessa, os frangos sejam servidos à comunidade.

Crianças e adolescentes levam São Benedito de casa em casa; A cesta da jóia / Fotos: RN

Crianças e adolescentes levam o santo em cada casa da comunidade para pedir a jóia e os moradores
recebem o santo, fazem rezas e pedidos. Há também a ladainha cantada em português e latim e mais roda
de tambor de crioula que dura até o sol raiar.
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1.6.2 – FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO
A festa do Divino Espírito Santo é uma festa religiosa, de pagamento de promessa por uma graça alcançada
que ocorre em todo o Brasil e que se constitui como um ritual do catolicismo popular com convergências
com as religiões afro-brasileiras, principalmente quando é realizada num terreiro de tambor de mina.

Caixeira/ Foto: http://www.geledes.org.br/images/stories/artes/caixeira/caixeiras01.jpg; Imperador e imperatriz na
representação da Festa do Divino no Convento das Mercês em São Luís/MA outubro/2010 / Foto: RN

Particularmente no Maranhão, essa festa conta com a participação ativa das caixeiras – mulheres ligadas ao
terreiro de mina da comunidade ou à organização da festa do divino – que tocam instrumentos
denominados caixas. As caixeiras geralmente são senhoras idosas que entoam cânticos, de cor ou
improvisados, em louvor ao Espírito Santo, tocam as caixas e são responsáveis por conduzir todo o ritual.

A festa rebuscada em detalhes acontece num salão chamado tribuna que representa um palácio real. A
festa começa e termina com a abertura e o fechamento da tribuna. A festa do Divino inclui várias etapas:
abertura da tribuna, buscamento e levantamento do mastro, visita dos impérios, missa, cerimónia dos
impérios, derrubamento do mastro, repasse das posses reais, fechamento das tribunas e carimbo das
caixeiras. Segundo os devotos não pode haver erro nessas etapas.
Dentre os personagens da festa do Divino está o Império que é formado por 6 a 10 crianças vestidas em
traje de época com coroas e cetros que representam os imperadores e mordomos. São saudados como
nobres e tratados como tal até o final da festa, quando o imperador e imperatriz repassam seus cargos aos
mordomos que os ocuparão no ano seguinte. Outro símbolo marcante na festa do Divino é a pomba branca
que representa o Espírito Santo e a cor vermelha presente na bandeira.

Uma das obrigações da festa é dar esmolas aos pobres e distribuir alimentos obtidos com a arrecadação
das doações e rezar pedindo alimento e fartura para todos. Existe sempre uma bela e farta mesa de doces e
comidas que serão distribuídos pelas pessoas envolvidas na festa e pelos convidados. Diz-se que a quem
comer na festa não faltará comida em casa. A festa do Divino Espírito Santo é um ritual longo e minucioso e
lembra rituais solenes da igreja católica.
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1.6.3 – TAMBOR DE MINA
O Tambor de Mina é a denominação mais comum dada aos terreiros de religião de matriz africana no norte
e parte do nordeste do Brasil (Maranhão e Amazônia). Caracteriza-se por ser uma religião iniciática de
possessão ou transe, cujo processo de iniciação é longo. No Tambor de Mina, os três tambores (abatás) são
tocados por homens (abatazeiros) que desencadeiam a função mágica de promover o transe. A origem da
palavra Tambor de Mina reside em São Jorge da Mina região de Gana. No Tambor de Mina as entidades
religiosas africanas solicitam a realização de festas e são homenageadas pelos devotos com diversos tipos
de manifestações culturais.

O Tambor de Mina é marcado pelo mistério, característico das religiões de matriz africana. Grande parte do
conhecimento religioso é considerado segredo que é transmitido oralmente e conhecido por poucos.
No Maranhão, existem dois tipos de Tambor de Mina: o mina-jeje (mais antigo e influenciado pela Casa
Grande das Minas Jeje – consagrada ao vodun Zomadonu) e o mina-nagô (influenciado pela Casa Nagô –
consagrada ao orixá Xangô) . A Casa das Minas é o terreiro de Tambor de Mina mais antigo do Maranhão.
Foi fundada no século XIX por africanos escravizados vindos do Reino do Daomé. Na Casa das Minas, os
cânticos são entoadas na língua jeje (Ewe-fon). Esta foi tombada em 1992, como monumento do
patrimônio histórico nacional.

No Tambor de Mina são cultuados:
•

voduns e orixás – entidades da encantaria africana da nação jeje como Dossu ou nagô como Xangô;

•

gentis – encantados da nobreza europeia associados a orixás ou entidades africanas com nomes
brasileiros e, às vezes, a santos católicos como Rei Sebastião associado a Xapanã e a São Sebastião;
Rainha Dina associada a Iansã; Dom Luiz, Rei de França associado a Xangô e a São Luiz.

•

caboclos – entidades pertencentes à encantaria brasileira. Encantados que tiveram vida terrena,
mas não devem ser confundidos com espíritos de mortos. Têm ligações com grupos indígenas e
nobres e estão organizadas em nações e famílias, cada uma com seu chefe.

A partir dos anos 60, o Tambor de Mina e a Mata (Terecô em Codó) passaram a ser bastante influenciados
pela Umbanda onde são cultuados pretos velhos e caboclos que descem à terra para trabalhar na cura dos
devotos. Os rituais das religiões afro-brasileiras no Maranhão também têm estreita ligação com o
catolicismo e é comum se observar altares com santos católicos, a realização de missas, ladainhas e
procissões. É comum ver nos terreiros de Mina a realização de festas e brincadeiras como o tambor de
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crioula, bumba-meu-boi, festa do Divino Espírito Santo, ladainhas e outros rituais onde santos, orixás,
voduns, caboclos e outros encantados18 são homenageados.

Há locais no Maranhão que são considerados locais de encantaria e estão intimamente relacionados com a
natureza (rios, mares, pedras e matas). Quem vai a uma encantaria é porque precisa de proteção, saúde,
tem uma promessa a pagar ou precisa recarregar suas forças para continuar lutando no dia a dia.

1.6.4 – TERECÔ, MATA OU ENCANTARIA DE BARBA SOEIRA
Este é o nome dado à religião afro-brasileira tradicional do município de Codó no Maranhão. Segundo
Ferretti (2003), em outras localidades, o Terecô está associado ao Tambor de Mina e à umbanda. Embora
apresente elementos da cultura jeje e nagô, a predominância é de aspetos de origem banto e a língua
oficial do ritual é o português. Os transes no Terecô acontecem principalmente com os voduns da mata ou
caboclos comandados pela entidade Légua Boji-Buá – o príncipe guerreiro, chefe da Mata de Codó de uma
grande família de encantados.

Altar de terreiro de Umbanda em Santa Joana – Itapecuru Mirim
Foto: RN

18

Encantados – seres invisíveis à maioria das pessoas ou visíveis para algumas. Habitam as encantarias, locais de
muita energia e poder, que dizem ficar acima da terra e abaixo do céu. Nunca morreram ou nunca tiveram matéria.
Entram em contacto por meio de sonhos ou durante a realização de rituais mediúnicos nos barracões de mina, terecô,
umbanda – religiões de matriz africana. São voduns, gentis (nobres), caboclos e índios que moram em encantarias
africanas ou brasileiras e que incorporam em filhos de santo (Ferretti, M., 2003).
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As entidades cultuadas se manifestam em transe no corpo de devotos devidamente preparados para isso,
tal como ocorre nos cultos dos orixás, voduns e inquices. À semelhança de outras religiões afro-brasileiras,
todas desenvolvem ampla atividade mágico-curativa e de aconselhamento oracular. Os pais e mães de
santo, sacerdotes e sacerdotisas desse culto desenvolvem práticas curativas. Aos trabalhos e às práticas
terapêuticas do Terecô estão associadas a sabedoria herdada dos velhos africanos e os conhecimentos
indígenas.

Filha de santo em transe; Caboclo Ubirajara; Pai de Santo João Batista e suas filhas de santo – Sta Joana, Itapecuru Mirm
/ Fotos: RN
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BREVES CONSIDERAÇÕES

Nesta pesquisa, foi feita uma breve abordagem sobre os fatos históricos que originaram o estado da arte
em que se encontram as comunidades quilombolas no Brasil no que concerne à questão da posse e
propriedade dos territórios que habitam, aos seus modos de ser e fazer e à sua organização.

Para que a cultura quilombola continue a florescer, são necessárias condições para que sejam fortalecidas e
reconhecidas suas práticas de saberes tradicionais em relação ao meio-ambiente, em relação ao nascer, ao
viver e ao morrer em comunidade. Os quilombolas têm o direito de permanecer no território em que
sempre estiveram, vivendo a sua religiosidade, plantando e colhendo, praticando a sua medicinal
tradicional. Para isso, a regularização dos territórios quilombolas faz-se necessária e urgente!
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2 Cacheu caminho de escravos

Trabalho de pesquisa desenvolvido na região de Cacheu e Bissau
Outubro de 2010 | Guiné-Bissau
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2.1 – CACHEU CAMINHO DE ESCRAVOS
A Região de Cacheu fica situada no norte da Guiné-Bissau, a 90 km da capital Bissau, sendo constituída por
seis setores administrativos. Representa 17% do território do país e é habitada fundamentalmente por
Manjacos, Papeis, Felupes e Brames. A sul do rio Cacheu habitam os Manjacos, Felupes, Brames e Balantas.

Os Manjacos foram, desde os tempos mais remotos, uma etnia animista. Todavia, tem havido uma gradual
conversão à religião muçulmana, como é o caso dos manjacos de Pelundo, e à católica devido à influência
de Cacheu, primeiro local onde aportaram, no século XV, os navegadores portugueses e onde
estabeleceram uma feitoria.

Hoje, a região de Cacheu é uma das zonas de maior densidade populacional. O rio Cacheu é o centro de
referência desta região, uma vez que a divide em duas zonas: a parte Norte que compreende as cidades de
S.Domingos, antiga Buguendo e Farim; da parte Sul fazem parte as cidades de Canchungo, Cacheu, Caió,
Calequisse e Bula, assim como Bachil, Cobiana e Bassarel.

Foi a zona mais atingida pelo tráfico negreiro, existindo um porto “legal” que se encontra atualmente em
avançado estado de degradação. Este foi um local estratégico da saída direta dos futuros escravos para a
América do Sul, geralmente com passagem por Cabo Verde. A par de uma série de outros portos dispersos
ao longo da costa, destaca-se ainda a existência de um panelão e de outros edifícios junto ao porto
relacionados com o tráfico negreiro.

Porto do tráfico negreiro de Cacheu; Caldeirão

A vida das sociedades africanas de Cacheu alterou-se com a chegada dos europeus no século XV. Os
primeiros a desembarcar foram os portugueses, que construíram feitorias ao longo do litoral e procuraram
monopolizar a rede comercial africana, em troca de ouro, marfim e escravos, oferecendo tecidos, metais,
ferramentas, aguardente, cavalos e armas.
No início eram os mercadores portugueses que capturavam os africanos. Depois, os próprios chefes
africanos passaram a organizar violentas entradas no interior, para capturar africanos de tribos inimigas.
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Capturavam um elevado número de homens, mulheres e crianças, que eram acorrentados e chegavam às
feitorias no litoral para esperar pelo embarque.

A opção pelo africano deu-se por algumas supostas vantagens: maior resistência física às epidemias e
maiores conhecimentos em trabalhos artesanais e agrícolas. A opção pelo escravo africano deu-se também
porque o tráfico dava lucros, era uma das atividades mais lucrativas do sistema colonial sendo que, nem o
Estado nem a igreja católica condenavam a imposição da escravidão aos africanos.

Os portugueses transportavam os escravos nas suas caravelas e os holandeses também realizavam o tráfico
de escravos para o Brasil. O número de escravos embarcados dependia da capacidade da embarcação. Nas
caravelas, os portugueses transportavam até 500 cativos. Um pequeno navio podia transportar até 200
escravos, um navio grande até 700. A bordo, todos os escravos eram marcados a ferro no ombro ou na
coxa. Embarcados, os cativos eram acorrentados até se perder de vista a costa de África. Nos navios
negreiros embarcavam mais homens do que mulheres. O número de crianças era inferior, de 3 a 6% dos
embarcados. De Cacheu, a maioria dos cativos foram levados para o Brasil (Olinda), Antilhas, Caraíbas
(Cuba) e América do Norte.

Fonte: Mapa extraído de http// humbertoosousa.blogspot.com

A duração da travessia variava de acordo com o ponto de chegada: cerca de 35 dias para o Recife e de 60
para o Rio de Janeiro. As condições da viagem eram péssimas fazendo com que o índice de mortalidade
fosse elevado. Isso explica por que, no século XIX, os navios negreiros foram chamados de tumbeiros, uma
alusão às tumbas, sepulturas. Nos mercados próximos aos portos de desembarque, a população negra era
exposta para ser comercializada. Os preços variavam de acordo com o sexo, a idade e as condições físicas.
Os escravos eram transportados em caravelas, nas quais a sua disposição obedecia a normas rigorosas.
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Fonte: http//rohist.blogspot.com e http//nynnaeu.blogspot.com

Durante o século XVI e o século XVII, os escravos eram levados principalmente para o Nordeste brasileiro
para a atividade açucareira, sobretudo para fazendas na Bahia e Pernambuco. Em menor número eram
enviados para o Pará, Maranhão e Rio de Janeiro. No final do século XVII, a descoberta do ouro na província
de Minas Gerais eleva o volume do tráfico, que passa a levar os cativos para a região das minas. No século
XVIII, ao ouro sucede o açúcar na demanda de escravos. Mais tarde, no século XIX, o café substitui o ouro e
o açúcar.

No século XVI o Brasil terá recebido 15 mil escravos, a maioria dos quais vieram do Golfo da Guiné.
No final do séc. XVII, por determinação real a embarcação de escravos para o Maranhão e Pará começou a
ser feita ao preço de 55$000 reais cada um, pretendendo a coroa incentivar o desenvolvimento
agropecuário dos dois estados, cujo desenvolvimento estava condicionado até então pela falta de mão de
obra, impossível de colmatar pelo recurso ao índio.

Portugal foi, por tudo isso, forçado a seguir uma politica económica condizente com as suas reais
possibilidades em recursos humanos, dinheiro e organização militar para impedir, em particular no Norte
do Brasil, a criação de uma situação semelhante à resultante da ocupação Holandesa do litoral, a meados
do século XVII. Para o efeito, a coroa encarou a possibilidade de financiamento com 20.000 cruzados,
inicialmente destinados à compra de drogas, e mais tarde, ao envio de negros da costa da Guiné que todos
os anos desembarcariam no Maranhão, o estado, então, com a maior comunidade negra no Brasil.

Em 1680 venderam-se 600 escravos, sendo 350 para o Pará e 250 para o Maranhão ao preço fixo de
80$000 reis cada um, incluindo o pagamento a prazo. Em 1757 partiram apenas dois navios: o Santo
António de Cacheu, com 154 escravos e o Santo Sebastião de Bissau com 199 escravos, ambos com rumo
ao Maranhão.
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Navegadores portugueses Nuno Tristão e Diogo Cão, Guiné-Bissau;
Capela central de Cacheu, a primeira capela da Guiné;
Honório Pereira Barreto, Governador da Colónia da Guiné e natural de Cacheu

2.2 – OS MANJACOS – AS SUAS ORIGENS
Os Manjacos são uma das várias etnias animistas do litoral da Guiné-Bissau que têm pelo sobrenatural um
grande respeito e devoção. Estão dispersos por todo o litoral a Sul do Rio Cacheu até à terra dos Papeis, nos
arredores de Bissau, cobrindo especificamente as zonas de Cacheu, Reino de Tchur, Caió, Calequisse,
Bassarel, Cobiana, Canchungo e as ilhas de Jeta e Pecixe.

