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EXMO. SR. DR. PROCURADOR GERAL DA REP~BLICA. 

Os trabalhadores rurais do Povoado 
Jamar1, município de Turia~u no Estado do Maranhio, 
representados pelo Sindicato dos TrabalhadoreA Rurais de 
Turiaçu, fundado em 09 de de~embro de 1971, inscrito no C.G.C. 
sob o nQ 057733654/0001 (Doe. N90i), vem, por meio de seu 
aclvo s ado "in fine" :assinado, r e eruer er , respeitosamente que 
V.EXa., com fulcro no art. 127 e setgs. da Constituiçlo Federal 
tome as medidas cabíveis para que, nos termos do art. 68 do ato 
das disposiç5es constitucionais Transitórias, seja emitido o 
titulo de propriedade mencionado na Carta Magna, em favor dos 
requerentes, pelas raz5es de fato e direito a seguir aduzidas. 

Termos em que pede e aguarda 

D E F E R I M E N T O. 

L 
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F'RF.:L IM I h!AR11E::NTE 

"qL\em me solta que tou preso ... 
eu para a mata me vou, quem me solta que tou preso ... 
quem me solta que teu preso ... 
que eu quero volta ao meu lugar ... quem me solta que tou preso. 
quem me solta que teu preso ... quem me solta que teu preso ... 
p o j_ s que\· e> +·uç, j_ r· t amb ém p a r a me cl i ve r t ir til b ,':\ia r ... " 

<Trecho de letra cantada na festa do tambor de crioula 
do ~ovoado de Jamari). 

A ConstituiiiO de 1988 erigiu formalmente 
as bases de um Estado Dernocrtltico e de direito, consignando no 
titulo doss princípios fundamentais o respeito aos valores sociais 
cio trabalho e~ dignidade da pessoa humana. 

O texto constitucional elenca ainda como 
objetivos fundamentais da Rep~blica Federativa do Brasil a 
erradica~io da pobreza e da marginalidade, reduzindo as 
desigualdades sociais e regionais, bem como promover o bem de 
todos, sem preconceitos de erigem, ra,a, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminaçlo. 

Destarte, nio obstante ter sido o Brasil 
o ~ltimo pais a por fim legal à escravid~o, os representantes do 
povo brasileiro, reunidos em Assembl~ia Nacional Constituinte 
saldaram uma dívida de mais de um s~culc com os negros 
descendentes dos escravos rebeldes que se organizaram em 
quilombos, hoje ainda morando em terras que consideram pela 
vivência e -t r ab a 1 ho e: orno suas, "ve r b is": 

"Art. 68. Aos r ern •. ,nescente1;; das 
comunidades dos quilombos que estejam ocupando 
reconhecida a propriedade definitiva, devendo o 
'lhes os t:í.tu'lc>s l"i.':.'spect:i.vos." 

suas terras i 
Estado emitir- 

Dessa forma, para que o supramencionado 
dispositivo constitucional adquira plena eficicia, projetando-se 
da norma legal abstrata para a realidade concreta onde adquire 
vicia e dinamicidade, resta aos interessados provocar a quem 
incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democritico e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis na forma que 
presentemente fa2 para alcan,ar justi,a. 
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DA PESQUISA SOBRE OS REMANESCENTES D[ QUILOMBOS 

,rduc trabalho de pesquisa propiciou a 
coleta de documentos cio siculo XIX, bem como a feitura de mapas 
ap oLan clo <:> 1ev,:\11tament<:) in J,Qi.;:,Q d a s c h amad a s "te rr a s d e pn,:to", 
ClU "c omun Ld ad e s negrl:\f:,", Htuita':'.; d el a s , 1:1<,;:gt,ll'ldQ o dizer do 
e: cm 1,d: i t Ll :í. n te d(;'. 1. 988, "r E'f/1\:\IH'.SC en t 1::s d e qu i 1 omb o s " . 

A análise aetaihada dos dados 
arquivistices e cie h1st6ria oral denuncia que tais localidades 
encontram-se em várias regi5es do Maranh~o, distribuídas pelos 
vales do Itapecuru, pelo Baixo e Midio Mearim, pelo Baixo 
Pindari, pelo Munin, estendendo-se ati o Baixo Parnaíba e por 
toda as Baixadas Ocidental e Oriental, inclusive toda a regilo do 
Rio Tur1. 

Portadores de costumes diversificados, 
segundo formas de vida que remontam à herança cultural de 
anscestrais comuns, as comunidades de quilombos possuem, no 
entanto, algo lhes i peculiar, traçando-lhes a característica 
fundamental: o usufruto comum da terra e a territorialidade 
prdpr1a que ''funciona corno fator de identifica~io, defesa e 
força'' (ALMEIDA, Alfredo ~agner Berno de. Terras de Preto, Terras 
de Santo, Terras de indio - Uso Comum e Conflito. In: Na Trilha 
dos Grandes Projetos. Edna Maria Ramos Castro, Jean Hibette 
Corgs). Belém, NAEA/UFPA. 1989, P. 163-196). 

Tal sistema de uso consiste no 
reconhecimento da terra como fator bis1co para a coes~o social e 
abrange notadamente os mcidulos de trabalho, como a casa, a ro;a 
e outras benfeitorias. Representa ''resultados de uma 
multiplcidacie de solui5es engendradas historicamente per 
diferentes segmentos camponeses para assegurar o acesso~ terra, 
notadamente em situa,5es de conflito aberto'' (ALMEIDA, Alfredo W. 
B. de, Op. C1t., p.168). Asim, permite que os membros desses 
diversos povoados permaneçam unidos, convivendo mediante la~os de 
solidariedade mtltua, a ponto de superarem passiveis diferenças 
internas, formando forte .elo de resist'@ncia e capacidade de luta 
contra grupos hostis que cada vez mais os ameaçam pela viollnc1a 
e usurpaçlo. Muitas dessas terras acham-se localizadas em regi5es 
definidas pelos 6rgios fundi~rios oficiais como zonas críticas de 
tensio social. Contudo, a realidade imposta desperta e 
sentimento de apropriaçKo legítima de um territdrio transmitido 
por seus antepassados, como produto da desagrega~io das grandes 
fazendas monoculturas Calgodio e cana-de-a;ucar) ou fora de seus 
limites estritos, por ocasião do relativo desativamento dos 
mecanismos repressivos da força de trabalho. 

Estas vias de acesso à terra deram-se 
antes mesmo da Aboli;io da Escravatura. Nestes casos, tem-se 
ainda qu e as chamada-E, "terras ele p r e t o " podem ser o r í un d a a de: 
serviços prestados por escravos em período de guerra; 
desagregaiic de fazendas de ordens religiosas; ocupa~io apcis 
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desagregação de fazendas sem pagamento de foro (caso 
antes e ciepcis da Aboliçic) e de quilombos ou 
moc amb o s :". 

ve r f.+d c áve I 
"tocas de 

Apds a Lei ,urea, surgem novos povoados 
de pretos decorrentes de: compra e doaç~o. 

Desta torrna, observa-se que enquanto não 
criadas as leis capazes de amparar uma demanda de grande parte da 
sociedade brasileira que espera a tutela do Estado em relação a 
atributos bísicos da cidadania, como, sem d~vida, é a questio da 
posse da terra para aqueles descendentes de africanos fugidos do 
cativeiro, homens e mulheres mostraram-se resolutos em afirmar 
seus direitos consuetudinirics pela posse centen~ria do recurso 
bisico de sobreviv&ncia. 

Quanto às terras remanescentes de 
quilombos, reservamos neste memorial parte específica, uma vez 
que a questão exigiu maior aprofundamento. Ocorre que neste 
particular avolumam-se dificuldades de refer&ncias documentais e 
os próprios relatos de história oral foram tomado sob cautela, 
nlo obstante haver copiosas evidincias da sua existincia no 
s,culo XIX, em regi5es da Baixada Ocidental CTuria,u e 
Maracassumi). Tais dificuldades quanto ao aspecto documentai 
denuncia que a prdpria produção intelectual regional ignorou por 
décadas a fio a existincia dos qu1iombos no Estado, contrariando 
a vasta documentaçio oficial da Província do Maranhlo no período 
imperi,,\1.. 

Media~te tais obstículos a nivel da atual 
produção cio conheciwentc, imp6-se ~ma an~lise critica das fontes, 
no ~mbito de uma tentativa de recolocar o problema, fundamentando 
as i::d: i:1.pas da pesqu:ifüa que c onve r s em pi:1.n,1 a~;; chamadas "Te r r a s de 
F'r e t o" r eman e s c en t e e d e quilombos. 