As suas origens são muito complexas, existindo várias versões que se entrecruzam a partir de estudos
científicos e de relatos orais ancestralmente transmitidos.
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A etnia é constituída por sete “djorson”19:
•
•
•
•
•
•
•

Baçassal (Djagras)
Baigas
Bassafim
Batat
Bafei
Babussine
Bassetcho

E cada uma destas gerações tem a sua interpretação. Os Manjacos adotaram a hierarquia social inspirada
no modelo dos Mandingas:
•
•
•

Nobres
Religiosos
Artesãos

Em termos linguísticos são aparentados com as línguas faladas pelos Brames e Papéis. Nas crónicas e
relatos dos autores portugueses do início da colonização (séculos XVI e XVII) não existe qualquer referência
à presença de Manjacos, sendo frequentemente referida, nos locais por eles hoje habitados, a presença
maioritária de Papéis e pequenos núcleos de Felupes. De acordo com os registos históricos, a designação
Manjaco só apareceu no século XVIII.

Existem diferentes grupos de Manjacos, segundo a sua localização geográfica, cada um com os seus
régulos, mas respeitando Basserel como reino:
•
•
•
•
•
•
•
•

Manjacos de Cacheu, Bianga, Canchungo,
Calequisse (influência felupe)
Bassarel20,
Pelundo (influência muçulmana),
Pantufa (influência Brame),
Canhobe, Timate, Jeta, Pecixe,
Reino de Tchur
Os Manjacos de Cobiana afirmam-se como Cobianas (Coboiana) aparentados aos Banhuns e
Cassangas.

19

Linhagem de ordem familiar ou clã;
Bassarel é a sede do reino dos regulados manjacos, por vezes designada por Bacharel, sendo no entanto a opção
mais correta Bassarel.
20
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2.3 - OS MANJACOS – A SUA ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Os Manjacos são uma etnia ciosa da sua identidade, artesãos, com lógicas económicas próprias e com
grande respeito pelos mitos.

2.3.1 ORGANIZAÇÃO SOCIAL NO SEIO DOS VÁRIOS REGULADOS
Os regulados21 são definidos segundo os preceitos tradicionais e jurídicos o que determina o acesso à chefia
de um território.

O regulado de Bassarel em Calequisse, é tradicionalmente constituído por guerreiros defensores do
território manjaco, da coisa pública, dos bens comuns e dos aspetos culturais e sociológicos. Nem os
homens nem as mulheres de Tchur vão ao fanado porque o consideram como exploração humana,
enquanto que os outros manjacos praticam o fanado como um ato cultural. Os régulos respeitam
naturalmente os mais velhos considerando-os como seus conselheiros principais para a decisão das coisas
públicas e gestão dos bens comuns.

As florestas sagradas, conhecidas com Mato Malgós, as bolanhas e lalas, rios, estradas, fontes, linhas
fronteiriças entre regulados, lagoas e baías são controladas ou divididas partindo do princípio que
pertencem à classe de bens comuns, como propriedade impenhorável e inalienável.

Nas zonas sagradas reservadas aos Irãs, ninguém está autorizado a entrar a não ser no período dos ritos e
cerimónias (Cambatche e outros).

A reinança e chefia são materializadas por decisões dos régulos, figura máxima do regulado, e dos chefes
de tabanca, designando os régulos um dos seus familiares para ser o seu representante na tabanca,
enquanto pessoa de confiança, defensor e seu segurança em casos de conflito. O régulo dispõe de
propriedade e património próprio, devendo a comunidade prestar-lhe serviço voluntário, como
recompensa pela sua chefia.

É possível determinar com relativa exatidão a etapa evolutiva em que se encontra um regulado, uma vez
que nalgumas zonas (Caió) subsiste um sistema horizontal chefiado por Djagras ou seus sobrinhos, e no
regulado de Tchur o sistema é vertical (só os filhos sucedem aos pais).

21

Localidade ou território sob juridição de um régulo
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No reino de Tchur, designado por Reinança Vermelha, o régulo para tomar posse fica um dia sem falar com
ninguém, em retiro pessoal num local bem protegido, onde irá comer Ubuus (fundo - cereal cultivado na
época das chuvas) com sangue de cão e óleo de palma (N’quir). Irá comer na posição de cão, não podendo
usar as mãos, mas só a boca. As mãos ficam cruzadas nas costas. Durante o período de retiro pessoal o
régulo fica nu.

Praticam uma economia de subsistência baseada na agricultura, tecelagem, artesanato, caça, pesca,
aproveitamento dos produtos florestais, frutos silvestres, criação de animais domésticos para
aproveitamento da carne, leite e pele.

A propriedade da terra é comunitária, sendo da responsabilidade do Régulo a sua atribuição individual a
cada chefe de família, a fim de assegurar que ninguém está excluído do acesso à terra. O régulo delega na
terceira pessoa da hierarquia do poder (Nabitche) a responsabilidade de distribuir as terras e resolver as
questões fundiárias que se venham a colocar no futuro. Existe uma profunda preocupação quanto ao uso
dos terrenos para que as gerações vindouras não sejam penalizadas pela sua má utilização no presente.

O trabalho é de tipo familiar livre ou coletivo, sendo a sua divisão feita segundo os membros da família,
sexo ou idade, em função da sua capacidade física. Os tecelões, ferreiros, oleiros, cesteiros são livres de
produzir a quantidade que a sua disponibilidade lhe oferecer, sem que haja qualquer impedimento do
régulo ou da tabanca.

2.3.2 REGIME FAMILIAR
O chefe de família é considerado o dirigente da família e está subordinando ao chefe da tabanca e este ao
régulo. A família vive numa casa de tipo circular ou retangular construída de lama e coberta com colmo
com um teto de material obtido no local.

A família representa a unidade social e é constituída pelo homem, pelas suas legítimas mulheres e pelos
filhos. Podem fazer parte duma morança, os sobrinhos e sobrinhas, netos e netas e, ainda que com muito
menos frequência, outra pessoa da família, mesmo que da linha colateral.

A primeira mulher na ordem de casamento denomina-se Namaka e é a dirigente da casa, orientadora da
economia doméstica e encarregada da educação de todos os filhos, a segunda que substitui a Namaka em
caso de doença ou de ausência, toma a denominação de Nandjan. As restantes indistintamente são
conhecidas por Balungum. O primeiro filho ou filha é conhecido por Badjam.
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2.3.3 Comércio
É feito periodicamente em feiras ou mercados semanais, sendo que frequentemente, mais do que a
compra e venda em dinheiro, o que é praticado é a troca direta de produtos em que os agricultores
“vendem” a sua produção agrícola (arroz, batata-doce, peixe, etc.) e “compram” mercadorias (panos,
açúcar, sapatos e roupa) não existentes na região.

Atualmente os manjacos comercializam os seus próprios produtos agrícolas: amendoim (mancarra), feijão,
arroz chabéu, óleo de palma, vinho palma, palmito, inhame, mandioca e panos tradicionais, vendendo-os
contra o pagamento em dinheiro.

Amendoim (Upitch) e Feijão (Ulique); Óleo de Palma (Umquer mdjencal) e Chabéu (mtchém)

Alguns dos produtos agrícolas locais: Cacho de chabéu, batata doce, mandioca e inhame

2.4 – PODER TRADICIONAL: OS RÉGULOS
O Régulo é o responsável por todas as atividades e preservação dos valores humanos, protegendo a justiça
familiar na comunidade do seu regulado. Garante a segurança, saúde, educação e felicidade a todos os
elementos que fazem parte do seu território, trabalhando de acordo com todas as normas estabelecidas
pelo Conselho de Velhos. O Régulo nunca pode violar os princípios sagrados da sua autonomia local, matos
sagrados (matu malgós), irãs e períodos de manifestações religiosas, sagradas, místicas, culturais e
agrícolas. O Régulo nunca autoriza a venda do seu território, mudança de regime, nem se pode proclamar o
detentor de todo o poder sem consultar o Conselho dos Velhos.
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III Régulo do Reino de Tchur1 Lucio Balencate Rodrigue; Simão Mendes, Régulo de Calequisse; Régulo de Caió e esposa
Paulino da Silva, Regulo de Caió; Baticã Ferreira, Régulo da Costa de Baixo

2.4.1 ALGUNS RITUAIS DO RÉGULO DE BASSAREL
Em geral os símbolos da fortuna, tanto do ponto de vista espiritual (sorte) como material (riqueza), são o
pano de pinte, cabaça, calma (colher especial) e vinho. Os rituais da cerimónia de tomada de posse estão
relacionados com a amizade, confiança e sigilo. Quando se pretende avançar com uma iniciativa procede-se
a uma cerimónia para que a natureza e os espíritos estejam sempre ao lado da justiça tradicional. Após a
investidura do Régulo, senta-se à sua esquerda, ligeiramente recuado, o Namoá que será o seu assistente
permanente; à direita e igualmente recuada, fica a sua esposa (Namaka) dispondo de uma cabaça, calma
(colher especial) e um moringo contendo vinho.

Morigo; Calma; Cabaças

Concluído este ritual, o empossado é logo proclamado Régulo de Bassarel e entra em exercício das funções
na posse de todos os privilégios do cargo. Os grandes entregam-lhe, então, a vassoura, o bastão com três
dentes e o chocalho (socalho), símbolos do poder e da autoridade. Quando usa da palavra o Régulo tem de
empunhar o bastão, passando-o ao Namoá logo que acabe de falar.

Após a tomada de posse, o Régulo faz uma visita ao seu território e à sua comunidade. Para cada tabanca
ele designa um Namoá, que é normalmente da sua família e que representa o Régulo e é encarregue de
fazer justiça. Finda a visita ele convoca uma reunião onde estarão presentes todos os Namoá, para fazer o
levantamento de todas as opiniões expressas pelas populações. Um Régulo nunca faz uma reunião com os
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Namoá na presença de outras pessoas, desta forma mantém o sigilo e a força dos Namoá perante a
comunidade.

Os candidatos aos regulados vassalos 22 de Bassarel, além do tributo que pagam anual ou periodicamente,
uma vez escolhidos, são obrigados a efetuar cerimónias aos diversos Irãs23, que o régulo suserano indique.
Após o resultado do sorteio, o candidato escolhido presta vassalagem, pagando o tributo final constituído
quase sempre por 30 ou 40 vacas, material de artesanato (moringos) destinado a cerimónias e grandes
quantidades de arroz em casca. Antigamente no rol dos presentes ou do tributo, entravam barricas de
pólvora e armas e pequenas peças, que ainda hoje ornamentam as residências de alguns régulos. O
anúncio do falecimento do Régulo só é feito pelo novo Régulo, passando os bens do primeiro para a posse
do novo.

Existem varios tipos de Morigos, assim como de potes

Atualmente só os regulados de Cadjimdjassa, Costa de baixo, Bliquisse e todos os da região de Calequisse
mantêm os antigos preceitos de obediência e vassalagem a Bassarel.

Embora o governo central de Bassarel detenha o poder de escolha e colocação de régulos, eles não deixam
de cumprir os formalismos tradicionais e místicos impostos pelos velhos (“homens grandes” ou ansiãos). As
populações locais manifestam respeito perante o seu soberano de quem se consideram vassalos espirituais,
pagando os tributos fixados pelos primitivos costumes de modo a perpetuar a submissão.

Não podiam ser régulos ou chefes de qualquer território:
•
•
•
•
•

Os cegos de um ou ambos os olhos;
Os aleijados de qualquer membro e os diminuídos físicos que pudessem ser alvo de troça;
Os que tenham praticado hábitos incestuosos;
Os portadores de lepra;
Os ladrões.

22

Os regulados vassalos, são os regulados que constituem o reino de Bassarel, grupos de várias tabancas ou territórios
reconhecidos pelo régulo de Bassarel
23
Irãs são as divindades espirituais da religião animista tradicional manjaca
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Os problemas físicos que possam surgir posteriormente à investidura, não constituem motivo bastante
para o afastamento do cargo. O poder dos régulos era vitalício, só podendo ser destituídos por ato de força
proveniente de rebelião dos fidalgos provocada por mau governo ou má administração. A autoridade de
todos os régulos era ampla em matéria de direito civil e penal. Assumiam funções de poder moderador,
concorrendo com a sua ação para a conciliação das partes. As atribuições do cargo eram muitas. Começava
na simples presidência de cerimónias místicas e raramente abusavam do seu poder no exercício da
administração da justiça e no cumprimento de deveres sociais. Abusos de poder ou excessos, eram
praticados mais frequentemente por familiares.

Constituem atribuições e deveres dos régulos:
• Nomear os chefes de tabanca e de outros auxiliares;
• Presidir o Conselho dos Grandes para a resolução de questões de territórios ou para o regulamento
de questões civis ou criminais;
• Prover a construção de casas destinadas aos habitantes que ficassem sem abrigo em consequência
de calamidades;
• Cuidar de um modo geral da população do território, concorrendo para o seu bem-estar,
providenciando o enterro de familiares próprios assegurando os seus custos e dos indivíduos que
morrem sem família ou parentes;
• Receber, cuidar e educar os órfãos de pai e mãe quando não haja outros familiares ou quem os
tutele;
• Impor o cumprimento de regras costumeiras aos que delas querem fugir;
• Pagar as dívidas deixadas pelos indivíduos que, em qualquer circunstância, venham a ficar na miséria;
• Dirigir, nas épocas próprias, as cerimoniais.

2.5 – CULTOS E RELIGIÃO, SÍMBOLOS E RITUAIS
Conforme mencionado, os manjaco são os elementos pertencentes à etnia Manjaca, tradicionalmente
animista que continuam a acreditar nos seus rituais cerimoniais, desde o nascimento até à morte.

Firquidjas; Cerimónia de fixação da ‘firquidja; Capela de Nossa Senhora da Natividade, que os citadinos de Cacheu afirmam ser a
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O Balobeiro é o responsável pelos rituais da Baloba, local sob a forma de uma pequena palhota de tipo
circular destinada exclusivamente à realização de cerimónias e ritos. É, por assim dizer, o templo dos
animistas.

O Djambacosse (Djambacá) e o Balobeiro são os invocadores dos espíritos
dos antepassados, dos deuses e dos génios, comportando-se como sacerdotes dos Irãs, o que lhes permite
ser mágicos e adivinhos, profetizando o futuro, para além de serem curandeiros, bruxos, ou
confeccionadores de amuletos (guardas, na expressão crioula).

Assumem a proteção das pessoas vítimas do mau-olhado, da ação invisível dos inimigos vivos, ignorados e
dos animais que encarnam a alma dos inimigos já falecidos, assim como a de feiticeiros e tratadores de
males físicos e de doenças. São conhecidos como adivinhos ou “botadores de sorte”, que através de
sessões de magia e de exorcismos identificam as causas e encontram soluções.

O Natiema (no plural Batiéma), é o descascador de pele dos defuntos. Embora as suas funções tenham
findado, eram eles que, em colaboração com os Nangurã e os Nadjip, constituíam a "classe" que, com o
tocador de bombolom asseguravam os ritos funerários. Ocupam nos Manjacos um lugar de relevo nas
praxes sociais, considerando que o culto dos mortos constitui obrigação indeclinável e obrigatória dos
vivos, uma vez que os mortos são vivos de uma outra espécie.

2.5.1 RITUAIS FUNERÁRIOS
Antigamente, quando morria o chefe ou o feiticeiro, mandava-se tocar o grande tambor para difundir a
mensagem a grande distância por toda a floresta. Assim, a família e os parentes eram convidados para
complexas cerimónias, que podiam durar vários dias.

O corpo do defunto era erguido para cima de um estrado onde era colocado para todos o poderem ver.
Este palanque tinha uma chaminé que permitia ao "embalsamador" profissional cozer o corpo e defumá-lo
até que a sua pele secasse e descolasse. Durante toda a operação, tocava-se o tambor e os parentes do
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morto davam golpes de espada no ar e atiravam flechas para o céu, a fim de afastar os maus espíritos da
alma do chefe.

Nesta mesma região, de Cacheu, os Papéis tinham também uma grande veneração pelos seus chefes e,
quando eles morriam eram vestidos com centenas de tecidos ricamente enfeitados e diferentemente
estampados, antes de serem inumados.

Nas cerimónias fúnebres de um Ferreiro, os manjacos de Cobiana, primeiro encerravam a porta da sua
casa, indo os seus colegas, ou uma pessoa designada, ao mato à procura de um cão e de folhas de uma
determinada planta. Em seguida, o corpo do defunto é lavado seguindo-se uma pequena cerimónia onde é
anunciada a sua morte, ocasião em que se começa a chorar (o que não deve ser feito antes). Os colegas
ficam ali durante sete dias. Sendo o defunto um ferreiro, no dia do enterro cava-se uma cova por forma a
que o corpo possa ser enterrado sentado, uma vez que essa foi sempre a sua postura de trabalho. Depois
procuram água salgada para lavar as mãos de todos os participantes na cerimónia fúnebre.

Mais tarde, na cerimónia de “toca-choro”, arranja-se uma cabra e constrói-se uma pequena casa à qual se
pega fogo. Quatro dos seus colegas carregam o djongago e passam duas vezes neste fogo. Quando um
simples Manjaco morre, há uma primeira fase da sua cerimónia fúnebre que dura no mínimo uma semana
durante a qual todos os visitantes comem e bebem por conta da família enlutada. Os parentes e amigos
podem oferecer gado para ser imolado. Depois, numa segunda fase, repete-se o toca-choro, na qual
comparecem os parentes que por qualquer circunstância, não haviam feito previamente a visita. Aqui, os
gastos já são menos elevados. Numa terceira fase repete-se o toque do tambor, periodicamente (em regra
no inicio de lavouras) e por uns anos ou quando, por sortilégio, o ritualista mostra a conveniência de
chamar, de invocar o espírito do morto e dos antepassados. O nome que o morto teve em vida, deixa de
poder ser pronunciado pela família. Fica tabu, e a não observância do preceito traz males graves ao
agregado. O que faleceu passa a ser referido na “morança” por “Pôme” (defunto).

Há mais de trinta anos que o descasque dos cadáveres desapareceu das práticas funerárias e os
profissionais ainda vivos constituem uma espécie de ritualistas honorários já desprovidos das unhas que
serviam ao arrancamento de pele.
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2.5.2 OUTROS RITUAIS
No momento da colheita agrícola, na época dos casamentos e dos funerais ou ainda durante os ritos de
iniciação e de passagem duma classe de idade a outra, os músicos das aldeias pegam nos seus tambores,
bombolons, marimbas (xilofones de laminas de madeira onde só ressoam as cabaças) e são seguidos pelos
dançarinos com máscaras e adornos na cabeça.

Abião Gomes, antigo balobeiro, diz:

“Nos ritos cerimoniais existem diversos símbolos arquétipos, comprovados. Como
somos todos iguais (Manjacos) em essência, exteriormente podemos mudar, mas a
identidade mantém-se desde a cultura, às tradições, crenças e mitos, sendo a
estrutura emocional básica de todos os manjacos a mesma, variando apenas o
modo de preparação destas, conforme as localizações geográfica de cada tabanca
ou de cada manjaco. A realização dos rituais religiosos ou tradicionais (Sagrados)
com os seus poderes divinos milagrosos e transformadores aparecem em quase todas as
histórias, mostrando como os manjacos não abrem mão desta busca, deste encontro, dos
sentimentos e desejos mais profundos. Constituem “segredo” dos balobeiros. Os símbolos
manjacos são muito comuns na mitologia, representam uma maneira de expressar a sua
tradição. Na religião manjaca a submissão feminina é exigida, e quem transgredir esta
imposição cultural é ameaçada de morte pelos seus pais ou comunidade em que vivem. Alguns
desses símbolos são usados em cerimonias: Panos de Pinte, Cabaça, Calma (colher especial),
vinho, constituindo símbolo da fortuna (tanto espiritual como material). Outros aspetos que
aparecem com frequência na sua religião é a amizade, confiança, sigilo, a humildade, a
hospitalidade e o cuidado com o próximo (vizinho). Noutros ritos, a natureza e os espíritos
estão sempre ao lado da justiça tradicional e da bondade (MANDJI).”

2.5.2.1 UTENSÍLIOS UTILIZADO NAS CERIMÓNIAS RITUAIS
Plear - ferro para moldar
Guentchafe - alicate
Uankra – ferro grande fixado no chão para assegurar a moldagem (base)
Católe - para fender
Guiofa - toca fole

67

Diálogos Interculturais

2.5.2.2 LOCAL DE PRÁTICAS RITUAIS
Baloba Forrombal - Continua a ser uma das localidades sagradas de Cacheu. Forronbal, é um irã que não
faz mal a ninguém, sendo um lugar onde as mulheres que não têm filhos vão sempre pedir o "Bambaram".
Durante a cerimónia faz-se a abertura de uma galinha para saber se se pode ou não tratar a mulher em
causa. No caso afirmativo amarra-se uma linha branca.

Emília Mendes Lopes, Tia Fai24, a pessoa responsável por todas as cerimónias da Baloba de Forombal
(balobeira), diz:

“Existem duas Balobas de Forombal que pertencem à mesma geraçao familiar, com o mesmo
objetivos; uma situa-se em Cacheu e a outra em Farim, mas tratamos especificamente de
Cacheu que é considerada como a que apareceu primeiro. Forombal tem a mesma finalidade
que é ajudar a proteger a comunidade e dar filhos às mulheres que não conseguiam ter filhos;
antigamente as raparigas adolescentes pegavam nesta água (de uma nascente), molhando-se
uns aos outros e o resultado final, conduzia a que todas as pessoas por ela atingida, de
imediato ficavam grávidas. Hoje devido a modernidade pedimos para que as crianças possam
ir à escola e obterem a sua formação.”

2.6 – CULTURA TRADICIONAL
2.6.1 Danças
Dança de BANIU é uma dança tradicional Manjaca, que ocorre uma vez por ano, sendo a sua realização
mais frequente no Reino de Tchur, Bachil e Calequisse. Dantes, era uma das danças mais apreciadas pelos
jovens rapazes porque as dançarinas não vestiam roupas, usando apenas uma banda de tecido tradicional
designada por BANDJIB para tapar o sexo. Usavam muitos colares para enfeitar o corpo, óleo de palma e
campainhas (ver fotos). Atualmente, usam-se panos de banda até aos joelhos e talco em substituição do
óleo de palma, e os colares antigos escasseiam. Também as campainhas são pouco usadas pela dificuldade
em adquiri-las.

24

Segundo ela, nasceu e viu os seus pais a praticarem as cerimonias na Baloba de Forombal, e chegando a altura,
assumiu não pela força e nem por ser mulher, mas sim pela convicção de que ela é a pessoa ideal para utilização
desta Baloba.
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É dançada pelas raparigas que estão em idade de se casarem, aproveitando os jovens para apreciarem e
identificarem as suas futuras mulheres. É a ocasião em que os homens começam a “sensibilizar” as famílias
das raparigas para poderem ter acesso e serem aceites a casamento. Os que têm compromissos de
casamento com uma jovem, ajudam os seus familiares a enfeitarem-se para serem mais elegantes e
atraentes.
Instrumentos utilizados na dança Baniu: Bombolom, tamboretes, apitos e atualmente usam também
harmónicas.

Dança de BANIU (imag/Bibliog Bol.Cultural); Opoplof, responsável chefe de todos os tocadores de Bombolom de setor de Caió

Dança de CATCHITRUM é outra das danças tradicionais manjacas que é diferente das danças Bintchagra e
Cacau, especialmente pela forma de dançar. Assemelham-se à dança Baniu de Bachil e Calequisse. As
dançarinas também não usam roupas, apenas uma banda tradicional para cobrir o lado de frente e detrás
do seu corpo. É uma dança organizada por grupos de jovens da mesma faixa etária e que ocorre em março
ou abril de cada ano.
Instrumentos usados: tambor de peles de animais (vaca).

Dança de Catchitrum; Mulheres e homens fazem um círculo batendo palmas

Dança de BINTCHAGRA é dançada por jovens da tabanca para fortalecer os laços de harmonia e é realizada
uma vez por ano, entre março e abril. Trata-se de uma dança organizada pelas jovens dos Reinos de Caió e
Calequisse, onde elas selecionam um jovem que consideram bonito, de boa presença física e o mais
atrativo da comunidade em termos de beleza. Este jovem ganha o nome de Undiga e dança com a rainha
do grupo.
Instrumentos utilizados: Tambor e Bombolom
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Dança de CACAU é dançada pelos jovens de ambos os sexos e é semelhante à dança Bintchagra. É realizada
uma vez por ano, em memória de seus entes queridos, sendo em Caió a 25 de julho e em Calequisse a 7 de
julho. O traje mais importante é o pano de pinte.
Instrumentos usados: tambor e manchado (ptut)

Antiga festa em Caió; Mulheres de Calequisse

2.6.2 LUTA TRADICIONAL

Guntambour é organizada pelos jovens para afirmação e conservação da
sua identidade e para fortificar os laços de harmonia existentes na
tabanca.

Lutadores de luta tradicional na festa de guntambour

2.6.3 FESTA DE BETACARA (MINTCHAGRA)
Esta festa é promovida pelos habitantes de Caió, Punao, Pelindao, Dabaque e Betaque. Mais tarde a Festa
passou a realizar-se na ilha de Jeta.
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2.6.4 MÚSICAS
A cidade de Cacheu tem a sua especificidade cultural e tradicional que atinge o seu apogeu com a música
conhecida por “Tina, destacando-se como grupos mais famosos: Grupo PATACA, UDJAMORAL, HADJAL
MANGA, ESTRELINHA e NOVA AMIZADE. A TINA é uma das mais antigas danças guineenses, muito
praticada pelos citadinos crioulos de Cacheu, para a comunicação, sensibilização e divertimento da
comunidade nortenha. Hoje é cantada e dançada em quase todo o país.
Instrumentos utilizados: um alguidar cheio de água e uma cabaça mergulhada dentro do alguidar (bacia,
em crioulo).

Grupo Estrelinha de Cacheu, estando a rainha Angelina e Merinha Emília Mendes Lopes, a tocar.

Esta música-dança, segundo a tradição, terá aparecido há mais de 500 anos. A história conta que a “tina”
surgiu através da rivalidade entre duas mulheres do mesmo marido (Cumbosas). A mais nova era mais
apreciada pelo marido, enquanto que a mais velha foi casada pela força de laços familiares, e sofria
bastante. Um dia, foi à fonte buscar água, tendo ficado à espera da amiga. Elas usavam a cabaça para
proteger a água. A esposa mais velha começou a contar à amiga o que acontecia com ela. A amiga por sua
vez lamentou e começou a cantar assim “Ai amiga! Ai amiga! Sufri Son bu bom dia na bim” (Ai amiga! Ai
amiga! Espera, que dias melhores virão). A outra respondeu que estava a sofrer “I el dé, som si Deus ka
tem” (tens razão, só se Deus não existir). E ao falar bateu na cabaça que estava dento de água e apercebeuse do som doce que se produziu ao bater na cabaça.

Os cinco grupos de mulheres mais famosos que tocam a Tina são:
O Grupo PATACA foi fundado no período de conflito político-militar de 1998, pelos jovens para animar a
comunidade local de Cacheu. Este agrupamento quer modernizar a dança de Tina e têm diversos estilos de
danças: Nina, Comboio e Valsa tina (tanque). Cada um deles tem o seu ritmo e estilo de dança:
•
•
•

Dança de Nina: dança-se como na sala.
Dança de Comboio: com ritmo mais quente,
Dança de Valsa tina dança-se como na sala.

Ppreparação: corta-se um barril metálico ao meio e enche-se de água, metendo uma cabaça com a “boca”
para baixo. Com um pedaço madeira, ou ambas as mãos vai-se batendo na cabaça e obtendo sons musicais.
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Instrumentos utilizados: tanque cortado ao meio, cabaça, três tambores, dois siko.

O Grupo UDJAMORAL significa na língua felupe “entendimento” e foi constituído para fortificar a relação
entre grupos e a amizade na tabanca. Os instrumentos usados são a tábua, o trompete (ungolau), o tambor
(indigui), o bassadjabo-Bancocab que é um pedaço de ferro com pedrinhas no interior ou sadjo.

2.7 - ARTESANATO
2.7.1 A ESCULTURA MANJACA
Vivendo na região de Cacheu e de Biombo os Manjacos fizeram-se notar principalmente pelas suas
estatuetas fúnebres e os grandes tambores de madeira (bombolons). Quando morre um adulto manjaco é
costume chamar os parentes tocando o bombolom que pode ser escutado a quilómetros de distância. Após
os funerais os personagens importantes da sociedade Manjaca continuam a ser venerados em lugares
próximos da tabanca, assinalados por ferkidjas de madeira ou por estatuetas.

Armando Sanca (Upoplufs) - O melhor tocador de Bombolom no setor de Caió; Aspeto das Firquidja no passado; Aspeto das Firquidja
nos dias de hoje.

2. 7.2 A CESTARIA MANJACA
Os manjacos pertencem a uma etnia com um vasto artesanato tradicional, sobretudo na confeção dos seus
utensílios, como: potes, panelas de barro, chapéus, cufus e cestos.
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Exemplos de Cestaria Majanca;
Sempre que há uma cerimónia ou festa vira-se um balaio (cesto) e coloca-se uma pedra por cima para que sejam evitados problemas e
outros males.

Para a confeção de esteiras, vai-se ao mato procurar tara na mata que é descascada (tira-se o seu cabus),
deixando-se ao sol até que fique seco. Arranjam-se linhas para a sua tecelagem. Também pode ser
confecionada com ramos de palmeiras. Os manjacos utilizam as esteiras sobretudo para lavar o defunto e
em casamentos. Quando a noiva vai a casa do marido, a família da mulher arranja uma esteira para a noiva
onde ela dorme durante sete dias com as suas acompanhantes (amigas, familiares). Atualmente esta
atividade é tida como importante fonte de rendimento para a comunidade.

Ato de confeção da esteira; Esteira feita

2.7.3 A OLARIA MANJACA
Para a produção de potes e moringos25, arranja-se barro e “panelas” quebradas (velhas) que são piladas,
trituradas ou farinadas; depois tudo é peneirado e misturado com argila. De seguida junta-se água e depois
é rolado em forma de pão. Molda-se depois em forma de um vaso até que fique com a estrutura e forma
de um pote. Fica a secar ao sol. Arranja-se a lenha, acende-se o lume e colocam-se os pote ou moringos a
queimar. Logo que estejam prontos retiram-se e arranja-se argila vermelha que se mistura com água.
Esfregam-se com esta argamassa os objetos produzidos para lhes dar cor.

O fruto de tambacumba é também utilizado (coloca-se numa panela com água ao lume), até que a água
fique brilhante e em seguida, retira-se o fruto aproveitando-se a água para lhes conferir brilho.