A DESAGREGAÇIO DAS GRANDES FAZENDAS MARANHENSES 

A flutuaçio de preços do aiJcar e do 
algod~o no mercado externo é unanimente apontada com um dos 
principais fatores que levou à desorganizalo de grandes fazendas 
monocultoras. As transformaiBes no desenvolvimento capitalista a 
nível internacional, na segunda metade do siculo XIX, abalaram 
profunctamente o regime escravocrata e enfraqueceram os mecanismos 
de repressio da for,a de trabalho. 

leque de 
engenhos, 

A economia maranhense conhece um amplo 
conseqU~ncias irreversíveis neste período e vir1os 
dentre eles, o engenho central localizado em Pindaré- 
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M1r1m, entram em franco processo de desagrega,ão e derrocada 
econ8mica. Mesmo a breve recuperaiio do algodão maranhense no 
mercado externo com a Guerra de Secessio Norte-Americana foi 
insuficiente para atenuar a grande crise que se prenunciava. 
Muitos propriet~rios endividados foram forçados a vender seus 
escravos e abandonar suas terras. 

Tal situaçio possibilitou a apropriação 
de muitas tirras incultas e abandonadas, cujos preços 
encontravam-se em declínio, por parte de muitas familias de 
escravos e ex-escravos . Esta crise foi vivida pelos escravos 
?ug :1. d o s e: tlJ C:li.:; e os 11 om J. n a d os "moe amb os" d i. -EiP unha 1fl""S;E: nas 
proximiciacies das grandes planta~6es e pelas demais familias de 
escravos, que ainda trabalhavam nas fa2endas, como um meio de 
,,\ces~;;o à t e r r a . 

Acrescente-se que muitas destas 
desagregaç5es de grandes propriedades ocorreram mediante a 
cobrança de foro, enquanto que as demais não registraram 
quaisquer formas de aforamento ou controle formal da posse e use 
das terras, estando os trabalhadores em completa liberdade para 
morar e cuit1var. 

Com base em dados coletados no decorrer 
da pesquisa foi possível detectar as tr&s micro-regi5es onde 
incide a maior concentra,io de povoados que poderiam estar 
inseridos no conjunto que se convencionou denominar de terras de 
remanescentes de quilombos. A despeito da precariedade dos 
relatos de hist6ria oral e cio trabalhe comprobatório em cartórios 
e arquivos indicadores da situaçlo ciominial obteve-se indicaç5es 
geogrificas precisas. 

Assim, tem-se a Baixada Ocidental 
apresentando 14 situaç5es designadas como quilombos, o Vale do 
Mearim com 09 situaç5es e, finalmente, a do rio Gurupi com 08 
situaç5es. Foram também localizados em relatórios ou falas onde 
os Presidentes de Províncias passavam o cargo a seus sucessores 
ou davam conta de suas administraç5es à Assembl~ia Legislativa 
local: as referlncias explicitas aos escravos quilombolas. 

Cumprida a fase cie coleta das 
1nforma,5es, passou-se à etapa de leitura e registro da 
bibliografia consultada onde é apresentada uma breve descri,Ko da 
realidade nacional no siculo XIX, na qual estavam inseridos os 
Guilombcs. Em seguida, efetuou-se uma discuss~o conceitual, a 
partir de uma critica aos escritores regionais que se ocuparam 
do estude cio negro. - Em que pese um estranhe sil&ncic sobre 
atitudes insurrecionais individuais e coletivas de negros 
fugidos, porquanto fartamente documentadas em jornais - tratou-se 
de registrar e locali2ar com maior exatidão as situa~5es de 
quilombos existentes, além de especular sobre suas origens, 
características, denomina~ões designadoras de seus habitantes. 
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DOS QUILOMBOS NO TERRITciRIO NACIONAL 

O Brasil recebeu da dfrica algo em torno 
de 18 milh5es de escravos, segundo o estudioso Artur Ramos. 
Historiadores afirmam que nas caravelas cie Martin Afonso cie Sousa 
vieram os primeiros e cem certeza o carregamento inicial que 
inaugurara o tráfico negreiro, é realizado em 1538, sob o comando 
da Jorge Lopes Bixorcla. 

1:;:c~s.1istr;;\···r,;ce: qLtE.' "c om o cle1:,envc>'lv:tmento 
da monocultura da cana-de-ai1car, a metrdpoie concede aos 
senhores o privilégio da introciu,io de escravos da Guini e da 
Ilha d e Sao Tomé, aH:40 em t o r n o d e i20 para c ad a d orrab á r í o " 
(Ramos, Artur, As Culturas Negras no Novo Mundo - O Negro 
Brasileiro, S~o Paulo, Companhia Editora Nacionai, 1946). 

O tritice negreiro inciado, portanto, na 
primeira cent1ria do século XVI, continuari por exatos tris 
siculos, tendo cessado definitivamente apds a Lei Eustlbio de 
Queiroz, que aumentava as medidas repressivas, em 1850. Desta 
forma, o Brasil foi o ~ltimo pais de mundo a promover a aboli;io 
da escravatura, no momento em que sua popula,Jo era composta 
seguramente pela metade de homens e mulheres negras. 

O Brasil, que baseou toda a sua economia 
no modo de produ,io escravista, animado por press5es externas da 
Inglaterra, no decorrer do siculo XIX passa a promover medidas 
que tendem a extinguir lenta e gradativamente a escravidão 
formal. Em 1816, a Lei portuguesa de 16 de setembro declarava 
livre os negros que aportavam em solo lusitano. Josi Bonificio no 
parlawento apresenta projeto, no ano de 1823, onde fixava a 
probiçio do tráfico negreiro a partir de 1828. 

Basilio Muniz e Costa 
referenMo por Diogo 
escravos procedentes 
constatemente burlada 

Datado cie 07.11.1823, Lima e Silva, 
Carvalho foi publicada ato normativo, 
Ant6nio Feijó, que declarava livres 
da Costa da Guini. Foi esta 

pelos traficantes. 

CCH/1 
os 

Le i 

Eusibio de Queiroz, atravis da Lei 504, 
de 04 de setembro de 1850, estabelecendo o reconhecimento das 
medidas repressora, enfim, anula consideravelmente o trifico. Nlo 
i descartado, entretanto, que em longíquos portos tenham 
desmbarcado negros provenientes da &frica. Alim disso, a 
Inglaterra tomara n1edidas unilaterais no sentido de coibir o 
trifico. 

A Lei do Ventre Livre de 29.09.1871 e a 
Le~ cio Sexagenário de 28.09.188~. assim consagradas peia 
historiografia oficial, visavam muito mais liberar de encargos os 
proprietirios, detentores de crianças e anci~os, além de preparar 
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a suave mucian,a, onde a Jnica perspectiva plausível seria os ex 
escravos servindo aos mesmos senhores, considerando-se a 
expectativa de vida midia dos escravos como inferior ao normal, e 
que a aboli~ão teria fim ern aproximadamente cinqüenta anos, sem 
maiores traumas. 

O sistema de produião social do trabalho 
escravo apresentou características de extrema violincia, jornadas 
de trabalho de 16 a 18 horas, suplícios, torturas e toda a sorte 
de maus tratos. Como produto histdrico do antagonismo racial e de 
classes, engedrou o seu contririo: os quilombos. 

Desta forma, como unidade cie resistincia 
negra ao sistema escravista verificam-se quilombos ou mocambos 
nos mais variados pontes cio território nacional. Alípio Goulart 
menciona quilombos no Pari, Maranhio, Paraíba, Alagoas, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, S~o Paulo 
e Mato Gr~sso (Goulart, Alípio. Da Fuga ao Sucídio: aspectos da 
rebeldia dos escravos no Brasil. Rio de Janeiro. Conquista/INL, 
1972). CJ6vis Moura cita que ''Vicente Salles, di-nos noticias e 
pormenoress de quilombos na Ilha de MarajÓ e na Regi~o Continental 
da Ama26nia. Roquete Pinto informa sobre documentos que registram 
a existincia do quilombo da Carlota em Mato Grosso. Pedro Tomas 
Pereira inventariou os quilombos na Bahia. Ariosvaldo Figueiredo 
fala de quilombos em Sergipe, Walter Piazza em Santa Catarina. 
Waldemar de Almeida Barbosa em Minas Gerais e Mário Jos~ Maestri 
Filho estudou a EXist&ncia de quiolmbos em terrás ga~chas <Id 
Ibct~rn.). 

Observa-se com essas infcrma;5es _que os 
quilombos se constituíram em fen8meno nacional e se diferenciavam 
apenas pelo tamanho e pelo lugar onde se instalavam. 