25

Recipiente em barro para conservar vinho de palma ou água
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Amélia Mendes Pereira (Amélia Pote) gerente da iniciativa local “Projeto Amélia Pote de Calequisse”
aprendeu com a sua tia e hoje é considerada a maior especialista em olaria devido ao seu empenho e
capacidade de produção. É a maior fornecedora da região. Hoje sente dificuldade devido à escassez de
lama nas proximidades, pelo que é obrigada a percorrer grandes distâncias para encontrar matéria-prima e
transportá-la à cabeça. São poucas as produtoras de potes, sendo de registar a Amélia Pote e a sua prima
de Pelundo.

Panela de cozer o arroz; Pote para água

Podem fazer-se diferentes tipos de objetos de barro, nomeadamente para ritos e cerimónias fúnebres.
•
•
•
•
•
•

Katchanan - panela de cozer o arroz;
Pussucra - panela de cozer molho (mafé);
Ukabis - moringo para conservação de vinho (vinho de palma);
Koque Bakirr - moringo de quatro pés;
Tchurai – pote perfurado utilizado como queimador de incenso
Hudjor - Vaso de flor
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2.7.4 A PANARIA MANJACA
Sendo uma comunidade conservadora das suas riquezas, a maior riqueza dos Manjacos reside no pano, o
que pudemos confirmar durante toda a pesquisa de terreno.

Na Guiné-Bissau existem dois tipos de tear: do interior representada pelas etnias fula e mandiga e da zona
litoral representada pelas etnias manjaca e pepel. Os manjacos dedicaram-se a essa atividade e desde o
primeiro contacto com os colonos portugueses, faziam trocas comerciais com os panos bordados em ponto
cruz que os colonos traziam.

Os tecelões manjacos, embora não se dediquem exclusivamente a esta profissão, constituem uma casta,
havendo nomes que só podem ser usados pelos homens pertencentes a esta casta. No entanto está a cargo
das mulheres todo o trabalho de preparação da linha, desde a colheita do algodão, descaroçamento,
cordoagem e fiação.

Depois de aprofundar o estudo sobre tecelagem em Calequisse, concluímos que segundo a tradição, o
primeiro tecelão manjaco nasceu nesta terra, e ainda são realizadas anualmente cerimónias consagradas à
tecelagem, nesta mesma vila, na morança de Bamaim.

Existe grande variedade de panos, mas há três tipos de panos que, pela sua importância, são utilizados em
rituais ou cerimónias tradicionais (Cerimonia fúnebre, cerimonia de investidura ou de choro de regulo,
choro de homem sagrado e choro do homem simples).
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2.7.5 TIPOS DE PANOS

Uma etnia simples, nos seus trajes tradicionais não mostram grandes luxos, as riquezas limitam-se às
compras dos panos tradicionais devido a valorização dos mitos. Os manjacos para além de preservarem a
sua identidade cultural são, desde os primórdios, uma etnia solidária entre eles e nos seus atos.

Nome do Pano: Candjand
Sua importância tradicional: É um dos panos mais sagrados dos
manjacos sendo utilizado na investidura de régulo, fanado e
desgostos.

Nome do Pano: Pano tindjido (Calendji Canhib) / (Calendji Camob)
Sua importância tradicional: É o pano que cobre diretamente o
corpo do defunto, utilizando-se outros por cima deste. Também é
utilizado em cerimónias de casamento.

Nome do Pano: Calendji Cafam
Sua importância tradicional: Utilizado no ato de lavar o defunto e
também no funeral de crianças e em outras cerimónias fúnebres
(cubrir djongago (tchoss usol).
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Os restantes panos são apenas para vestir, e não têm a mesma importância ritual dos outros:

Nome dos Panos: Pano Marcado corpo inteiro (Calendje camba ulef); Pano Marcado (Calendji pitchim) e
Pano Marcado corpo inteiro (Calendje camba ulef)
Sua importância tradicional: São panos utilizados nas festas mas também podem ser utilizados nos
funerais, dependendo da possibilidade económica de cada família (Manjacos).

Nome do Pano: Pano Pesado (Calendji Caritchal)
Sua importância tradicional: Panos para vestir nas festas
tradicionais manjacas, toca-choro e para os que têm
possibilidades também é utilizado no funeral para cobrir o
defunto.

Nome do Pano: Pano Pesado (Ntum Calatrus)
Sua importância tradicional: Têm a mesma função que o
(Calendji Caritchal), são panos para vestir nas festas
tradicionais, toca choro, e para os que têm possibilidades são
utilizados em funerais para cobrir o defunto.

Nome do Pano: Pano tindjido (Calendji Camob)
Sua importância tradicional: é o principal pano usado para
vestir o defunto, mas a sua utilização é também frequente em
cerimónias de casamento.
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Nome do Pano: Pano tchapa tchapa (M´Banhe Ifal)
Sua importância tradicional: Feito com restos de bandas de
diferentes panos que não tem grande importância tradicional,
sendo utilizados principalmente pelas mulheres idosas (para se
cobrirem de noite).

Nome do Pano: Camissa de Soca (Camisá Usoca)
Sua importância tradicional: É vestido nas cerimónias fúnebres
para vestir a defunta. Também é utilizado nas cerimónias de
toca-choro e festas tradicionais manjaca.

Trajes das raparigas de Caio (Mbapili baiu) nas cerimónias fixação da firguidja (Calomp pusap)

2.8 – MEDICAMENTOS TRADICIONAIS
Buopa: É uma planta silvestre que serve para o tratamento de inflamações da boca e garganta.
Modo de preparação: Utilizam-se as folhas da planta que são postas no pilão para serem bem moídas. São
depois misturadas com óleo de palma, colocadas numa panela para cozer bem ao lume.
Tratamento: O tratamento completo é feito durante sete dias, untando todo o corpo de manhã e à tarde.

Uale Canafistra: É uma planta terapêutica da qual se utilizam as raízes para a cura de certas dores
musculares do corpo.
Modo de Preparação: Cortam-se as raízes em pequenos pedaços, secando bem ao sol. Esses pedaços são
colocados dentro de uma garrafa/frasco com água limpa e secam-se ao sol durante um ou vários dias para
que as raízes expulsem um líquido amarelado.
Tratamento: Beber durante 7 dias consecutivos (manhã e tarde) / um copo água normal (1/4L).
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Buco Pupil / Madronha: É utilizado na cura de dores de barriga.
Modo de Preparação: Raspam-se as raízes e introduzem-se os pedaços das raízes cortadas (sem a parte
raspada) numa panela com 5L de água para cozer em lume até que reste 3L, ficando a água com uma cor
amarelada e sob a forma de xarope.
Tratamento: Tomam-se 3 colheres de xarope durante 7 dias consecutivos.

Pidjendje Ugocu / (Ovo de Galinha): O Ovo é utilizado para o tratamento da icterícia (trisça-negra).
Tratamento: Beber o ovo cru durante 7 dias (manhã e tarde) num total de 14 ovos.

Pupaia / (Papaia): As folhas de papaia são utilizadas para a cura de gripes.
Modo de preparação: Tirar as folhas verdes e secá-las ao sol até ficar bem seco. Colocá-las a seguir numa
panela com água e cozer ao lume durante 3 horas. O suco é posto num recipiente para ser consumido.
Tratamento: Beber o xarope durante 7 dias (manhã e tarde) num pequeno copo de chá (warga).

2.9 – GASTRONOMIA
A gastronomia tradicional em Cacheu está profundamente ligada à disponibilidade e valorização dos
produtos naturais existentes. Daí que o recurso ao óleo de palma (citi e candjirba), às diferentes formas de
peixe transformado (escalada, cassequé, seco e fumado), assim como aos cereais mais comuns (arroz e
fundo) seja uma constante da alimentação manjaca.

A culinária dos manjacos de Cacheu assemelha-se à dos manjacos de Canchungo devido à sua próxima
localização geográfica, o que já não acontece com os de Calequisse, Caió e outras tabancas. Apesar do
contacto com os europeus e seus costumes gastronómicos e das suas conversões à religião cristã não
deixaram de conservar os seus pratos e cultura tradicional.

Em Cacheu, apesar de usarem produtos alimentares europeus importados, como “gustu” (cubos knorr ou
maggi), calda de tomate já preparada, etc., mantêm os seus pratos tradicionais, sobretudo nas cerimónias
tradicionais. Constata-se hoje em dia que há uma modernização de muitos pratos típicos, por influência de
produtos europeus.
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2.9.1 ALIMENTOS MAIS UTILIZADOS NA COZINHA MANJACA
Alimentos base:
•

arroz, feijão, fundo, farinha de milho preto, milho preto e mancarra bijagó

•

peixe (várias formas), carne de galinha e carne de porco

•

cibe ou (ancol)

Alimentos de acompanhamento:
•

Locais: fole, combé, coconote, ostra, mancarra, lingueirão, farinha de cibe peixe, óleo de
mancarra e de palma, cabaceira, candjirba, batata-doce, baguitche, chabéu

•

Clássicos: cebola, laranja, fruto de caju, mangas, bananas, açúcar e calda de tomate

Alimentos de uso excecional:
•

Cibe cozido, palmito, mampataz

•

Carne de pelicano, carne e tripas de vaca

•

Leite fresco e leite fermentado (yogurte), ovos

•

Farinha de arroz, mandioca, milho cavalo (sorgo) e pão

•

Limão, gordura de porco, castanha de caju

2.9.2 PRATOS DE CULINÁRIA MAIS CONSUMIDOS
Fundo (Ufnha, no reino de Tchur) e (Urrut em Caió)
•

Modo de preparação: Coloca-se água numa panela de barro (atualmente as mulheres usam a “casilora”,

panela de alumínio) e leva-se ao lume até ferver. Depois junta-se sal, em quantidade variável e o próprio
“fundo”, mexendo durante algum tempo. De seguida junta-se a escalada ou peixe seco e se quiser pode
preparar à parte o “mafé”.
•

Ingredientes: Fundo (cereal cultivado na época das chuvas), escalada ou peixe seco e sal.

Ocasião em que é consumido: preparado para ocasiões especiais, particularmente nas cerimónias de
tomada de posse de um Régulo, em que é consumido como a primeira refeição (malgosadura) após a
tomada de posse.

Fundo; Escalada
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Candjirba (Um-Pum, no Reino de tchur) e (Cam-pum, em Caió)
•

Modo de preparação: primeiro transforma-se o chabéu em candjirba, cortando o cacho de chabéu e

deixando durante uma semana no mato; depois com a catana ou pau tiram-se os bagos um por um, e
lavam-se; são colocados num recipiente (tanque), enche-se com água e acende-se o fogo; deixa-se ferver
durante algumas horas. Depois de bem fervido, coloca-se num tanque, e pila-se com o pilão (tchumpi); o
produto é retirado e colocado dentro de um outro recipiente (alguidar com água) e o chabéu é colocado
dentro de uma bacia e escoado. Então, o líquido é posto dentro de um tanque e volta a ferver, obtendo-se
o óleo de palma (cite). A outra parte é colocada num recipiente e deixa-se escoar e secar, ficando com o
nome de Candjirba. Lava-se a Candjirba e deitam-se todos os ingredientes, numa panela tradicional,
caldeirão (untunquir, em Caió).
•

Ingredientes: Peixe fresco, ostra, cacre (caranguejo pequeno), carne, peixe seco e caramussa (tipo de

búzio de mar que serve para dar “gosto” substitui os cubos de caldo, tipo Maggi. Os manjacos do Reino de
Tchur, usam flôr de Badjiqui (Ondjó) e os manjaco de Caió usam Ufaz (Ico badjiqui), como limão. Para dar
sabor e gosto à comida também se usa Itóblemale (no Reino de tchur) ou Itó blélé (em Caió) folhas novas
de limão e banana santchu (Itó bungundjan).

Mulheres a cozinhar; Peixe seco e extra
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Caldo de Chabeu (Uiass, em Caió) e (Bazencan, no Reino de Tchur)
É o segundo prato mais consumido na culinária manjaca, devido à facilidade em se obter o chabéu. Embora
muito apreciado, o seu preparo é moroso.
•

Ingredientes: Peixe fumado ou fresco, cassequê (widjuquei), Itóblemale (no Reino de Tchur) ou Itó blélé

(em Caió), folha nova de limão e badjigui (Ondjó).

Chabéu; Flôr de Badjiqui (seca)

Caldo de Mancarra (bapotchi upi, no Reino de Tchur) ou (bapot, em Caió).
Sendo a mancarra pouco cultivada pelos manjacos por esgotar muito os terrenos, este não é um prato tão
frequente. Também o seu preparo leva 1 a 2 horas.
•

Ingredientes: Mancarra, Sal, Limão, escalada e peixe seco.

Pasta de mancarra; Peixe seco; Escalada

Poportada (Ucó, em Caió) ou (Barilin, no Reino de Tchur)
Também é um prato tipicamente manjaco, sendo considerado como o terceiro mais importante da
culinária manjaca.
•

Modo de preparação: Deitar arroz em água fria até ficar mole e depois retirar; pilar até obter uma

farinha. Deitar água ao lume com a escalada e deixar ferver, depois acrescentar a farinha e mexer
continuadamente até ficar duro. Servir numa cabaça (recipiente).
•

Ingredientes: Farinha de arroz, escalada, peixe fresco, sal.
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Casuculim (Feijão com chabéu) Manjaco de Caio
•

Modo de preparação: Deita-se água com feijão na panela e leva-se a lume para ferver até ficar cozido.

Retira-se do lume e faz-se a mesma coisa com o chabéu. Quando tudo estiver pronto, deita-se o chabéu
juntamente com o feijão para ferver até ficar duro. Tira-se do lume e serve-se.
•

Ingredientes: feijão, chabéu e sal.

Pré-Ulic (em Caió)
•

Feijão; Chabéu

Modo de preparação: Deitar o feijão com água numa panela, pôr no lume a ferver e quando estiver

cozido retira-se do lume e mistura-se com o óleo de palma. Serve-se bem quente, acompanhado com arroz.
•

Ingredientes: feijão, óleo de palma.

Puré de Candjirba

Feijão; Óleo de Palma

A candjirba é fervida com água, sal e mangas verdes. Após uma fervura demorada é acompanhada de arroz
ou milho preto (milheto), ou fundo, cozidos com água e sal. Adiciona-se o molho de candjirba e, dentro das
possibilidades de cada um, junta-se mafé de origem animal: peixe, marisco ou carne fresca ou seca.

Fundo; Óleo de Palma

Ucó (Poportada)
Molha-se o arroz, coloca-se no pilão onde é farinado e de seguida peneirado. Numa panela (cantchana)
onde se deita água e sal aquece-se até ferver, depois junta-se farinha de arroz e “casséqué”, que serve de
molho, e folha de badjique ou flor de badjique (ondjo) e que substitui o limão
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Brindji de Peixe Fresco Salgado
Coloca-se a banha de porco numa panela ao lume até ficar quente; deita-se o peixe, refoga-se; quando
estiver cozido retira-se do lume e deita-se água em quantidade suficiente, com sal, para cozer o arroz.
Quando estiver pronto deita-se numa cabaça.
Molho de Unto de Porco
Prepara-se o peixe com sal, deita-se o unto de porco; depois água suficiente para o molho (mafé) e leva-se
a panela a lume.

Bidjilam Mufatcha
Prepara-se com peixe fumado numa panela que vai ao lume com água e sal; enquanto ferve deita-se o
limão e um pedaço de escalada que serve de caldo. Este prato prepara-se para o Rei durante a cerimónia
de tomada de posse, sendo que é a sua mulher mais nova que deve preparar este prato especial.

2.9.3 LOCAIS DA CONFEÇÃO DOS PRATOS
Os Manjacos, geralmente, constroem as suas cozinhas tradicionais (fugon) no exterior das habitações,
cobertas de palha e de pouca altura, utilizando preferencialmente a lenha ao carvão, pela sua maior
facilidade de obtenção.

Cozinha tradicional Manjaca (fugon, Fogão);
Fogão de três pedras

Especialistas da mais antiga gastronomia manjaca de Cacheu (fontes de informação sobre a Gastronomia
para a presente pesquisa):

Emília Mendes Lopes (Tia Fai de Cacheu) e Bernarda P. Barreto (de Cacheu)
Amélia Mendes Pereira (de Calequisse) e Antonieta Correia (de Blitchi)

84

Um olhar sobre as raízes africanas nas Comunidades Remanescentes de Quilombos do Estado do Maranhão, Brasil

2.10 - CERIMÓNIAS FELUPES
Os Felupes ocupam predominantemente a margem direita do rio Cacheu, na zona litoral que vai de
Sucudjaque-Varela-Bolol até perto de S.Domingos, coabitando os djolas, maioritários, com os baiotes,
minoritários, tendo línguas praticamente similares. Foi uma das etnias que mais sofreu com o tráfico
negreiro para a América. Um felupe que tenha ficado órfão é acolhido (herdado) pela família de um primo
ou na morança do tio. Antigamente os filhos da pessoa falecida, ao serem acolhidos por outros, perdiam os
seus apelidos e adquiriam novos apelidos do homem que herdou os filhos. Isso ajudava a que não houvesse
diferença de direitos e tratamento entre estes filhos e os do novo tutor, apelidando-se entre si de irmãos e
pais.

2.10.1 CERIMÓNIAS TRADICIONAIS
Cerimónia de Elemo: realizada anualmente, ocorre depois da colheita do arroz e é conhecida como a festa
do ano dos felupes. Pratica-se, durante uma semana, uma luta desportiva (lutu) feita pelos jovens que
estão na fase de noivado, percorrendo as seguintes fases:
•

dias e horas antes do lutu os jovens dançam a Bafa (dança tradicional felupe);

•

os participantes concentram-se no local, vindo depois um jovem que chama a atenção aos
lutadores e espectadores soprando num chifre (Gabi);

•

sai o primeiro grupo de crianças em coreografia apresentando em meio circulo a sua
demonstração, vindo em seguida outros grupos de adolescentes (Emdala) que também fazem a
sua apresentação;

•

em seguida vêm os jovem em vias de casamento (Gungandjo) e por fim vêm os velhos (Ançions)
compostos por ex-lutadores, balobeiros, pessoas influentes na comunidade, que fazem apelos à
ponderação e calma durante a festa;

•

normalmente a cerimónia começa no período da tarde num campo aberto designado pelos felupes
de Ocússum.

A cerimónia divide-se por diversas fases, sendo que no primeiro dia se realiza o lutu tradicional das crianças
e no segundo dia, o lutu tradicional dos jovens em vias de casamento.
Instrumentos tradicionais usados:
• Tambor Grande (Gubel) é utilizado pelos ancions e balobeiros;
• Bombolom (Gambabolom) para dançar;
• Tambor (Etaquela).
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Cerimónia de Enguinde: exclusivamente para as mulheres com filhos, sendo que as que não têm filhos ou
nunca tiveram um parto não podem assistir a esta cerimónia. Para as mulheres felupes esta cerimónia é
considerada como Fanado, realizando-se um ano depois do fanado dos homens.
Nesta cerimónia elas utilizam um pano tradicional que terá sido utilizado no seu primeiro parto, chamado
de Gaie e as mais idosas utilizam um pano chamado de Galandjigue. Elas realizam esta cerimónia na
Cabuma - barraca das mulheres. Quando saem da mata sagrada elas concentram-se num pátio cultural.
Instrumentos tradicionais usados:
• Tambor Grande (Gubel) é utilizado pelos ancions e balobeiros;
• Bombolom (Gambabolom) para dançar;
• Tambor (Etaquela).
Cerimonia de Mandjuga: realiza-se aquando do falecimento de alguém da comunidade, sobretudo jovem
ou pessoa influente. As mulheres cantam e dançam elogiando o defunto.
Instrumentos tradicionais usados:
• Tambor Grande (Gubel) é utilizado pelos ancions e balobeiros;
• Bombolom (Gambabolom) para dançar;
• Tambor (Etaquela).
Cerimónia de Bafa: exclusivamente realizada aquando da morte de um jovem querido na comunidade.
Instrumentos tradicionais usados:
• Tambor Grande (Gubel) é utilizado pelos ancions e balobeiros
• Bombolom (Gambabolom) para dançar
• Tambor (Etaquela).
Cerimónia de Endim: pelo falecimento de um velho da comunidade faz-se uma cerimónia durante uma
semana.
Instrumentos tradicionais usados:
• Tambor Grande (Gubel) é utilizado pelos ancions e balobeiros;
• Bombolom (Gambabolom) para dançar;
• Tambor (Etaquela).
Cerimónia de Gissilai: é uma cerimónia de dança tradicional felupe, que surgiu após a chegada dos colonos
portugueses a Cacheu.
Instrumentos tradicionais usados:
• Cornetas e gaitas;
• Tambor (Etaquela).
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Cerimónia de Nhagalo: realizada aquando da saída dos homens das barracas de fanado e também no
fanado das crianças (itchir)
Instrumentos tradicionais usados:
• Tambor Grande (Gubel) é utilizado pelos ancions e balobeiros;
• Bombolom (Gambabolom) para dançar;
• Tambor (Etaquela).
Cerimónia de Ecumpodo: é a mais sagrada dos felupes onde a dança tradicional é o Cumpo. Nesta
cerimónia dançam Nhas e Uquê.
Instrumentos tradicionais usados:
• Tambor Grande (Gubel) é utilizado pelos ancions e balobeiros;
• Bombolom (Gambabolom) para dançar;
• Tambor (Etaquela).
Cerimónia de Bukut: dança de iniciação que indica que algo irá acontecer a curto prazo, especialmente um
fanado, no espaço máximo de um ano.
Instrumentos tradicionais usados:
• Tambor Grande (Gubel) é utilizado pelos ancions e balobeiros;
• Bombolom (Gambabolom) para dançar;
• Tambor (Etaquela).

2.10.2 PANARIA FELUPE
Pano Preto (Bloguim) é o pano mais sagrado para os felupes e é utilizado nos fanados, nos casamentos e
nos funerais.

Pano de Pinte (Nhibem) é utilizado para atos especiais.

2.10.3 MEDICAMENTAÇÃO FELUPE
Os felupes são especialistas em tratamentos com plantas, sobretudo, das doenças mais frequentes como:
inchaço, icterícia negra, dores da barriga.
Doença de inchaço: Utilizam raízes e folhas de bussisim com casca (cabaço) de forroba.
Ictericia negra: Utilizam raízes de manganás e o fruto de forroba (efil). Ferve-se arroz designado por edjul
numa panela de barro e bebe-se três vezes por dia.
Dores da barriga: utilizam-se raízes de Bombonendimbom, madronha, ou de ebagafil.
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ANEXO I » Glossário
Ançions - termo crioulo para designar o grupo etário dos mais velhos
Ancol - fruto do cibe
Badjam - primeiro filho ou filha do régulo
Bafa - dança tradicional felupe
Balaio - tipo de cesto/bandeja feito com folha de cibe
Baloba - local sob a forma de uma pequena palhota de tipo circular destinada exclusivamente à realização
de cerimónias e ritos.
Balobeiro - É a pessoa responsável pelas atividades e cerimónias animistas que se realizam na Balola
Balungum - designação atribuída às restantes mulheres do régulo
Bambaram - pano que as mulhres usam para trazer os filhos as costas.
Baniu - dança tradicional Manjaca, que ocorre uma vez por ano, frequentemente realizada no Reino de
Tchur, Bachil e Calequisse
Bassarel - sede do imperio dos reinos manjaco,
Bombolom - instrumento musical tradicional
Cabaça - tijela confecionada tradicionalmente a partir do fruto da própria cabaça.
Cabus - parte interior do caniço
Cacre - caranguejo pequeno
Calma - colher confecionada tradicionalmente a partir do fruto da própria cabaça.
Candjirba - prato tradicional manjaco
Caramussa - tipo de búzio de mar
Cassequé - peixe seco ao sol
Católe - instrumento usado em cerimónias, que serve para fender,
Chabeu - fruto da Palmeira “dendem”
Cibe - palmeira Borassus Aethiopum
Citi - termo crioulo para designar o óleo de palma
Cufu - espécie de cesto feito com folha de cibe
Cumbossas - duas mulheres do mesmo marido
Djambacosse (Djambacá) - é o sacerdote dos Irãs, invocam e convocam os espíritos dos antepassados, dos
deuses e dos génios
Djongago - é a cerimona tradicional através da qual se procura saber a causa de morte.
Djorson - é uma lihagem de ordem familiar ou clã.
Emdala – designação dada aos adolescentes
Escalada - peixe seco ao sol
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Etaquela - Tambor em felupe
Fanadu - ritual ou cerimonia de iniciação termo que designa a circuncisão ou excisão.
Felupe - grupo etnico da Gune-Bissau de base animista
Fundo - cereal cultivado na época das chuvas
Gabi - chifre utilizado como instrumento de som
Gaie - pano tradicional utilizado no primeiro parto da mulher felupe e que é usado na cerimónia de
Enguinde
Galandjigue - pano tradicional utilizado pela mulheres idosas na cerimónia de Enguinde
Gambabolom - bombolom em felupe
Grandes - anciãos
Gubel - tambor grande (em felupe) utilizado pelos velhos e balobeiros
Guentchafe - alicate, usado nas cerimónias
Guiofa - toca fole, usado nas cerimónias
Hudjor- vaso de flor
Irã - divindades da religião animista tradicional manjaca;
Katchanan - panela de cozer o arroz
Koque Bakirr - moringo de quatro pés
Lutu - é um desporto tradicional
Mafé - acompanhamento do arroz (carne,peixe,marisco)
Manjaco - grupo étnico da Guiné-Bissau de base animista.
Matu malgós - floresta sagrada
Morança - grupo de habitações pertencentes a uma mesma família
Moringo - garrafa de barro utilizada para a conservação de vinho de palma.
Nabitche - terceira pessoa da hierarquia do poder que detém a responsabilidade de distribuir terras e
resolver as questões fundiárias
Namaka - primeira mulher do régulo na ordem de casamento, é quem dirige a casa,
Nandjan - segunda mulher do régulo, substitui a Namaka em caso de doença ou de ausência.
Nangurã - pessoa que prepara os funerais
Natiema (no plural Batiéma) – era a designação dada ao descascador de pele dos defuntos.
Ocússum - campo aberto onde os felupes praticam o lutu
Pano de pinte - pano tradicional confecionado por tecelões
Plear - ferro para moldar, usado em cerimónias
Pôme - defunto
Regulado - localidade ou territorio sob juridição de um régulo
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Régulo - é quem detém o poder tradicional de administração de um território ou localidade
Tabanca - aldeia, povoamento
Tara - material extraído da cana de bambu para fabrico de mobílias
Tina - uma das mais antigas danças guineenses
Toca-choro - cerimónias fúnebre;
Tchurai - pote perfurado utilizado como queimador de incenso
Uankra - ferro grande fixado no chão para assegurar a moldagem (base)
Ukabis - moringo para conservação de vinho (vinho de palma).
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ANEXO III
Mapa dos escravos que a companhia do Gram-Pará e Maranhão importou neste estado do Pará desde o
ano de 1757 a 1772
Em que tempo

Nomes dos
Navios

Localidade

Quantidade

Por Ano

1769 - janeiro

São Francisco
Xavier

Cacheu

---------

180

1770 - fevereiro

São Francisco
Xavier

Bissau

277

São Pedro
Gonçalves

Cacheu

192

1770 - maio

Santo António

Bissau

1770 - outubro

São Sebastião

Bissau

87

1771 - janeiro

São Pedro
Gonçalves

Cacheu

216

1771 - abril

São Pedro

Bissau

177

São Francisco
Xavier

Bissau

1771 - junho

Santo António

Cacheu

176

1771 - agosto

São Paulo

Bissau

129

1772 - março

Nossa Senhora
de Oliveira

Bissau

190

1772 - junho

São Paulo

Cacheu

151

Soma de todos os escravos

198

707

198

896

341

9.001

Fonte Bibliográfica: Manuel José da Cunha ; (Assistência) Coutinho de Almeida
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ANEXO IV
Quadro de escravos vivos e mortos
Nº Navio Transportador Nº viagens feitos Nº de Escravos Mortos Chegados vivo Embarcados
Nº Navio

Nº viagens

Nº de Escravos

Transportador

feitos

Embarcados

1

N.S. da Madre
Deus Galeras:

4

2

S. José

Nº

Mortos

Chegados vivos

705

158

547

5

861

85

776

N.S. da
Conceição
S. Luís Rei de
França
Santana e S.
Joaquim

9

1963

268

1511

6

1963

601

1695

3

518

129

389

6

S. Pedro

12

1499

48

1451

7

S.Sebastiao

12

1924

169

175

8

S.Antonio

10

1607

83

1524

9

Delfim

2

1074

95

979

10

S. Margarida

1

5

0

5

2

329

10

319

4

449

36

413

3
4
5

11
12

Santana e S. José
e almas
N.S.Piedades e
Almas

13

Africana

1

31

1

30

14

N.S.da atalia

1

490

87

403

15

N.s. da Nazare

5

220

0

220

16

N.s. do Bom
sucesso

1

1

1

1
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ANEXO V

Mapa da Região de Cacheu
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3 As Ilhas de Cabo Verde
na Rota dos Quilombos

Trabalho de pesquisa desenvolvido na Ilha de Santiago, Cabo Verde
Dezembro de 2010 | Cabo Verde

99

Diálogos Interculturais

3.1. CONCEITOS (QUILOMBOS E QUILOMBOLAS)
Etimologicamente a palavra "quilombo" tem origem nos termos "kilombo" ou "ochilombo" presente
também Noutras línguas faladas ainda hoje por diversos povos que habitam a região de Angola, na África
Ocidental. No início a palavra significava apenas um lugar de pouso utilizado por populações nómadas ou
em deslocação; posteriormente passou a designar também as paragens e acampamentos das caravanas
que faziam o comércio de cera, escravos e outros itens cobiçados pelos colonizadores. No entanto é no
Brasil que o termo "quilombo" passou a designar as comunidades autónomas de escravos fugitivos. Estes
locais, de grande concentração de escravos, eram normalmente lugares isolados, afastados dos centros
urbanos e de difícil acesso.

Em Cabo Verde o termo não é conhecido, embora existem provas de fugas de escravos ao longo da história
e a formação de pequenas comunidades isoladas de fujões ou vadios estabelecidos nas serras e montanhas
de difícil acesso, sendo certo que a Serra da Malagueta tenha sido um dos refúgios notáveis na ilha de
Santiago.

Segundo o Grande Dicionário Enciclopédico da Verbo (1997) Quilombo designa “aldeamento estabelecido
no mato em território brasileiro, onde se concentravam negros fugitivos. Os habitantes designavam-se de
quilombolas. Houve quilombos mais ou menos por toda a parte, hostis às expedições armadas e
acolhedores para os perseguidos. Nos quilombos vigorava o regime tribal. Alguns quilombos tornaram-se
famosos, entre eles o de Alagoas, onde ainda se realiza a dança folclórica dos quilombos”.