01s q1.J.i 1 omb o s , e 01110 1· e s t s t: en e i <':\ 
justificada pela opressio presente no cotidiano dos escravos, 
alcan;avam vários níveis de organiza~io, mas n~o foram a Jnica 
forma de resistencia que o negro buscou para negar sua condi~lo 
de escravo, v. g. os abortos provocados pelas escravas para nio 
verem seus filhos da mesma forma submetidos ao jugo dos senhores 
e até os suicídios, maneira desesperado cie fugir das torturas. 

Os quilombos encontraram terreno firtil 
para germinar próximo aos engenhos, fazendas e minas 
No cenirio rural, onde estavam concentradas as 
trabalhadores, se desenrolaram sucessivas rebeli6es e 
de quilombos. 

auríferas. 
massas de 
forma~5es 

Essas formas de organizaçlo constituirarn 
se, por conseguinte, numa viQlenta reaçio ao nic menos violento 
regime escravocrata. Os sujeitos histdricos desse período sio os 
prdprics escravos, que, abandonando uma posiç~o de subordinaçio, 
passam à reaçlo contestat6ria ao sistema repressivo implantado. A 
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literatura regional 
entretanto escassa. 

afirmando a importincia dessas ' e 1utas 

Alguns autores defendem a tese da ?Cuca 
expressividade das insurreiç5es escravas, argumentam a falta de 
perspectiva política mais avan,ada dessas aiaes, sustentam que 
nio obJetivam o poder político ou que se equivalem a bandos 
armados que tinham o saque como objetivo tlnico. 

Antonio Barres de Castro, citado por 
Clcivis Moura prop5e uma reflexão mais cuidadosa sobre o assunto 
ao afirmar que ''os resultados obtidos pelos escravos em suas 
lutas não devem sru julgados pelo ixito ou fracasso destes 
conflitos abertos, que, a rigor, mais revelam cio que realizam. Os 
ates de rebeldia declarada e aberta slc como o vapor que escapa 
ruidosamente da m,quina; hi que temi-lo como um índice da press~o 
ex1stente no seu interior''CMoura, Clóvis, Quilombo: Resistincia 
ao Escravagismo>. Sic formas inssurreicionais de lutas, a 
alternativa coletiva de nesa,ão da condi,io de escravo, 
colocando-se como contraponto ao próprio sistema escravista. 

DA ESTRUTURA DOS QUILOMBOS 

Quilombo, segunde resposta do Rei de 
Portugal à consulta do Conselho Ultramarino datado de 02.12.1740, 
s e r :La "toda h ab :i. t ac;:âo cl e n e s r c s fug :L dos que u H: rap assassem o 
n~mero de cinco, em parte despovoada, ainda que nlo tenham 
ranchos levantados, nem se achem pil5es neles'' (Moura, Cldvis. 
Ld . IbJ.dem.). 

colonizador proliferou 
quilombos. Os atos 
contudentemente contra 
registros, da lavra 
reconstruir as formas 

Com fundamento nesta classifac;:5o do 
no Bras:L1, um incontivel ntlmero de 

de repressão se manifestaram mais 
os maiores e mais organizados. Sio estes 
cios dominadores, que tim permitido 

de como se organizaram~ 

Os escravos foram empurrados para a 
cria~~º de rigorosos sistemas de defesa em virtude das pun1~oes 
terríveis do sistema repressor da forc;:a de trabalho. A escravidão 
era consagrada nas Ordenaç5es Afonsinas (século XV), Manuelinas 
(sic.XV) e Filipinas (siculo XVII) e punia severamente os 
fu~i i ti vos de qu 1 ! omb o s , "1.IET 1:, :L s :". 

"Eu El···!-xei +a c o Sc\ber 
em -f(:n-ma de Le:i. virem, que s e n d o .. ·1he presc~ntc? 
Brasil cometem os escravos tugidos, que 
calhambolas, passando a fazem o excesso 
quilombos, estando neles voluntariamente, se 
em uma espádua =~ma letra F - que para este 

aos que este Alvari 
os insultos que no 
vulgarmente chamam 
de se juntar em 

lhes ponha uma marca 
efeito haveri nas 
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cimaras, e se quando for executar esta pena for achado Ja com a 
mesma marca lhe cortará uma das orelhas; tudo por simples mandado 
do ~uiz cie Fora, ou do Ordintlrio da terra, o do ouvidor da 
Comarca, sem processo algum e s6 pela notorieadade do fato, logo 
que do quilombo for trazido antes de entrar para a cadeia ... " 
(Goulart, Alípio. Da Palmatdria ao Patíbulo: Castigo de Escravos 
no Brasil. Rio de Janeiro. Conquista/INL, 1971. 

E não bastaram tais penas draconianas 
imputadas aos quilombolas para fazer arrefecer os anseios de 
liberdade. As fugas não eram empreitadas fáceis. Os líderes 
surgiam na organiza,~o e no ato de escapar, todas as condi,5es 
empurravam esses trabalhadores a um sistema de defesa 
clandestino. Traziam alguns marcas no corpo dos seus senhores, 
não podiam se expor em demasia. Lego eram grupos belicosos e de 
trabalho, armados de lanias, terçados, arcos, flexas e armas de 
fogo. 

O ataque, entretanto, era necessário para 
a aqu1si,io de bens produzidos fora dos territdrios quilombolas. 
Essas aç5es combinam-se também com uma cp,ic menos arriscada que 
é prtltica do esca1nbo com setores igualmente marginalizados cio 
sistema. 

No aspecto da imputabilidade penal a 
1ncoergncia era ind1sfarçivel. Aos negros escravos n~c era 
reconhecido personaliade jurídica, posto que eram vistos como 
coisa, comparados aos semoventes. No entanto, eram considerados 
Penalmente capazes e brutalmente castigados. Somente com a 
Con s t i t u í, e: ~\Cl d o 1 mp Eh- :lo, c,:w1 1. 824, e s s e s t :L P os; cl e~ P ena 1 i d i":\CI c?s 
serão abolidas. Por outro lado, enquanto perdurou a escravidão o 
seu laLlc antag6nicc se manifestava na forma de quilombos. 

Os quilombos mantiveram sempre uma certa 
aproxiwa~~o das áreas urbanas, diferentemente do que sustentam 
certos autores de um internamento absoluto nas matas, o que leva 
à idéia senso-comum cie isolamento. O afastamento por completo 
redundaria certamente em suicídio coletivo, posto que o auxilie 
prestado por negros das senzalas era fun~amental aos aquilombados 
no sentido de um apoio a novas fugas, abastecimento de certos 
gineros aos aquilombados, bem como de informaç8es vitais de 
reuni5es e rncbili2aç5es das torças de represslo. Nesse sentido, o 
quilombala era sempre um nia-escravo, sedutor constante daqueles 
que habitavam no cativeiro as tazencias e engenhos. 

A 1nteraçio com grupos oprimidos - na 
figura dos camponess, pobres, vaqueiros, desertores, pequenos 
comerciantes, entre outro~, gerava um fluxo de contatos e 
transaç5es comerciais que se ampliam e consolidam 
proporcionalmente ao cresci1nento organizacional do quilombo. 

Uma imagem fortemente detectada na 
literatura é que os bens quiiombolas postos à comercializaç~o se 
restrigiam aos produtos dos saques e pilhagens, o que constitui 
flagrante negaç~o do trabalho exercido por esses grupos. 
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Face ao exposto, podemos identificar deis 
grandes momentos na histdria dos quilombos, especialmente do 
Maranhio, Dem como o processo de sua cria,io e estrutura,io. O 
primeiro refere-se ao abandono individual, em pequenos grupos ou 
em massa, das fazendas de algodão ou engenho de cana-de-a,~car em 
flagrante declínio. O segundo se expressa na resistincia, com 
permanincia duradoura, e com a consolida~io dos nJcleos, cuja 
produ~;o agrícola articula-se com os circuitos de mercado. Pode 
se considerar come a ginese dos povoados rurais e das chamadas 
Terras de Preto, onde se mantim garantidos na terra até hoje 
atravis do sistema de uso comum e de formas de coopera~io simples 
no trabalho. 

DA NOMÉNCLATURA D~SIGNATIVA AOS HABITANTES DE QUILOMBOS 

Théo Brandao, folclor1sta, alagoano, no 
r a vro "Qui l omb o ? , r el a t an d o C)~> aut o s ou d an c a s t r ad íc Lon a í s n o 

Estado de Alagoas, n~o esconde a importincia dos quilombos e 
a f :i. r ma <':\ G: xi s t ên e: Ü\ cit.~: i n ü me r o s qui 1 omb os no Br as i 1 , e: :i. t an d e> o s 
Estados da Paraíba, Maranh~o, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Sao 
Paulo e Mato Grosso. Sobre a deonominaçio alude: 

"Es s e s i:d t :i.01,> cl e f us a e de d e·!\~s<":\ e r am 
geralmente chamados quilombos, palavra oriuda da língua dos 
negros que neles predominavam - os Bantes, e que significa 
exatamente, de acordo com a cpinilo da maioria das autoridades, 
K'íl omb o (em l:Í.n9ua K'í.b un do An1;1ol~ms0.:)" <Br:,;n1dao, Théo, Qui1ombo, 
cadernos de Folclore, nQ 28 ~UNARTE, Rio de Janeiro, 1978). 