Segundo este Dicionário o Quilombo representa uma realidade do passado, no entanto, ainda hoje existem
no Brasil, comunidades negras rurais resultantes de antigos escravos fujões, que mantêm vivas as tradições
e a vida comunitária do período escravocrata. Estas comunidades mantêm uma cultura viva alimentada por
uma tradição que vem de gerações anteriores, do período em que os seus antepassados fugiram da
escravatura e se juntaram em terras isoladas e montaram uma estratégia de sobrevivência comunitária.
Quilombolas são os habitantes dos quilombos. Dentro dos quilombos, os quilombolas sempre tentaram
reproduzir a sua vivência africana quer trazidas das suas terras de origem quer recebidas dos seus
progenitores ou antepassados africanos.

As ilhas de Cabo Verde assumiram no passado, uma das mais importantes escalas na rota no comércio
escravo, talvez a primeira grande escala entre a África e as Américas no período emergente do comércio
triangular, como veremos adiante. No entanto, em Cabo Verde como vimos acima, não existe o termo
Quilombo para a designação dos escravos fujões. Nas ilhas ficaram as designações “vadios”, ou “fugidos”
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que abundaram entre a segunda metade do século XVII e todo o século XIX aliás, vadio, veio mesmo a
designar o habitante comum da ilha de Santiago, “Badio” na expressão crioula, embora os escravos fujões
tenham sido comprovadamente abundantes nas ilhas do Fogo e de Santiago.

Em Cabo Verde não existem documentos nem vestígios de comunidades de escravos fujões organizados
com estrutura tribal nem com uma administração comunitária local. Os documentos e a tradição oral dãonos conta de pequenos grupos isolados sobrevivendo em cooperação com as aldeias de homens livres que
lhes dão assistência e guarida, ou comunidades de fujões que assaltam as quintas. Mas em ambos os casos,
durante o século XIX registava-se que os “vadios” abrangiam escravos fugidos e brancos degredados que
fugiam à justiça e muitas vezes se agrupavam em comunidades ‘fora da lei’, vivendo em sítios isolados nas
serras e nas montanhas de difícil acesso. Estes grupos acabaram sempre sendo absorvidos pelas aldeias
próximas tornando-se vizinhos comuns.

A ideia de moradores da Serra ou dos Montes ficou bem conhecida em Cabo Verde no século XIX, altura em
que foram instituídas em cada freguesia, um Meirinho da Serra e um Capitão do Campo para recolher os
escravos fujões que se refugiavam nas Serras em sítios de difícil acesso26. Não é difícil encontrar ainda hoje
vestígios de funcos27 ou fonte-lexo28 em sítios isolados como as cumeadas das serras, o cimo dos montes ou
as enseadas remotas. António Carreira (1983) considera que a fuga de escravos foi um dos elementos
determinantes nos assentamentos humanos nas ilhas de Santiago e do Fogo. Sobretudo na criação de
núcleos de pequenos povoados nos píncaros das montanhas e fiadas de colinas lávicas de difícil acesso.

A toponímia das terras, das aldeias e sobretudo dos pequenos lugarejos ainda nos reservam um vasto
campo de pesquisa, pista de comunidades rurais ligadas à fuga dos escravos. No entanto, deve-se ter em
conta que em Cabo Verde a sociedade escravocrata começa na segunda metade do século XV, altura em
que as primeiras levas de escravos foram exportadas para a Metrópole e as restantes ilhas da
Macaronésia29. A partir da implantação da agricultura de plantações nas Américas é que as ilhas de Cabo
Verde enviam escravos para o Novo Mundo. Nos finais do século XIX assistia-se em Cabo Verde a uma
decadência da sociedade escravocrata mas, diferentemente do Brasil, os coronéis escravocratas das ilhas
eram dominadas por mulatos e alguns negros. É esta classe que enfrenta a luta pela emancipação dos
escravos e a fuga para as serras e montes. Registe-se ainda que, a partir da revolta liberal da década de
vinte do século XIX, os escravos esperavam pela sua liberdade dia após dia. Tendo sido criado na vila da
26

Senna Barcellos
Habitação de pedra, de forma redonda com uma única abertura e coberta de palha
28
Ou Fonte Aleixo designação comum na ilha do Fogo
29
Açores, Madeira e Canárias.
27
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Praia, a capital do arquipélago na altura, a “Associação Esperança” de luta contra a escravatura o que
tornava difícil a permanência da sociedade escravocrata moribunda nas ilhas de Cabo Verde.

3.2. POVOAMENTO DAS ILHAS DE CABO VERDE E INSERÇÃO NA ROTA DOS ESCRAVOS
As ilhas de Cabo Verde fazem parte de um conjunto de arquipélagos vulcânicos implantados na plataforma
ocidental do continente africano entre o paralelo 15º a norte do Equador e o Estreito de Gibraltar, este
grupo abrange também as ilhas Canárias e as Selvagens. A localização próxima do “velho mundo” tal como
foi definido no século XV, idealizou um conjunto arquipelágico ainda mais vasto denominado de
Macaronésia incluindo além dos supracitados arquipélagos, a Madeira e os Açores.

As ilhas Canárias já eram conhecidas na antiguidade e possivelmente alguns dos outros arquipélagos terão
sido esporadicamente visitados, mas sem o consequente povoamento. Do ponto de vista estratégico o que
as ilhas da Macaronésia têm de comum é a sua proximidade do “velho mundo” e o seu uso no passado
como base de navegação atlântica durante a expansão europeia (protagonizada pelos países ibéricos) a
partir do século XV.

Neste conjunto de arquipélagos as ilhas de Cabo Verde ocupam a posição meridional o que as insere em
simultâneo no Atlântico oriental e na África saheliana. Registe-se que as ilhas de Cabo Verde foram
descobertas numa altura em que os marinheiros portugueses já tinham chegado à costa da Guiné e se
desenvolvia uma troca comercial intensa com os reinos ribeirinhos da África Ocidental, alguns ainda
vassalos do império do Mali, mais precisamente o Kaabú30 que representava um estrutura política
mandinga da alta costa da Guiné31. Entre os produtos saídos da costa africana destacamos o ouro, o
marfim, peles preciosas e escravos.

A instalação de uma colónia portuguesa na ilha de Santiago em 1462 deu início à colonização permanente
das terras tropicais pelos portugueses e simultaneamente foi criada uma base administrativa e comercial
avançada nas proximidades da costa africana. Tirando partido do domínio das técnicas de navegação no
alto mar, a ilha de Santiago ficou tão perto da África do Oeste permitindo aos portugueses o controlo do
comércio da costa afastando outros concorrentes, mas paradoxalmente a ilha ficava tão distante para as
canoas africanas que dificilmente poderiam atacar a base portuguesa da ilha de Santiago e a eventual fuga
de escravos para o continente vizinho. Neste quadro, a ilha de Santiago emerge como uma ilha de
acumulação de escravos para exportação, inicialmente para a Europa, até finais do século XV e,
30

A este propósito recomenda-se a tese de Carlos Lopes – Kabunké – espaço, território e poder na Guiné-Bissau,
Gâmbia e Casamance pré-coloniais.
31
Vide Lopes 1999
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posteriormente, também para as Américas. No entanto uma parcela significativa de escravos ficou na ilha
de Santiago e em outras ilhas sendo usados em trabalhos diversos como a lavoura, a pastorícia, trabalhos
doméstico, etc.

Após a descoberta do arquipélago de Cabo Verde, o povoamento da primeira ilha terá iniciado em 1462
segundo a documentação mais coeva. Chegaram os brancos europeus (na maioria portugueses). Estes
precisavam de mão-de-obra para os trabalhos, principalmente na agricultura e criação de gado. Para isso
recorreram ao continente africano. Daí vieram os negros – escravos para os trabalhos mais duros. A parcela
mais significativa dos escravos foi exportada. Recorde-se que na altura a mão-de-obra escrava era utilizada
na agricultura e noutros ofícios tanto na península ibérica como nas outras ilhas da Macaronésia. Na
Madeira e nas Canárias, a mão-de-obra escrava era importante nas plantações de cana-de-açúcar e nos
engenhos, atividade económica levada para as Américas no século XVI e com ela a escravatura.

A Carta de Privilégios de 1466, atribuiu aos moradores da ilha de Santiago a possibilidade de agir
livremente na Costa da Guiné32 com os seus navios, vender todas as mercadorias e comprar escravos
(Carreira, 1964). Estes escravos eram depois vendidos como se de objetos se tratassem. Uma vez chegados
à ilha de Santiago estes escravos eram batizados e depois encaminhados para o próximo destino.

Bem cedo, a população escrava já era maioritária entre os residentes da ilha de Santiago, mas também
ficou célebre a exportação de escravos para as Américas. Até ao século XVII, os escravos que chegavam à
ilha de Santiago eram submetidos a um processo de “ladinização”, que consistia na doutrina cristã e ensino
de alguns ofícios. No essencial era um processo de aculturação onde se impunha os rudimentos da língua
portuguesa, numa primeira fase e do crioulo na fase posterior.

A ladinização acabou por assentar as bases de uniformização dos escravos trazidos do continente e por
ironia do destino, os alicerces da Nação Caboverdiana e emancipação de uma nova cultura em relação ao
colonizador. A localização estratégica de Cabo Verde facilitou um intenso tráfico de navios pelo porto da
Ribeira Grande, trazendo homens de diversas paragens e de diversas condições sociais: marinheiros,
aventureiros, militares, administrativos da coroa, eclesiásticos, degredados, piratas, corsários, escravos,
etc. A convivência imposta não só pelo espaço insular, mas também pelo reduzido número de mulheres
brancas, deu origem muito cedo aos mestiços. Também os negros tiveram de se misturar com as várias

32

As ilhas de Cabo Verde, mais precisamente a ilha de Santiago mantinha o controlo do comércio entre o rio Senegal e
o Cabo das Palmas.
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culturas em presença. Nos finais do século XVIII a língua crioula já dominava a comunicação vernácula de
modo que os brancos de origem europeia também a aprendiam para melhor inserção nas ilhas.

Os quadros em baixo extraídos de Senna Barcellos (2003) 33dão-nos uma ideia dos resgates de escravos na
costa da Guiné nos primórdios do século XV, mais precisamente nos anos de 1513 a 1515. Verifica-se que
as sedes de Capitanias, respetivamente os Portos de Alcatrazes e Ribeira Grande eram locais de descarga
dos escravos.

Ano de 1513
Localidades

Caravelas

Total dos Escravos

Escravos Avaliados

Ribeira Grande

Sta. Catarina
Sta. Bárbara
Sta. Maria da Graça
Sta. Clara
Sta. Maria do Cabo
Sta. Conceição
Sta. Victória
Sta. Cruz

31
32
142
16
18
54
166
106

30
32
84
12
13
54
100
103

565

428

Alcatrazes
Total

Ano de 1514
Localidades

Caravelas

Total dos Escravos

Escravos Avaliados

Ribeira Grande

Sta. Catarina
Sta. Maria d’Ajuda
Sta. Clara
Sta. Margarida
S. Guyão
Santantão
Santiago
Princeza
Sta. Maria da Graça
Sta. Bárbara
Sta. Maria de Nazaré

67
86
79
23
167
58
62
144
110
103
79
978

62
71
63
18
66
54
18
42
90
40
62
586

Alcatrazes
Total

33
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Ano de 1515
Localidades

Caravelas

Total dos Escravos

Escravos Avaliados

Ribeira Grande

Santantão
Sta. Maria da Graça
Santiago
S. Francisco
Sta. Cruz
Sta. Maria da Nazaré
Salvador
Sta. Maria de Piedade
S. João
Sta. Catarina

186
200
406
43
110
118
53
63
112
132
1423

134
111
206
28
55
103
32
31
82
64
846

Praia de Sta. Maria
Total

Ainda segundo Senna Barcellos “Destes escravos embarcaram dois na caravela S. Guyão em 1513 para
Portugal, e em navios castelhanos 378 nos anos de 1514 e 1515, que foram dirigidos para as ilhas Canárias
e outras terras de Castela no valor de 1:198$000, o que corresponde a 169 escravos avaliados por
pertencerem a hespanhois, e outros restantes 209 de portuguezes que eram isentos de pagar direitos e por
consequência desnecessária a avaliação”.

Deste fragmento, concluímos que, ainda no primeiro quartel do século XVI, a maioria dos escravos
resgatados na costa da Guiné era destinada à Europa e às ilhas da Macaronésia, com destaque para as
Canárias onde se implantavam as culturas e engenhos de açúcar.

A sociedade escravocrata de Cabo Verde surge num período tarde-medieval ainda muito antes da ocupação
das Américas pelos europeus, mas enfrenta constrangimentos impostos pelas características naturais do
arquipélago que limitaram seriamente os projetos coloniais. O quadro de aridez e ciclos de secas não
permitiram a instalação de um sistema de agricultura de plantações por períodos duradouros e a pobreza
da insularidade vulcânica não atraiu grande contingente de colonos europeus pelo que os negros ficaram
sempre em maioria. Conforme mencionado, a falta de mulheres brancas impôs a mestiçagem e muito cedo
os mulatos passaram a assumir a administração das ilhas e passaram a ser os terratenientes influentes e
senhores de escravos. Mas os ciclos de secas limitaram a utilidade de escravos nos campos, regra geral
durante os anos de crises de secas os coronéis davam alforria aos escravos por estas se tornarem inúteis.

Ribeira Grande, na ilha de Santiago a partir do século XVI, era o porto de entrada e saída dos barcos
negreiros provenientes de África e com destino à Europa e às Américas e muitos eram os navios que por aí

105

Diálogos Interculturais

passaram. O quadro a seguir dá uma ideia desta movimentação de escravos no início do século XVII, poucas
décadas após o período áureo do porto da Ribeira Grade de Santiago.
Movimento de escravos no Porto da Ribeira Grande
Ano

Entrada

Saída

1609

768

2703

1610

700

3390

1611

337

1612

212

António Carreira /Documentos Para A Historia das Ilhas de Cabo Verde e Rios da Guiné

A leitura do quadro permite-nos perceber que, nessa altura, havia já uma grande reserva de escravos em
Cabo Verde, pois há uma grande diferença entre o número de entrada e de saída. Verifica-se também que
há anos sem registo de entrada. Segundo António Carreira (1983), esta falta de registo pode estar ligada a
uma das maneiras de se escapar ao pagamento das taxas devidas à coroa.

O não pagamento das taxas, a desordem no comércio, as irregularidades e a fome contribuiriam para a
decadência do comércio das ilhas. Com a decadência do comércio e falta de dinheiro nas ilhas uma parte
dos europeus regressou ao reino, deixando a terra aos seus descendentes mulatos e aos negros. Os
historiadores destacam o século XVII como uma altura de grande carência de moeda nas ilhas e fuga dos
homens brancos. Mesmo os que permaneceram nas ilhas preferiram morar nas suas fazendas rurais no
interior da ilha em detrimento da cidade portuária moribunda.

A saída dos homens brancos foi o reflexo da decadência do papel das ilha no comércio triangular, mas foi
importante para a viragem no percurso histórico da ocupação da ilha de Santiago e de todo o arquipélago.
Os aventureiros europeus que estavam nas ilhas na mira de um comércio altamente vantajoso, saíram
deixando as terras aos “crioulos” no sentido dos nativos da terra, que não tinham para onde ir, porque já
não possuíam o cordão umbilical com nenhuma tribo do continente vizinho. A diversidade de culturas
africanas em presença, os limitados contingentes de cada cultura e a forte aculturação imposta pelo
colonizador, não permitiu a reconstituição das culturas de origem no arquipélago.

Embora a sociedade escravocrata se tenha mantido até finais do século XIX, estávamos em presença dos
verdadeiros alicerces da nação cabo-verdiana. Surgia uma nova língua numa comunidade que se sentia os
verdadeiros donos do arquipélago porque nele tinham nascidos e não estavam dispostos à fuga pela falta
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de negócios, mas sim preferiram montar uma estratégia de sobrevivência nas ilhas. Esta estratégia inclui o
povoamento de novas ilhas, a ruralização e o abandono dos centros portuários.