Deparou-se nessa pesquisa com distintas 
denominaç5es para se referir aos sítios e seus moradores, aos 
quais acudiam negros ,ugitivos dos senhores. Aos sítios chamavam 
mocambos ou ainda quilombos e para os habitantes, de calhambolas, 
mocambeiros e quilombolas. No sentido de unificarmos 
cognomina~5es para designá-los, optamos pelas de uso mais 
corrente, de correspondincia uma com a outra, quais sejam: 
Quilombos e Quilombolas. 

Décio Freitas, no II Congresso 
brasileiro, faz uma abordagem sobre a origem do termo: 
documenta~lo referente a tais comunidades, ao longo 
XVII aparece para designi-las exclusivamente a palavra 
que ao que se di2, é aportuguesamento do ''quibundo 
significativo de telheiro ou cumeeira da casa''. 

A+"r o· .. 
" em toda 
do S€("~U10 

mcc amb o , 
mu t amb o " , 

O termo quilombo come~a a aparecer em 
princípios do século XVII, se9uncto outras vers5es, do termo 
"quibunclo Ki'lnmbll", a ndí c a t í vc di::·~ a rr a íal ou :é\c:ampami:;:-rito (A11c,ts 
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do Congresso Afro-Brasileiro). 
No quilombo de Palmares, que contou com 

uma extraordinir1a organiza,io, segundo Lana Lage ''formam-se 
delineando principies de estratificação social e se estruturando 
em um sistema de governo baseado nas antigas regras tribais e na 
autor1dade lcoal do chefe de cada um dos mocambos a Canga-Zumba, 
em cuJo mocambo reuniam-se para deliberar sobre assuntos que 
envolvessem o quilombo como um todo, como as quest5es de 
clefesa''(Lima, Lana iage da Gama. Rebeldia Negra e Abolicionismo, 
Rio de Janeiro, Achiam,, p.87). 

A autora nos fornece a hipdtese onde os 
mocan1bos seriam como unidades federacionais, enquanto o quilombo 
expressa a id,ia do todo, a Un1lo. ~ possível imaginar dessa 
forma somente os quilombos de grande porte, os quais portavam 
domínios relativamente extensos. Portando, essa classifica~ão não 
comporta maiores genera1izaç6es. 

Conclui-se que em fidelidade às 
dominaç5es usuais e em resguardo às situaç5es localizadas, seria 
pertinente o estabelecimento de uma sinonímia entre os chamados 
mocambos e quilombos, sem perder de vista a relativizaçio que a 
op,lo exige, haja vista que foi encontrado oficio de juiz de Paz 
de Cururupu ao Presidente da Província, dando conta de quilombos 
gerais e parciais e da combinaçio e solidariedade entre os 

existente 
importante 
existência 
território 

Nic obstante a literatura nacional 
privilegiar o quilombo de Palmares como a mais 
experiência do ginero, patente hoje tl a constata,io da 
efetiva cie um n~mero elevado de quilombos, por todo e 
nacional, inclusive no prdprio fstado do Maranhão. 

Prova a1sso é fato de que em todo o 
?eriodo colonial e no prdprio Império constata-se uma espécie de 
pedagogia cio n1ecio disseminada em relatdrios, memdrias ou 
intineririos de viagens com que alguns visitantes ou historiadore 
designavam seus escritos, estando presentes estatísticas 
comparativas entre o nJmero de cativos e de libertos. 

Por conseguinte, as classes senhoriais 
nunca subestimaram as potencialiades de uma insurrei,io em massa 
cios escravos. Nesse ambiente de pavor1 onde o escravo nos 
domínios do senhor~ um inimigo passivo e nos quilombos i um 
adversário ativo, os quilombos provocam a entrada em cena da 
figura de capitlc-do-mato, tendo em vista que para abater os 
quilobos ainda utilizavam-se formas obsoletas de repress~o, como 
o emprego de tropas de linha e guardas campestres, esta tlltima 
criada exclusivamente para tal fim. Mesmo assim a destruiç~o de 
um quilombo dificilmente se fazia de forma difinitiva, 
destruindo-se um em algum lugar, logo outro aparecia em 
localidades prdximas. 

alcança muitos 
desdobramentos 

Contudo, a abcliiãc formal da escravatura 
quilombos organizados no Maranhio. E com os 

históricos criados após a supressão legal da 
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escravatura, e senhor de engenho vai lentamente se pondo em 
transforma;io para latifundiário, enquanto o quilcmbola cede 
lugar ao carnponis pobre dos povoados rurais. 

Assim, se outrora os quilombos se 
constituiram como instrumento de desgaste do regime escravista, 
os povoados rurais dos seus remanescentes sio também um 
contraponto à expansão atual do capitalismo no campo, na medida 
em que a fidelidade ~s normas de uso comum de um território 
impede sua reparti,ão, mediante a imobiliza,ão da terras no 
mercado de compra e venda. Dai serem constantemente alvos de 
in~meras violências perpetradas pelos grandes fazendeiros e 
latifundiários das regi5es onde habitam. 

Os quilombos nio são, ao contrário do que 
poderla imaginar, mecânicas transposi;5es de hábitos tribais 
africanos. Sio o resutadc das prciprias relai5es sociais e 
econ8micas que os criaram. Constituem o espólio político desses 
redutos de resistincia ancestral os povoados aut8nomos e 
independentes habitados per trabalhadores rurais, comumente 
d0:11ominado~; de "Te r r a s de r=·re-~to". 

OS ESCRAVOS NO ESTADO DO MARANH!O 

Mirio Meirele, sobre a vinda de negros 
para o !"ia,~anhâo, d í z o segu:tnte: " Em '1655 se criava em São Luís, 
um cargo de Juiz de Satlcie, dentro de suas atribui,5es, visitar os 
navios que chegavam com negros, naturalmente em nio muito bom 
estado de sanidade". 

Segundo autores, i pouco provivel que 
muito antes dessa data tenham aportado no Maranh~c navios 
negreiros, tendo em vista as ocupaç5es holandesas na Província e 
na Costa da Guini, paralelamente. 

No século XVII, começam a chegar grandes 
carregamentos de negros escravos. A Companhia de Comircio de 
Maranhão em 1682 assinou contrato, proponde-se a introduzir no 
Estado dez mil escravos no prazo de vinte anos. além desse 
c on t a t o , -i~cd ·!\;::ito um ":;,, l60 mul 1·0:1s um". A Companhic\ d(:: 
Comércio introduziu moedas metilicas em substituiçio as meadas de 
fio que eram utili2ados para troca. ~oi contra o monopólio da 
mesma que se insurge ent~o Beckman, que toma o poder. Depois de 
sufocado o levante, ~ enforcado em pra~a ptlblica. 

Artur Ramos afirma que para o Maranhio a 
percentagem chegou a 66,6% em favor cios negros, expressos num 
total, de 133.332 escravos, calculados em fun~~o das fazendas 
algodoeiras. 

Para o ~rei N.S. cios Prazeres, a 
Província de Maranhio, por volta <lo ano de 1820, teri 160.000 
habitantes, sem contabili2ar a populaçlo indígena: o nJmero cios 
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cativos i para os livres como 2 p/ 01 pelo menos''. Acrescenta 
ainda que no ano de 1817 ser~o impofrtados 8.000 (oito mil) 
escravos para o Maranhio e testemunha grande mortalidade pelos 
maus tratos (Maranhio, Francisco N. S. dos Prazeres. Poranduba 
Maranhense. E~~imta lcim~5tc~l dQ IHGB. T. LIV. Parte i. Rio, 
1831). 

Seguramente pelos portos entraram no 
Maranhio, de 1812 a 1820, 36.356 escravos, assim distribuídos: 

l8i2 
1813 
i8i4 
181.~ 
181.6 
i8i? 
1818 
i8i't 
j.820 

j, . é') 7 ~~ 
:1.. 7í.~9 
2.!.:H6 
3.476 
~L ~~77 
8. 0í.~8 
6.636 
6. 0~·i8 
e . 864 

TOTAL as . ~l~':i6 

O Maranhlo i sempre citado como um dos 
maiores focos da escravatura brasileira, cem irradia,io para o 
Pari. Peles sert5es, muitos negros vieram da Bahia rara o 
Maranhão mormente para Vila cie Aldeias Altas de Caxias, estes nio 
foram quantificados nas estatísticas publicadas por diversos 
autores. 

O Coronel do Real Corpo de Engenheiros, 
Bernaciino Pereira cio Lago, atesta no seu itineririo da Província 
do Maranhão que, no ano de 1822, a população da Província era de 
152.893 habitantes dos quais 77.914 eram escravos. 

Na estatística dos escravos matriculados 
e libertos arroiados, forma da Lei ~g 3.240, de 28.09.1885 e 
regulamento aprovado eplo Decreto NQ 9.517, de 14.11.1885. ~ essa 
ipoca, o Maranhio sci possuía 33.446 escravos e 452 libertos. 
Essa redu;âo da popula~lo escrava se deve substancialmente à 
exporta,~o de escravos para o sul cio Imp~rio, na ordem de 
aproximadamente 5 mil negros cadastrados durante o período de 
desagrega,Ko das fazendas. 

Esse período é comentado por Alfredo 
Wagner no seu e Id~oiasiª ctª D~cactioclª (1983). A exporta~ão de 
e s c r .,\ v<:>1'J p a r a ,1 ~; la vou r as e ,,\-F°fã"ei r as d .:\S "Pi· ov :ír1<: :í. ,:1. s d o ~'3u 1" 
consistiria na versio dos intirpretes num recurso de que os 
"1avr,:H.l<:n·<;:-:;;" (tenuo u t i 1 Lz an o n o pa~:;sado p,:1.ra s,ft rf!f<,-~r:i.r aos 
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proprletirics das lavouras) lançam m~o para saldarem suas dívidas 
~ os empristimos usuírios. O elevado pre,o obtido pelos escravos 
negociados possibilitava isso, conforme o mapa demonstrativo 
elaborado pelo Tesouro P~blico Provincial (ALMEIDA, Alfredo 
Wagner 8. de. A Ideologia da Decaciincia, S~o Luís, IPES, 1983, p. 
109). 

----------------------------------------------------------------- 0 ; Esc1=rnvos i::.XPDl~TADOS DO 11Al=i'.AMH~O 
. lEXERCiCIOS PARA PROViNCIAS DO SUL DO PAiS 1 
r l 1 
' --------------------------------------------------------------- r· 
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li!:)60 61. . 
! .\.861 ·- 61:! . 
l i 86E~ -·63 . 

f;f 2 
,.rn9 
321 
169 
043 
0'77 
07é) 
41. i 
6 i::·o 

;;JC.. 

43~; 
2t2 
t ~s o 

!1868 - 64 
11864 - 65 
!186S - 66 
11866 - 67 
11867 - 68 
!1868 - 69 
11869 - 70 
li870 - 71 
t187i - 72 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11871:.~ -·73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 
11873 ... 74 ············································ 948 
l '.l.B74 ·•· 7~) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 756 

'---------------------------------------------------------------' 
Sobre as exportaç5es acima apresentadas, 

encontrou-se em Jornais da ipoca debate entre os defensores e os 
críticos das medidas de exportação de escravos. Antevendo a 
diruinui~io dos potenciais consumidores, agravando mais ainda a 
combalida produçio da época, hi uma disputa entre as forças das 
classes dominantes da Província, extravasada nos jornais. ~ assim 
~1Lt1:~ o J o r n a 1 "Q f:;;.\i~" po 1 f.rnli z a n e s s e senti do e: om e> "I!i,h:io r;!Q 
Jj ar; ª nh ~.k.i " &'. C) J ~n:. n ª .l d Q e !:.HD ~ r; ç_; .J. Q .•. L. ª :i º l..\ x.: ª ~ l m.l !..Í li.d;. r: .. üt .. 

OS REGISTROS DO NEGRO NA LITERATURA MARANHENSE 

Os instrumentos de tortura na ipoca da 
escravidlo são descritos por Domingos Vieira Filho e comprovam a 
d e suman i ci ,1d ~ d o s e .;u;; t: i s os i n .Pi :Ln g i d o s ao s IHHn" ()S. Os "an J :i. n h o s " 

deformadores dos dedos, a canga, o tronco, o vira-mudo, as 
gonilhas, o chicote, conhecido como tira-teima nas fazendas cio 
Maranhlo, e demais instrumentos de açoite produzidos de couro 
(Vieira Filho, Domingos. ~EBCQS DE5QlªdQi- Revista Geogrifica e 
Histórica. São luís. Ano II, n9 02, jun/1947. PP. 55-60), hoje 
transformados em pe~as de museu cios opressores nic invocam as 
lutas de liberta~~º e de nega~~º da escravidio. 

Uma curiosidade nas obras dos escritores 
regionais come Oiavo Corrêa Lima, Ramiro Corrãia Azevido, 
Domingos Vieira Filho e Mirio Meireles, entre outros, este Jltimo 
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numa brochura deocrd.nad:::, "Os Ne9ro-=i no Í"iG\ranhão", é que passam ao 
largo dos quilombos maranhenses. Correa Lima e Ramiro, juntos, 
1ncursionaram no assunto catatroficamente, opinando pela não 
ex í s c ênc í a dos "ruidosos quilombos" n a s t e r r a s do l"iaranhao. 

Com efeito, na literatura regional 
maranhense depara-se com uma constante apreciaç~o analítica do 
escravo na condição de objeto no processo histdrico, 
subestimando-se em todas as obras qualquer gesto de contestaç~o, 
exceçio feita a Vieira Filho, que estuda fugas em notícias de 
jornais, mesmo sem 1r às suas 1mplicaç6es mais profundas. 

"Os c a l h amb o l a s " é um poema épico 
maranhense Celso Magalhies, datado de 1869, escrito em 
dividido em quatro partes, com versos variando em 
dispostas em sestetos e quartetos. O autor era negro, 
em Direito e veio a ser Promotor de Justiça. 

do 
Recife, 

estrofes 
+cr-mou+se 

A epigrafe é de d. José Uruculu, na qual 
J visível a opção abolicionista do poeta, como vemos: 

"Bem se deixa ver que a escravidão 
nunca pode ser legitima, nem ter 
mais fundamento que a for,ai 
que a força nio i um direito, 
e que a força que a repele 
e a escravidio i tão legitima, 
como era injusta aquella que 
a t :i. n h a í mp os to . " 

Além da c i t ac ão i n í c â a í a "1e moine" da 
A. Lamartine, a poesia de Celso Magalhies refere-se ao quilombo 
cie São Benedito do Ciu, onde s~o descritos cenários e personagens 
que e nc on t r amc s em :::,rtigos ele jornais d en ora a n aclo s "quilombolas" e 
nos autos cio processo promovido pela Justi~a PJblica contra os 
escravos rebeldes do Município de Viana. 

O poema cita ainda lugares incursionados 
como os de Batalha, Tauá, Retiro e Villa-Nova de A' nnadia, este 
~ltimo exaustivamente citado nos interrogatórios cios insurretos 
do quilombo de Sio Benedito. 

Por fim, alim de descrever a s1tua,ão de 
liberdade no quilombo, as rela~aes comerciais dos quilombos de 
Sic Benedito cio Ciu, descreve a loucura do antibo chefe 
quilombola na cadeia, que delirando falece: 

"E: c a l ou+s.e í 1:,: mo r i .. eu pelas ab ób ad a e 
da pris~o - liberdade - reboou! 
a voz dos campos - liberdade - disse, 
(~ a ma t a ··· liberdade ·- r e s soou." 
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DO RECONHECIMENTO OFICIAL DOS QUILOMBOS NO MARANH!O 

Qui1ombo1 portanto, trata-se de um termo 
que expressa povoaç5es de negros fugidos, minimamente organizados 
em termos políticos, religiosos, militares e econ6micos. Mas nlo 
só, visto que a desagregaçio das fazendas faz vitoriosas as lutas 
de negros que lutaram, sem contudo fugir. 

Os quilombos possuíam uma relativa 
organiza,io interna, variando, i claro, de lugar para lugar, com 
distribuição de tarefas e afazeres dornisticos, bem como de 
atividade extrativas. Contudo sua atividade principal estava 
voltada para a agricultura, nio impedindo a própria extraçio do 
curo, conforme a localizailo do foco de resistincia. 

A condição ele indivíduos "·fo1·a·-da·-!el" 
proporcionava a necessidade de uma certa organiza,io militar, 
adicionada a uma genia~ compreens~o cie tática de guerrilhas. 
Quando atacados contavam com uma consicierivel rede de 
informantes, que lhes proporcionava, com uma antecipa~~º segura, 
deslocamentos para o interior das matas. Condiç6es scicio 
econSmicas levaram alguns a se insurgir contra o prdprio poder 
estabelecido e efetivamente tentar conquisti-lc. 