Contudo, verifica-se que a diminuição da importância de Cabo Verde na rota do comércio escravo, não
determinou a decadência da sociedade escravocrata, até porque a dispersão dos moradores notáveis da
Ribeira Grande pelo mundo rural e o recentramento da economia das ilhas na agricultura em detrimento
do comércio portuário, faz-se com base na mão-de-obra escrava. Ainda no início do século XIX, Lucas de
Senna34 dizia que em Cabo Verde qualquer trabalho rural era feito pelos escravos. Nesta via, durante os
séculos XVIII e XIX a importância de Cabo Verde no tráfico internacional de escravos tinha diminuído
drasticamente no entanto, persistia uma sociedade escravocrata alimentada quer pelas importações
pontuais a partir da cota da Guiné, quer pelos nascidos (crioulos) na casa dos coronéis.

3.3. COMUNIDADES DE ESCRAVOS EM CABO VERDE
3.3.1. FUGA DE ESCRAVOS E REFÚGIO NAS SERRAS
Entre os escravos havia uma diferença entre os que serviam nas casas e os que trabalhavam nos campos,
no entanto as condições eram muito duras e a forma de tratamento dependia exclusivamente da vontade
dos senhores. Não era fácil conseguir uma carta de alforria e passar a ser homem livre. Os filhos de pais
brancos e mães pretas que fossem reconhecidos pelo pai podiam facilmente conseguir a liberdade, mas os
de pais e mães negras dificilmente conseguiam.

Nestas circunstâncias, muitos escravos optaram pela fuga como meio de conseguir a liberdade. Vivendo
como fujões e gozando de uma liberdade “ilegal” estes escravos podiam, a qualquer momento, ser
capturados e reencaminhados ao seu senhor. Por isso a solução era viver “pelas serras”.

António Carreira (1983) considera que a decadência dos centros urbanos costeiros e a insegurança gerada
pelos ataques dos corsários e dos piratas terão dado um grande impulso à fuga dos escravos. Acontece que
as ilhas de Cabo Verde, pela sua localização estratégica, representaram uma passagem quase obrigatória na
navegação entre a África de Oeste, a Europa e o Atlântico central e meridional. Neste quadro o corso e a
pirataria elegeram as águas das ilhas como ponto estratégico de interseção de navios carregados de carga
preciosa entre os destinos, tanto na ida como na vinda. Com certa frequência atacaram as aldeias costeiras
para o abastecimento de víveres e também para o saque. Os ataques foram frequentes nos séculos XVII e
XVIII e nestas circunstâncias os escravos aproveitaram o quadro de debandada geral para escaparem para
os sítios inóspitos das serras e barrancos para se libertarem do cativeiro.
34

Dissertação sobre as ilhas de Cabo Verde 1818
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Já no século XVIII, existiam pequenas comunidades de vadios nas serras e nos montes35 mas o documento
destaca que eram afáveis e recebiam os estranhos com muito carinho, contrariamente a documentos do
século XIX que os consideram ladrões e assaltantes. Pelo aspeto contraditório dos documentos somos
levados a admitir que o comportamento dos “vadios” variou em conformidade com as secas e a
abundância de recursos nas ilhas. Isto é nos anos de grandes crises tornaram-se violentos e ladrões das
serras enquanto nos anos de abundância das chuvas foram absorvidos pelas comunidades rurais pobres
que lhes deram guaridas e os aproveitaram no amanho dos campos.

3.3.2. COMUNIDADE DE ESCRAVOS FUJÕES E VADIOS
Tendo em conta os parcos recursos alimentícios destas zonas e a dificuldade de conseguir entrar numa
povoação para se abastecer, os escravos fujões assaltavam constantemente os transeuntes como meio de
subsistência, sendo essa, pelo menos, a imagem que nos transmite alguma documentação do século XIX.

Este facto e o medo da denúncia e possível captura criaram uma relação de hostilidade entre a população e
os escravos fujões. Como referimos acima, a comunidade de fujões chegou a integrar homens brancos
degredados. Mais tarde esta comunidade aumentou e passou a atacar as aldeias. As autoridades não
conseguiam dominar estes atacantes constantes e o medo foi crescendo entre a população e os pequenos
proprietários. Neste contexto os pequenos proprietários preferiram tornar os fujões assalariados a tê-los
como inimigos. Esta situação iria minimizar os custos com os escravos que constituíam um peso morto nos
anos de seca e iria acabar com o constrangimento da fuga. Os donos de escravos muitas vezes não
dispunham de recursos para alimentar e vestir os escravos nos anos de seca, pois a economia era centrada
na agricultura.

O escravo sem ocupação era mais um problema do que uma vantagem e o dono nem sempre conseguia
livrar-se dele nos anos de seca e carestia de alimento. Por outro lado, os fujões sem recurso eram um
perigo para a sociedade. Tornando os escravos e fujões assalariados não haveria mais o problema de
suportar o peso morto nem o de assalto por parte dos fujões.

No último quartel do século XVIII, existiam nas ilhas de Santiago e do Fogo uma grande massa de negros
livres provenientes de escravos alforriados e fugidos. Mas eram homens sem terras nem haveres que

35

Notícia Corográfica e Cronológica do Bispado de Cabo Verde; 1784

108

Um olhar sobre as raízes africanas nas Comunidades Remanescentes de Quilombos do Estado do Maranhão, Brasil

viviam na dependência dos proprietários de terras que os contratavam para trabalhos de ocasião ou eram
simplesmente “vadios”.

“Os vadios” chegaram a constituir pequenas comunidades nas serras e nos montes e segundo um relato de
178436 já eram muito pacíficos e recebiam os visitantes com muito afeto. No entanto no século XIX o
governador criou um meirinho da serra para capturar os escravos fujões pelo risco de se organizarem em
bandos de ladrões. Este comportamento pode estar associado à persistência de ciclos de secas entre os
finais do século XVIII e início do século XIX.

Na atualidade, não existe nenhuma comunidade rural relacionada com as antigas comunidades de “vadios”
nem existe registo de organização tipo “Quilombo” com uma base económica assente na terra ou qualquer
outra atividade. A pequena dimensão das ilhas e a falta de recursos naturais (alimentos) nas áreas de
refúgio podem também ter contribuído pela não existência destes aldeamentos isolados de vadios, pois
não poderiam ficar muito tempo isolados sem comida e sem serem encontrados. A figura do indivíduo que
não tem terra, não trabalha e vive de vadiagem foi muito pejorativa nas ilhas rurais como em Santiago
onde recebe a alcunha de “Djon Lobo37”.

A escassez de terras e o quadro climático desfavorável não permitiu a criação de assentamentos de
escravos fujões por mais de uma geração. Em Cabo Verde não existem terras livres, todas as parcelas,
mesmo os penhascos mais inacessíveis pertencem a um dono e as reduzidas dimensões das ilhas
favorecem a reclamação mais cedo ou mais tarde e a expulsão de intrusos. Paradoxalmente, as secas
cíclicas provocavam grandes mortandades na população pobre que não tinha terra, mas vivia na
dependência dos terratenientes na categoria de rendeiros e meeiros. Neste quadro, nos anos que seguem a
uma grande seca ocorrem carências de mão-de-obra, pelo que facilmente os vadios conseguem tornar-se
meeiros ou rendeiros e absorvidos nas comunidades de aldeões.

O grande problema da terra em Cabo Verde e particularmente da ilha de Santiago, foi a posse plena, uma
vez que as melhores terras e as terras de regadio sempre pertenceram aos morgadios e capelas e mais
tarde aos grandes proprietários ficando a classe mais pobre na eterna condição de meeiros ou rendeiros.
Por essa razão, as grande revoltas rurais sempre resultaram de desentendimento entre rendeiros e
proprietários.

36

Documento citado na página anterior
Este termo pode ser de origem mandinga, Djon significa escravo em mandinga e o lobo na Guiné- Bissau a “hiena” é
o animal que simboliza a estupidez e o desprezo.
37
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Apesar de não existirem em Cabo Verde vestígios de comunidades procedentes de comunidade de escravos
fujões existem uma vasta gama de manifestações festivas e atividades culturais provenientes das
comunidades negras que marcaram de forma determinante a história das ilhas.

Nesta via, a arquitetura, a gastronomia, a língua, os contos tradicionais, a música, a dança, as festas
populares, hábitos e costumes diversos trazem a marca da sociedade escravocrata onde tiveram os seus
alicerces, mesmo nas ilhas povoadas tardiamente já nos finais da sociedade escravocrata.

3.3.3. NA PISTA DA COMUNIDADE DE VADIOS E FUJÕES DAS SERRAS
As comunidades e aldeamentos remotos, aldeamento de escravos vadios que foram muitos destacados por
Carreira (1983) praticamente desapareceram, mas ainda é possível serem localizados bases de construções
arredondadas de pedra, vestígios de antigos funcos ou fonte-lexo, tanto na ilha de Santiago como na ilha
do Fogo. A toponímia ainda traz a memória de alguns destas comunidades hoje abandonadas. No entanto,
como vimos os escravos fujões foram progressivamente absorvidas pelas comunidades rurais próximas que
lhes deram guarida ou apoio tácito ou os empregaram nas suas terras contribuído para o seu completo
desaparecimento com o fim da escravatura.

Em Cabo Verde os vestígios da sociedade escravocrata aparecem sobretudo no domínio da herança
cultural, principalmente nas festas tradicionais como Santa Cruz, São João, São Pedro, São Sebastião, Nossa
Senhora do Rosário, etc.

A catequização dos escravos remonta aos primórdios do povoamento das ilhas e bem cedo o cristianismo
se afirma como um dos elementos de identidade da cultura cabo-verdiana. Em regra os escravos nascidos
na casa dos coronéis, por definição os crioulos, não conheciam outra religião diferente do cristianismo e os
que vinham do continente nunca chegaram a constituir grandes contingentes numa mesma fazenda ao
ponto de reconstituírem as religiões de origem como aconteceu no Brasil.

É no quadro do cristianismo que são criadas as irmandades associadas aos Santos Populares atribuídas aos
festejos dos negros, como no caso de Santa Cruz, Santo António, São Sebastião, São João e São Pedro.
Evidentemente que os festejos, a musica e as danças eram de cariz marcadamente africana como o
batuque e outras expressões. Associados às festas dos santos populares foram criadas várias irmandades
que permitiram o diálogo com as classes dirigentes, mormente com a Igreja. Ainda hoje nas festas de São
Sebastião, Santa Cruz, Santo António, São João, São Pedro, a Tabanca, as Bandeiras e o Colá mantêm vivos
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os vestígios da sociedade escravocrata onde nasceram. Registe-se no entanto que as irmandades
associadas aos Santos, as Bandeiras representam as reminiscências da Sociedade Medieval portuguesa nas
ilhas de Cabo Verde.

A forte religiosidade que marcou a criação da cultura cabo-verdiana também foi transmitida ao Brasil
especialmente ao Maranhão, verifique-se que entre 1757 e 1777 o arquipélago foi administrado pela
Companhia de Grão-Pará e Maranhão que detinha o monopólio de todo o comércio das ilhas e da costa da
Guiné incluindo como era óbvio a escravatura. Cabo Verde e as dependências no continente (a Capitania de
Cabo Verde38) abasteciam os negócios de mão-de-obra das atividades da Companhia no outro lado do
Atlântico. Esta vigência deve ter deixado profundos traços do arquipélago e da sua costa firme nos
afrodescendentes de Maranhão e Grão Pará no Brasil.

Seguindo a pista lançada por António Carreira as aldeias localizadas em sítios remotos, especialmente em
locais de difícil acesso como píncaros das montanhas ou barrancos inóspitos, teriam resultado do
assentamento do fujões. Como vimos antes qualquer parcela seria privada, mas os proprietários podiam
aproveitar a oportunidade para arrendar estas terras aos desgraçados que não tinham outra alternativa
senão voltar ao cativeiro ou morrer à fome. Aliás, nos finais do século XIX sabia-se que os fujões viviam
sempre com a guarida tácita dos outros negros livres, ou mesmo os proprietários que os recrutavam como
capangas.

3.4. PRESENÇA NEGRA E TRADIÇÃO COMUNITÁRIA EM CABO VERDE
A sociedade cabo-verdiana foi inicialmente constituída por dois grandes grupos: os brancos europeus livres
e os negros africanos maioritariamente escravos39. Dos brancos que participaram no povoamento das ilhas,
quase que não havia mulheres. Assim a ligação do homem branco e da mulher negra foi criando a
mestiçagem que se processou normalmente. Essa mestiçagem tornou-se incómoda para a coroa ao ponto
de, em 1620, o rei ter determinado o envio de mulheres brancas degredadas para Cabo Verde, na
perspetiva de extinção dos mulatos. Com o tempo surgiu uma terceira classe - os negros forros e os
mulatos. De qualquer forma, os brancos sempre estiveram no topo e os negros escravos na base da
pirâmide. Os escravos negros constituíam a maioria e não podiam ter nenhuma iniciativa para sair da base
da pirâmide, a não ser por vontade do seu senhor, isto sobretudo na fase inicial da sociedade escravocrata.

38

Abrangia teoricamente o arquipélago e a costa africana entre o rio Senegal e o Cabo das Palmas.
Houve caso de negros livres, incluindo príncipes que vieram para a ilha de Santiago e alguns vieram estudar na
Ribeira Grande de Santiago, vide André Alvares de Almada.
39
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A sociedade cabo-verdiana formou-se, portanto, desta mistura de europeus (maioritariamente
portugueses) e de africanos. Nesta relação entraram elementos das duas culturas, mas a dos europeus era
a dominante, pelo menos na primeira fase de colonização. Mesmo tendo a supremacia o europeu teve que
se adaptar às circunstâncias locais. Mudança de hábitos alimentares em função dos recursos existentes e
das culturas possíveis, língua e tipo de habitação tendo em conta os materiais existentes e dinâmica de
convivência humana. Também os africanos tiveram que se adaptar às circunstâncias locais: isolamento do
continente, geossistemas dominados pelo espaço insular, vulcânico e saheliano, multiculturalidade imposta
de presença de várias etnias africana e brancos europeus. Assim nasceu a cultura cabo-verdiana, muitos
distintos num espaço insular e descontínuo. No entanto, é notável a presença da cultura negra em Cabo
Verde na gastronomia, na música e em alguns utensílios de uso doméstico. O pilão africano e o moinho
mediterrânico fazem parte dos utensílios domésticos das famílias crioulas.

A decadência da sociedade escravocrata em Cabo Verde acontece num período crítico da economia das
ilhas. Desde os finais do século XVIII, as crises climáticas traduzidas em secas cíclicas e prolongadas, tinham
devastado as fazendas rurais, onde muitos escravos eram libertos não por caridade mas pela decadência do
próprio morgado (coronéis terratenientes), a mortandade dos pequenos camponeses era elevada deixando
terras livres no fim de cada ciclo de seca, pelo que facilmente um liberto hábil que escapasse de um ciclo de
fome poderia adquirir parcela em renda ou na categoria de meeiro no início de um período húmido,
embora o destino seja sol de pouca dura. É nesta base que as comunidades rurais dos libertos estabelecem
estratégias de mutualismo de ajuda mútua sobretudo nos trabalhos agrícolas, nas festas tradicionais e nos
momentos críticos da vida comunitária, surge o famoso Djunta-mó (juntar as mãos), o elo comum aos
mutualismos rurais está associado às irmandades dos Santos Populares (as Tabancas e as Bandeiras). É num
período bastante recente que aparecem associações mutualistas que não possuem um Santo comum como
é o caso das associações funerárias existente na ilha de Santiago.