Para aumentar o pavor dos brancos no 
Maranhio, os quilombos Já existentes antes do pronunciamento 
político da Manga, se unem aos revoltosos da Balaiada (1839-41). 
Com a deflalgraçio da guerra, novos quilombos surgem, sendo o 
mais importante deles o cie Dom Cosme, na Lagoa Amarela (hoje 
município de Chapaciinha), que no auge do movimente chega a 
chefiar 3.000 quilobclas em armas, verdadeiro exército negro. 

Certamente que em alguns pontos 
estrattlg1cos das rela~Bes econ8micas do Brasil Império, no siculo 
XIX, comportariam no Maranhão maior levante das classes oprimidas 
a regi~o do rio Itapecuru. Contudo, s~o nessas áreas criticas 
onde se acantonam com maior poder de repressão os aparatos do 
Estado. 

No Maranhão, em 1803, assim 
"Compêndi(:i Históricr.>···Politico dos PrLn c f e ío s da 
i"iaranh~{c>" ( 1970) de G,üoso, sobre a POPLtl;,u;:~'{o da 
Itapecuru, regiio oncie havia maior concentraçio de 
al s ocião : 

disp5e o 
Lavoura 
Ribeira 

fa~endas 

do 
d o 
de 
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!POPULACIO NQ DE HABITANTES 1 l l 

!Livres 1.825 1 
!administradores 4 l 
!clero secular 10 1 
!agricultores 306 1 
lfeitores 102 
!negociantes 26 
!arteslos (mestres) 23 
lmarinheiroY 10 
!mendigos 44 
lmulhereti 299 
!filhos 1.003 
IESCBA~CS 12.JZ~ 
!masculino 6.600 
!escravos 5.775 

'------------------------------------------------- 1 T O T A L 14.200 l l 

QUILOMBOS DO TURIACU E DO GURUPI MENCIONADOS POR 
ESPECIALIZADOS 

AUTORES 

[\!o Maranhão ... " o p r ime i r o qu íLomb o foi 
destruído em 1709. No oeste maranhense as rebentinas de negros 
continuaram. Em Maracassumi, os escravos descobriram ouro e 
negociavam com aventureiros. Outros quilombos, como o de 
Jaquarequara, localizado entre o Gurupi e o Sincati, serio 
aniquilados. O Governador Franklin D6ria destruir, o quilombo de 
São Benedito cio Céu em 1867'' (Moura,Clóvis. rebeli5es da Senzala, 
3Q ed.sio Paulo, Livraria Editora Ciincias Humanas, 1981, p. 
11~~). 

"Dos c1uj_ 'í omo o s , um que maiores ve s t :Í.çJios 
deixou, foi o de Turiaçu, que durou cerca de quarenta anos, 
sendo constantemente atacado, mas sempre se refazendo até que toi 
finalmente destruído. Esse quilombo situava-se numa vasta regiio 
que se estendia entre o Pari e o Maranhio'' (Moura, Clóvis. 
rebeliões da Senzala, 3Q ed. Sio Paulo, Livraria Editora Ciincias 
HLllTlc\lH\1:., 198:1., p.:l.1.5). 

"Ire s d e e e do p<:>is os ne:;Jros c ome c a r am a 
fugir das fazendas e dos engenhos maranhenses. Uma parcela 
considerivel procurou as florestas desta região e ai constituiu 
mocambos. Localizou-se especialmente no vale do Maracassuumi 
(Sa11es, Vicente. O Negro no Pari. Brasília. Mino, 1988, P.220) .. 

Vicente Sa!les nos apresenta a 
transcri,ão do BElatdcio que apresentou à Assembléia Legislativa 
da Provincia do Pari no dia 15.06.1848 o Presidente Jerônimo 
Francisco Coelho, do qual mostraremos abaixo: 
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" D i:: o u t r os p o n t o 1:, d a p r o v í n e i a t e n h o 
recebido semelhantes r~er~s~ta~a~s a rEse~itg d~ ~~~r~~Qi 
fusidQfil~ su• ~~~~m uo~ suilgoobg~ gu rno,1mbo&~ donde fazem 
sortidas para cometerem roubos e furtes e aliciarem a outros a 
fugirem. I•to ~rioc1ealm1nt1 t100 acontEcido DQi d11trito1 d~ 
Saotacim ~ Iurim~u. Para o primeiro distrito algumas ordens h~ 
pouco expedi dependentes ainda de certos esclarecimentos, e foram 
em sentido condicional. Quanto ao distrito de Turiaçu, apenas 
recebi reclamaç5es da Câmara Municipal e autoridades provinciais. 
Ordenei logo uma batida nos matos, o que teve lugar por duas 
vezes no mis de julho do corrente ano. Na primeira, como se 
tivesse apreendido tris escravos, esta circunstincia serviu como 
aviso, e a força em n~mero de 50 praças, depois de oito dias de 
marcha, encontrou um alojamento de 59 ranchos abandonados, e 
ro~as de mandiocas, grandes canaviais e outras plantaç5es nas 
vizinhanças de alojamento; e os utensílios prcipr1os paa o fabrico 
de farinha e aguardente. 

Na segunda batida, encontrou-se outro 
alojamento de 18 ranchos, oncie se apreenderam 17 escravos, pela 
maior pertencnetes a indivíduos da Província do Maranhão'' (Id. 
Ibidem). 

Vicente Salles menciona bibliografia 
escrita por Sotero dos Reis sobre o Presidente do Maranhão. Dr. 
Cduardo Olímpio Machado, onde o bi6grafo menciona a destruição do 
quilombo de Turiaçu, com vida superior a 40 anos, pela aç~o cio 
mandatirio da Província. Jorge Hurle~ tambim d~ informaç5es sobre 
nossos quilombos. 

Na margem maranhense do Gurupi existiram 
outros guilombo~, como informa Hurle~, um dos quais no lugar hoje 
denc>1r1inadc> "Col ôn í a " < Id. Ibidem). l"iu:i.tos au t o r e s , en t r e e l e s , 
Alípio Goulart, escrevem sobre os quilombos existentes no 
Maranhão no siculo XIX. 

DAS ~REAS REMANESCENTES DE QUILOMBOS 

A importância de tal abordagem se 
faz sentir por ~er sido a primeira forma de acesso à terra dos 
ent~o escravos fugidos das senzalas. Partiu-se da hip6tese de que 
esse nJc1eo de resistência ao regime escravista constitui um dos 
funcian1entos histdricos dos atuais povoados rurais, denominados 
Terras de Preto, tomando por base o depoimento dos próprios 
habitantes dessas áreas ou o reconhecimento externo dos Sindicato 
dos Trabalhadorms Rurais, da Igreja Catdlica, autoridades locais, 
ou ainda, as observaç5es empiricamente constatáveis pelos 
participantes da equipe na fase da pesquisa de campo. 

Para os quilombolas a conquista de 
terr1?cir1os livres se constitui no elemento de aglutinaçlo que 
forjou a identidade cio grupo. O mesmo ocorre hoje com os 
camponeses e seus descendentes. Em suas ~reas, a terra t pensada 
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não como proprieade individual, mas como apropria;lo 
grupo. Parece ter sido assim o regime Je uso 
~rcpcrcionou longevidade às Terras de Preto e fator 
de identidade dessas populaçôes. 

comum ao 
comum que 
fundamental 

Um outro argumento decorrente da 
afirmaçlo cie que a identidade J cr1acia e reforçada por um 
territdrio comum~ o de presenciar tanto nos quilombos como nas 
chamadas Terras de Preto inexcr~vel contraponto~ atual lógica de 
expansio capitalista no campo, que se afirma basicamente na 
privatizaç~o das terras. 

Sendo tais povoados uma contradi,io ao 
sistema legal vigente, 1ntensifica1n-se os conflitos pela posse aa 
terra e as tentativas de expropr1ai:;:lo atravis de grilalgens 
cartoriais. A inestimivel riqueza de manifestações culturais e 
religiosas de erigem africana e indígena e e significado 
insurgente dado ~ terra através dos sistemas de uso comum 
provocam a sua indivisibilidade e inviabilidade da sua utiliza,io 
enquanto mercadoria, em atos de compra e vencia. 

Dessa forma, foram localizadas, a partir 
de 1970, situações de conflitos nas ditas Terras de Preto (40 
conflitos, envolvendo 3.832 familias), nas micrcregi5es de São 
t.ua s , It.:\pecuru, Gurup.L, Me<:\l"l.lYI, al t o 1-lunin, b a í xo P<":\'i"IHdba (~ 
Baixada Ocidental, sendo nesta ~ltima onde se verificam os 
ma r o r (-:':S i: n d a e e s • 

Contudo, um possível resgate da histdria 
d o s quiioml:><:>s t r a r í a ma i.o r e s informações pt,i,n:\ uma me l h o r 
e: o m p r e~ 0: n s ã o d a r e a 1 í a cl 0~ a t ua 1 d .;u,> e h "" ma d ai:.; " T e r r as d &: F' r Eo' t o " . Ta 1 
retorno ao passado, entretanto, encontra algumas difu1dades 
relativas à própria falta de catalogaçic da maioria dos 
documentos existentes sobre o assunto. No Arquivo P~blico do 
Maranhio, 60% do acervo nunca foi trabalhado, sendo que as 
informa~6es sobre o que ji existe fichado tornam-se, desta forma, 
+'1"<:'\9fflc;'.n·!:iirias. 

QUILOMBOLAS NAS MATAS DO TURIAÇU 

Virias requerimentos de particulares 
forçaram medidas contra quilombos nas matas do Turia;u no ano de 
1834. Com os habitantes da Vila em polvorosa, o Juiz de Paz 
suplica urslncia ao socorro ao Presidente da Provinc:ia. 

Passa ent~o a descrever como se 
encontrava o distrito: 

"O f 1 :.::,9 e l o iminente'. d 0~ h tuna 
de escravos dispersos e aquilombados de que 
districto inundado: e tendo se realizado em parte 

1nsurrei;ão 
se acha este 
este atentado 

3. 9 
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pela fuga de fazendas inteiras'' (Conf. Oficio do Juiz de Paz do 
Turiaçu ao Presidente da Província do Maranh~o. 20/04/1834). 

Observa-se o pinice generalizado, pois 
nio s6 um ataque temiam. A fuga de todos os escravos das fazendas 
possui um grave risco falimentar que não escapa aos olhos dos 
"1 avr atl ore s " < .P~":\Zen d e :i. r os) . Pr ovoc am as au t o r i d i:\cl e s a 1 e r t <":\11 d o 
para uma "Tn eu r r e í c ãc de t od a a e sc r ava t ura ? , os qua í s tratam um 
ini111i90 tão t e r r I vel • "o qu a l já se acham tam avan t a.i ado que 
dispor de flLlE-:r·ri1h:c:u.:; de gr::;Hule-: vu"!to." 

O Juiz de Paz de Cururupu, limítrofe ao 
da Província do Pará, a qual pertencia Turia;u, tambim envia 
oficio ao Vice-presidente da Província no qual cientifica: 

"O pr·(:>c:~;-ciimento e s c and ar o so d o s e s c r avo s 
fugidos aquilombados nªs Matas dg Iuci~ fcg~ia,ia dg eªci, nlo 
pode subir de ponto, atrevidamente vem a esta parte de Rio Turi 
se d u z :L r n 1:: sr o s f~ n e g ,. a-::; , (-,: j ~- a l s u n s t e m 1 eva d o . . . " < 1 d . I b i d em ) 

Ac mesmo tempo que sugere 
combinadas entre os presidentes do Pari e cio 
proporciona uma acurada descrição dos quilombos 
Tu r í acu , (JS qua1s ame,:\ç:.ivam, no seu d íz e r , "a s 
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Maranh~o, 
existentes 
fortunas 
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" ( ... ) cn.u:,: ai n cl a h e ma :i. or , e d e mais 
vulto de que vulgarmente se pença. H~ quilombos geraes, e 
parciais relacionam-se hum cem outros, em cazo de necessidade 
auxili~o-se mutuamentei tem hum individue a quem obedecemi e 
dezertores que os excrcitão no manejo das armas, não se diga sio 
geralmfmte e1-:;tupido1;;. e í n c ap az.e s de graride1r. tentativas ... "(Conf, 
Ofício do Juiz de Paz de Cururupu ao Vice-Presidente da Província 
de Ma. 19/05/1834). 

O Juiz de Paz de Cururupu, proporcionou 
uma idéia de que os quilombos de Turiaçu funcionam como que em 
Confedraçlo e que havia uns mais centrais e outros periféricos. 
Além de reforçar a solidariedade entre os quiiombolas presentes 
no Turiaçu, indu2 ~ensarmos num chefe supremo a que todos 
obedeciam. 

DA REPRESS!O AOS QUILOMBOS 

A) 1nformaç5es dos Delegados ao Chefe de Policia da Província. 
FONTE DE PESQUISA: ARQUIVO P0BLICO DO ESTADO DO MARANHIO 

~PEM 

Em 1844, o Delegado da Vila de Codd, 
escreve que ''chegando ao meo conhecimento que existia um sc~nd~ 
ffiQCBrnbg guE BillEª~ª~ª ª5 fªZ~QdB5 de Bonificic Theofilo Maouzinho 
e Me outros lavradores fiz marchar sobre elles os poucos guardas 

ee 
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campestres auxiliados por 
pedestres . 

i2 ci e s o 1 dados da companhia 

Aprehendera sete escravos os ques constão 
da relaç~o junta." <Cf. Delegado da V9 de Codci. ao chefe de 
polícia da Província. 15/06/1844>. 

r O sub-delegado da Vila de Santa Helena 
aciíl1lte sua impotência paa combater os quilombolas: 
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"Seri d o o distrito desta V,:t. um dos> d a 
Província, que m9 anexo tem a sim suiluwbc5 ctE ~scca~Q~ fusictcs. 
Por confiante com a do Partl e n~o me sendo possível fazer 
destro1r semilhantes quilombos a bem do pJblico apesar de estar 
autorizado po1· lei pan\ afim o -Fazer ... " <Cf. Subdel.egac1a da 
Vila de Santa Helena ao Chefe de Polícia da Província. 
09/07/1~344). 

O Sub-Delegado de Polícia do Iapecuru, 
di-ncs conta na sua jurisdi,ão: 

"Mormente;..• n '0:sti::,: t e r mo , on d e o nüme-:ro de 
escravatura i quantida - (cie) avultada, e esxistem mocaoobQ~ 
fgct1z ~ coooeoctaz ~c ~filCC~~Q5 fueidgz dE EâCCª~Q5, malvadez e 
desli:n" t or e z , " ( Cf. ·Picha n i.1.00i . Sub d c-:d C·?fF:\d o d(;: Po 1 í e Ü\ d o Jt c\pecuru 
ao Chefe de Polícia da Província. 24/08/1844). 

A Sub-Delegacia de Pinheiro, em 1850, 
após reiterados pedidos, solicita em ofício bom destacamento para 
combater Índios e quilomboias: 

< ) pedindo um bom d e s t ac am . to p . r a 
este distreto (sic) n~o p no juiz de paz -q de ordenirio me 
tem requi2itado força pa. destruição suilcmbc& como para repelir 
o s :Cndios selvagens ... " (Cf. ficha 119003. Sr..lbclele~FHlo c.le Px nh e Lr o 
ao Chefe de Polícia da Província. 08/01/1850). 

Na Vila de Viana, no ano de 1864, 
presos escravos de um mocambo: 

"Agc>rc\ 11. mo a c a h o cfi;: r t c eb e r n o t íc:i.a de 
que um delegacia de G.cias campestrez aprehendeo ~ ~~cca~o~~ ~m um 
rooc•oobg e a J l~suª~ dª Yª- ct~ ~i~nª.: <Cf. ficha n9 Delegado 
cie Viana ao Chefe de Polícia da Província . Janeiro de 1864). 

B> Das Incurs5es Militares da Tropas de Linha 

Cc:i111 tanto r e cl amo s dos "lavradores" e cí e 
autoridades loca1s1 as tropas de repressio do Império nlo tardam 
a ser acionadas como relata Silvirio Antonio Alves, Jui~ de Paz 
de Turia~u ao Vice-presidente cio Maranhão, em oficie de 
09.06.1834. 

~:·o:i. en ví ad o e> n av i o ''h!ac::f.on,·,\'1 Bon+':i.m'', 
comandacto pelo i9 Tenente D' armada Nacional, Joaquim Eug@n10 
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Avelino, que transportou tropas comandadas pelo tenente de 
caçadores de 1Q linha Francisco Joaquim Ferreira de Guarualho, na 
ordem de trinta e cinco praças. Cururupu, pelo Juiz de Paz 
Antonio Sirinc da Fonseca, enviou vinte homens e dois capitães do 
mato. O Juiz de Paz de Santa Helena estava de sobre-aviso para 
socorrer no que fosse necessário, alim de outros refor,os que 
abaixo descrevem-se: 

" ( ... ) M~' dtf:,vi.::-:1ai,;i;;i:;,: cem c omb í o a r c:om e.11&: 
a carnpanhja com aquella pruclincia e actividade que 
V.Exa.sabiamente me reemenda e e caso exige: achio se 
aGuarteladcs em terra. e com elles estam reunidos as mais forças 
po.,;,s:í.veis." 