Na vida quotidiana verifica-se ainda elementos provenientes da cultura africana particularmente ligados às
aldeias (tabancas) da Guiné40, o uso de panos ou soladas pelas mulheres no campo tanto para a proteção
do lombo (lambu), como no transporte das crianças (bombu). Não existe o culto dos antepassados nem
oferendas de água e grogue mas ocorrem com frequência os descendentes colocarem garrafas de grogue e
potes de água na campa de defuntos no cemitério. Em detalhe ainda persistem reminiscências da
comunidade de origem muito diluídas na cultura crioula dominante nas ilhas, preze embora que esta
reminiscência também é comum à cultura da metrópole ibérica.
40

Na Guiné-Bissau, o termo tabanca designa uma aldeia, mas em Cabo Verde, tabanca designa uma festa associada a
uma irmandade, baseada numa aldeia, assim surge a tabanca de Chã de Tanque, de Achada Grande, de Várzea da
Companhia, etc.
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3.4.1. AS TABANCAS, AS BANDEIRAS E O MUTUALISMO TRADICIONAL
Em Cabo Verde é dentro da comunidade escravocrata que se fez a maior afirmação da organização dos
negros, sendo um exemplo paradigmático as Tabancas e as Bandeiras41. Uma irmandade de socorros
mútuos ligados a uma festividade religiosa, a Tabanca reflete a sociedade escravocrata onde surgiu. Entre
os associados existem figuras proeminentes como Reis, Rainhas, Governadores, Chefes diversos, mas
também filhas de Santo e Cativos ou Escravos, assim como forros representados pelos estranhos à
irmandade que participam nas festividades.

Uma Tabanca está associada a um Santo, como é o caso de São João, Santo António, Santa Cruz, etc. A
criação da irmandade é justificada pelo culto a um Santo, no entanto, entre os membros existe um
compromisso de socorros mútuos que vai desde a ajuda nos trabalhos de campo até ao apoio na doença e
na morte. Os elementos ascendem de cativo ao rei ou à rainha pela sucessão à morte dos chefes. A rainha e
o rei não são marido e mulher na vida social e até podem ser residentes em aldeias diferentes, ressalve-se
no entanto que a base da Tabanca é aldeia onde está a Capela do Santo padroeiro. Nos festejos dos Santos
coexistem rituais católicos e festejos tipicamente africanos e os laços que unem a irmandade eram muito
fortes até à segunda metade do século XX, altura que a Tabanca entra em crise, pela pouca capacidade de
mobilizar a juventude e pela concorrência de formas moderna de mutualismo e festas populares. Ainda
hoje existe Tabanca nas ilhas de Santiago e do maio, mas já não tem o mesmo objetivo dos tempos
passados, atualmente é mais uma festa folclórica associados às festas juninas.

As associações funerárias constituem uma outra forma de ajuda mútua e estão mais difundidas nas
comunidades mais pobres da ilha de Santiago, tanto no espaço rural como nos centros urbanos. Nestas
associações os membros pagam uma quota com o objetivo de gerar um fundo comunitário, este fundo é
destinado a ajudar às famílias quando morre algum membro do agregado familiar. A associação não só
garante a ajuda financeira mas também dá toda a assistência. Para além dos gastos feitos com o serviço
fúnebre, a morte em Cabo Verde também implica gastos com a alimentação de todas as visitas que
decorrem por um período longo (mais ou menos um mês), custos das missas, etc. O custeio do culto não
depende da duração do estatuto de membro, basta um elemento da família estar inscrito para a associação
assumir todos os gastos.
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Na ilha do Fogo existe a chamada festa do Negros, associada à Santa Cruz, constitui um caso muito curioso porque
sempre escondida pelas classes dirigentes da ilha, além dos rituais de rezas associam o batuque ainda praticado no
início da década de sessenta do século XX, segundos testemunhas e associados em agosto de 2010 (!).
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Como é evidente, nem sempre as famílias pobres dispõem de recursos financeiros suficientes para arcar
com os enormes gastos dos enterros, das esteiras

42

e das missas. Por isso as associações funerárias

constituem um apoio para as famílias carenciadas e estão mais enraizadas nas comunidades mais pobres.

A Tabanca subsiste nas ilhas de Santiago e do maio, sendo as variantes de festa de Santos e grupos
mutualistas as Bandeiras na ilha do Fogo e o Colá nas ilhas de Barlavento. A festa de Santa Cruz, também
denominada a festa de pretos ou festa de negros, é mais expressiva na ilha do Fogo, na Cidade de São Filipe
onde ainda é mantida pelas famílias que assumem descendência direta de escravos nos finais do século XIX.

A festa de Santa Cruz teve a sua origem no hábito dos coronéis e terratenientes facultarem folga aos seus
escravos nesse dia, 3 de maio, antes da reforma do Calendário gregoriano. Os escravos em festa
organizavam grandes desfiles pelas aldeias, facto que preocupou as autoridades devido ao risco de se
organizarem revoltas durante as referidas festas.

No século XIX a Tabanca foi várias vezes proibida, mas acabando sempre por ser autorizada mais cedo ou
mais tarde. Até a sua limitação do espaço de atuação na década de cinquenta do século XX. Com os alvores
da independência ressurgiram algumas Tabancas, sobretudo devido ao incentivo à cultura tradicional
promovido pelo governo nos primeiros anos.

3.4.2. OS RABELADOS
Os Rabelados são uma comunidade religiosa que se encontra no interior da ilha de Santiago de Cabo Verde.
Esta comunidade se formou a partir de pessoas que se revoltaram contra as correções trazidas pela Diocese
de Cabo Verde, na década de 40 do século XX e se isolaram do resto da sociedade, passando a exercer as
suas antigas tradições na clandestinidade, ou pelo menos à margem da sociedade civil.

Entre 1910, com a implantação da República Portuguesa e, mais precisamente com a Lei das Separações de
1911, entre a emergente República Portuguesa e a Igreja Católica houve uma expressiva hostilidade, o
Governo da República no arquipélago proibiu a instalação do bispo na ilha de Santiago, e até 1940 altura da
assinatura da Concordata em 1940, a Igreja de Cabo Verde entrou em decadência pela falta de bispo, o
seminário foi extinto em 1917, tendo o espólio sido transferido para o Liceu (secular) na ilha de São
Vicente. Os poucos padres diocesanos (padres de terra) tinham um comportamento pouco ortodoxo nas
comunidades. Com a Concordata veio o primeiro bispo em 1942, um Espiritano que ficou chocado quando
42

Uma herança africana, quando morre alguém adulto, durante sete dias deve-se rezar o terço e as ladainhas ao cair
da tarde. Ao final do terço deve-se servir uma refeição, até ao levantar da esteira, no sétimo dia.
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encontrou padres com filhos e concubinas, mandou vir missionários para expurgar o quadro espiritual das
ilhas, algumas comunidades rurais da ilha de Santiago, preferiram os padres de terra, mais convivente com
as aldeias e pecadores como os moradores e deu origem a uma clivagem pouco entendida pela
administração portuguesa da época, década de cinquenta do século XX.

Os Rabelados isolados, nem deram conta da reforma do Vaticano II, pelo continuam a rezar nos moldes da
Igreja Católica da primeira metade do século XX. A comunidade religiosa, moribunda em fase de autêntica
“folclorização”, vive em zonas afastadas das outras comunidades, isolamento não só em sentido religioso,
mas também a nível económico e social. No início da década de sessenta, durante as campanhas de
erradicação da malária, com o uso massivo de DDT, os Rabelados foram abandonaram as suas casas, e
refugiaram-se em aldeias de palhotas, por eles mesmos construídos, em sítios remotos da ilha de Santiago.
Atitude que foi interpretada pela administração colonial como desobediência civil organizada. Razão pelo
que os lideres foram degredados para as ilhas do Fogo e do maio. O médico Júlio Monteiro 43fez um estudo
aprofundado em defesa dos Rabelados, onde demonstra o domínio de motivos religiosos e não civis na
atitude desta revolta.

Os Rabelados formaram grupos coesos para sobreviver. Nessas condições de semiclandestinidade e
isolamento foram preservadas as tradições religiosas e culturais e a independência face à hierarquia
católica e ao poder político. A comunidade gerou a sua própria economia que funcionou principalmente à
base de troca, usando bens produzidos na própria comunidade. A maior comunidade de Rabelados vive
atualmente em Espinho Branco. Atualmente esta comunidade está cada vez mais integrada no modo de
vida da ilha e já pouco se nota este isolamento. Membros da comunidade vão à escola, fazem comércio
com as aldeias vizinhas, fazem artesanato, recebem pessoas de “fora” e até participam de cerimónias
religiosas da Igreja Católica. Portanto pode-se dizer que esta comunidade, tendo em conta a sua verdadeira
essência, está em vias de extinção. À medida que a geração mais velha vai morrendo os mais novos
afastam-se das tradições religiosas e já não encontram sentido nas práticas dos seus antepassados.

3.4.3. ASSOCIAÇÕES DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
A situação económica do cabo-verdiano e a falta de recursos naturais em Cabo Verde levaram o povo a
criar um sistema de ajuda mútua. Esta ajuda mútua está, portanto, enraizada no modo de vida do caboverdiano. Designada em crioulo por djunta-mon, a prática sempre contribuiu para melhoria e rapidez no

43

Julio Monteiro – Os Rabelados da Ilha de Santiago (1974)
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trabalho. Djuntamon se pratica maioritariamente na agricultura e na construção de casas, mas também
pode abarcar outras áreas.

Em Cabo Verde a agricultura é dependente da chuva irregular e o rendimento é baixo, mas é o modo de
vida de uma grande parte da população. Assim nos anos de seca as pessoas mais pobres passam por muitas
dificuldades. É preciso sempre fazer um trabalho muito rápido para aproveitar ao máximo as poucas
chuvas, por isso este sistema de djunta mon funciona muito bem. Com a independência institucionalizou-se
a criação de cooperativas (de consumo, de carpintaria, de produção agrícola) que funcionaram bem nos
primeiros anos.

O governo aproveitou a ideia de ajuda mútua para incentivar a formação de cooperativas com o objetivo de
levar a população a participar ativamente no desenvolvimento de Cabo Verde. Ainda hoje temos muitas
cooperativas, embora não como nos primeiros anos da independência. Mais tarde as comunidades
começaram a criar as suas associações, umas vezes com o impulso externo de algumas ONGs e outras com
a experiencia de outras comunidades. Assim as associações passaram a ficar mais independentes da tutela.

Hoje existem várias associações de desenvolvimento comunitário, principalmente nas zonas rurais, que
funcionam como uma boa prática de combate à pobreza, pois contribuem para uma melhoria da qualidade
de vida na comunidade e consequentemente no país. Estas associações estão muitas vezes ligadas à
agricultura, mas também abrangem várias outras áreas nomeadamente a educação, os transportes, microcrédito e a construção de infraestruturas comunitárias. Atualmente estas associações conseguem negociar
diretamente com várias instituições, nacionais e estrangeiras, projetos de grande envergadura que
contribuem para o desenvolvimento das comunidades onde estão inseridas e do país em geral.

3.5. PRESENÇA NEGRA E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
Em Cabo Verde existem várias manifestações culturais marcadas pela presença negra, os ritmos, as danças
e as mensagens da Tabanca, do Batuque e de outras expressões musicais. Vários utensílios domésticos
como a pilão, o cancarã, o binde, o calmã, usam expressões de línguas africanas de onde vieram.

O quadro das ilhas marcou profundamente as manifestações tradicionais surgidas no arquipélago, um
exemplo típico é estória popular do Lobo (Hiena) e o seu sobrinho (Xibinho), a hiena nas culturas da África
ocidental assume o papel de herói covarde e animal estúpido, que se deixa enganar pelo sobrinho, quando
o papel do tio é exatamente o de educar e adestrar o sobrinho. O Ti-lobo em Cabo Verde assume
exatamente o papel que lhe é atribuído no continente, nomeadamente na Guiné, mas o cenário em que a
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história é contada nas ilhas é o enquadramento das secas e das fomes onde o Lobo sempre comilão, como
é descrito no continente, e dá as gargalhadas (o tal riso da hiena44), mas acaba sempre mal quando surge o
sobrinho astuto (Xibinho). Tantos nas estórias e contos tradicionais, nos ritmos e nas danças, na tradição
oral e sentenças populares existem memórias vivas do período escravocrata que só desapareceu nos finais
do século XIX.

3.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O arquipélago de Cabo Verde desempenhou um papel de charneira na rota da cultura quilombola entre a
África Ocidental e o Brasil. Efetivamente nos primórdios da colonização do Brasil, o arquipélago foi ponto
obrigatório de passagem e ladinização dos negros escravizados trazidos dos Rios da Guiné e destinados ao
novo Mundo, mormente ao Brasil.

A partir do século XVIII, com a criação da Companhia de Grão-Pará e Maranhão estabelece-se um elo de
ligação entre a costa da Guiné e o Brasil, mais precisamente o Maranhão com passagem pela ilha de
Santiago. Cabo Verde constitui um ponto importante de cristianização e aculturação dos escravos
destinados às fazendas do Brasil pelo que, o conhecimento completo do percurso das culturas entre a
África Ocidental e o Brasil passa pelo conhecimento da cultura de Cabo Verde, da sua história e processos
de evolução ao longo dos cinco séculos da presença humana nas ilhas.

As ilhas preservam muitos elementos provenientes do continente vizinho, mas também gerou novos tipos
de manifestações culturais, crenças e tradições que passaram a outros destinos através de escravos que
fizeram “estágios” no território das ilhas e puderam assim levar consigo parte da vivência no arquipélago.
Ao longo deste projeto podemos encontrar importantes pedras de alicerces da cultura cabo-verdiana nos
Regulados de Cacheu, desde Tchur a Bolol ou Calequisse, assim como podemos ver a continuidade da ilha
de Santiago em muitas manifestações festivas dos Quilombolas do Estado do Maranhão.

44

A associação da hiena à estupidez vem bem expressa na cultura Fula segundo recolhas de Hamadu Hamapté Bá,
mas também lembramos a figura das hienas em O Rei Leão de Walt Disney baseado na cultura Swahili.
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ANEXO – FOTOGRAFIAS

Pelourinho da Cidade Velha
Centro histórico de uma Cidade Porto de
exportação de escravos

Cidade Velha
Bairro de São Sebastião
e Ruínas de Sé Catedral

Réplica do Navio negreiro Amistad
na Cidade Velha

Agricultura no vale da Ribeira Grande
(Cidade Velha)
um cruzamento de plantas dos cinco continentes
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Capela de Nossa Senhora da Luz um dos poucos
vestígios da antiga vila de Alcatrazes

Casa senhorial do século XIX
no vale dos Engenhos c
élebre pelas revoltas de escravos e rendeiros

Tabanca na Localidade de Chã de Tanque
Vale dos engenhos

Vale dos engenhos na estação das chuvas

Ritual do Pilão da festa de São Filipe – ilha do Fogo
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Ritual da festa de São Filipe
Ilha do Fogo

Nicho de Santa Cruz
Ilha do Fogo

Nicho doméstico de Santa Cruz
Ilha do Fogo

Batuque nas escadarias da igreja
Cidade Velha

Aldeia de Rabelados – Espinho Branco
Ilha de Santiago
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Desfile de Tabanca
Ilha do maio

Desfile de Colá São Pedro
Ilha de São Vicente

Nicho de Santa Cruz – Localidade de Chã de Tanque
Ribeira de Engenhos – ilha de Santiago

Nicho de Santa Cruz – Capela da Tabanca de Chã de Tanque
Ribeira de Engenhos – ilha de Santiago
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