"D !-.!ac:: i on a 1 Bon +':L m de qLtl':·~ h €·: e omand an t tõ: o 
pra. Tenente D'armada Nacional Joaquim Eugincio Avelino, acha se 
fundiado em bom ancoradouro defronte des Vi11a, para me 
c oacl í ruvar no que qt,,1.e lhe ·Por compatível." 

~ essa ipoca, as autoridades se colocavam 
na forte disposiç~o de, terminantemente, arassar o quilombos da 
regiio do Turi, dado o porte elas forças que se dispunham ataci 
los. O resultado da operiiO i oficializado em 12.09 de 1834, ao 
Vice-presidente da Província do Maranhão. 

Inicialmente o documento informa que as 
t r o p as a e a 1 mar a m os h ,:\ b i t a n t e s d e T ur Ü\ ç u , r e:' s t i t u í n cl o a "P a 2" no 
distrito. No entanto, fortes chuvas retardaram a entradas das 
tropas nas matas. 

"v . Exa estara a n Po r ma d o pc>r ot'ício que o 
mesmo respectivo comandante j~ airigidc a V.Exa fazendo a sua 
retirada para e mesmo centro ela Santa Rosa, oncl€ se recolheo 
b a s t ante doen t E:, <~ com quase t c>d ,:\ ,:\ ti· ClP ::t e s t r up :t..':\da" . 

Tais tropas de repressio foram vencidas 
pelo tempo, pelas matas e, sobretudo, pela capacidade de 
resistlncia ele uma etnia obstinada por manter sua identidade. 

falta ele moeda 
remanescentes: 

De fato, o Juiz de Paz, 
circulante, enfim capitu1a 

ressentindo-se da 
aos quilombolas 

" D€:' t €:' r m i no f a ,H;-1· ~. ::d. 1· o e LI t e r cl e ÇJ LI e r r a , 
levando a seo bordo a tropa da iQ linha debaixo das ordens de 
tieos respectivos commandantes, e seguir para o ponto desta 
cap:i.tai. ... "(Cf. ficha n9 029. Ofic:i.<l d o .Ju í.z de Pa1! do Tur í acu 
ao Vice-Presidente da Província do Maranhão. 15/10/1834). 

Desse período, o Jltimo ofício que foi 
possível ter acesso, dando noticias dos quilombo1as no Turiaçu: 

"Remeto a V. Exa . , a r e ! ação dos escravos 
apreendidos nos mocambos, e hidos a seos senhores ficando hum 
grande nJwero cielles dispersos muito maior ao n~mero de 
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ap.::\nlH:\dor,1 ... "(Cf. f:Lcht,i, n~.2 027. (Hici(J d o .Ju í z de Paz d<:> Tur í acu 
ao Vice-Presidente da Província do Maranhão. 15/10/1834). 

B) Re1atdrios e Mensagens dos Presidentes e Vice-Presidentes da 
Província sobre os Quilombos. 

O arquivo da pesquisa possui relatdrios 
cios presidentes da província, nos quais passam o cargo aos seus 
sucessores, e mensagens à Casa Legislativa provincial. Sio poucos 
d oc umen t o a que datam c.le H:J7i <:1. 1.879. En t r e t an t o • s..-;~ d í s t í n s uem 
pela notoriedade que os quilombos alcan,am nas administraç5es a 
~~u(~ se rc:tf<·:::-rem. 

O primeiro documento data de 1871, onde 
José da Silva Maia passa o cargo cio 29 vice-presidente: 

''Quando assumi a administraiiO encontrei 
algumas represeritai5es sobre os mocambos, que existem entre os 
municípios do S01icio~ Ic1tu ~ ~aceEw Gcand~-: 

''Indivíduos mal intencionados tem fugido 
em nio pequeno n~mero das fazendas e aco1t~o-se, já em casa dos 
mesmos indivíduos, ji nos sobreditos mocambos, comendo frutos do 
gado e muitas ciepredaç5es 

'' De> Jui 2 d e D ir e J.t o da Coma r c: a d o Tu r ~1- .. 
Ass~, do respectivo delegado de polícia e de diversos lavradores 
e proprietirios das comarcas de ~iªnª e S~ BEato, recebi tambim 
participa~lo de que, com frequincia, graves acontecimentos ali se 
dav~a relativamente a escravos fugidos e aniquilados, sendo que 
Ji cc~filcidQ o~m~co d~ll~E •ita~~-5~ta eªca g dªcaca5suooci 1 
2~o~tcáca no distcicto ctc Isacaei15su~ ~ccH1mc dg Iut~= 
~-Hiliil.t ... "(Cf. +í c h a n9 0~l4. 1:;:e1atór:i.o com qwz,: o Dr. José d a Silva 
Maia, rresidente da Província do Maranhio, passa o governo ao 2Q 
Vice-Presidente, desembargador Jos~ Pereira da Graça, em 
29/08/1871). 

Observa-se que os quilombos destruídos em 
alguns lugares reaparecem e s~o objeto de preocupaçio dos 
Presidentes da Província. Mesmo porque são os mais avantajados é 
que são perseguidos pelas tropas de linha. 

relatdric espalham-se 
maranhense e do Munin. 

Os quilombos citados no presente 
pelas regi5es da Baixada Ocidentai 

Ainda em 1871, nova mudança de cargo. 
Desta feita, Pereira da Graça passa o governo do Presidente 
Augusto Gomes de Castre. Também fala das quilombos: 

"Qui Lomb o s da Comarca do Rosár10 ... Os 
calhambolas tem se internado pelas matas, fugindo das forças que 
os perseguem, por isso nio se tem podido levar a efeito a 
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apn~i:!'ns~io dfi t od o s , c omo N:h-a p,:\ra cleseJar ... "(Cf. 1:::e1atóric, com 
que o Dr. ~osé Pereira da Gra~a, 2Q VicE-Presidente da Província 
do Maranhão, passa o governo ao Presidenta Dr, Augusto Gomes de 
Castro. i4/1.0/i87J.). 

No ano de 1872, novamente Pereira da 
Graç:a, na condi~~o de vice-presidente, passa o governo ao 
presidente, Josi Bento da Cunha Figueiredo. Destina no relatdrio 
capitulo especial sobre os quilombos, inciando pelos de Viana, 
como segue: 

''( ... ) Denuncia de que nas imediaç:5es da 
fazenda - BAixa Grande - cie José Victal Pinheiro existe um 
qu1lombo composto de escravos fugidos, que trazilo incomodado o 
mesmo Pinheiro com frequentes furtos de gado ... ·· 

" ( ... ) Marchou em d í r ec ão ao qt1i lombo, 
onde chegando no dia 10, Ji n~o encontrou os quilombolas, que, 
sem d~vida pr aviso que tiveram se haviam dispersado e refugiado 
nos ma t t o e ... " 

" ( ... ) PerE:c:cc-::r·eun dois h ome n s d o s qw;: 
compunham a dilig~ncia, victimas de um tiro, que cio mato 
clesfec:han:tm os ITIQC:am!H::i.rc>f.;."(C+'. ti'.&:L":\tÓrio com c1ue o Dr . .Jo s é 
Pereira da Graça, 2Q Vice-Presidente da Província do Maranh~o, 
passa o governo ao Presidente, Comendador Dr. Josi Bento da Cunha 
Figueiredo 29/06/1872). 

A tropa que vai destruir esse quilombo em 
Viana sofre duas baixas com tiros que vieram do mato. Os 
quilombolas atacavam e fugiam, proeza sd ~ossível em pequenos 
grupos característicos das guerrilhas. 

Outra coisa que informa o relatdrio 
acima, e que muito beneficiava os quilombos, sio evidentemente as 
providenciais espias que os noticiavam das expediç5es de ataques 
da repress~o. Tanto é verdat!e que as tropas neste caso n~o levam 
ninguém cativo e sofrem duas perdas: 

"Cornmun í c a ma ís o mesmo delegado que, 
tendo expedido a força em seguimento dos fugitivos, nio pode ser 
nenhum capturado" (Id. Eb íd e m ) . 

No ano de 1878, portanto a dez da 
Aboliç~o formal da escravatura, Carlos Fernandes Ribeiro, em 
mensagem apresentada ~ Assembliia Legislativa Provincial do 
Maranhão, modifica substancialmente as ordens dadas às forças 
militares de combate aos quilombolas. 

A represslo abandona uma estratigia de 
terras arrasadas, que era de total destruiç~o das ed1ficaç5es e 
plantaçLles quilombclas, passando, a partir de entlo, a preservar 
os sítios, como trof~us de guerra a serem utilizados como ireas 
de cclcnizaçlo de migrantes nordestinos - fundamentalmente 
cearenses. 
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"No s e n t a d o de: estabelecer ainda um 
ntlcleo de colonizaçio, recommendei ao comandante da for~a 
militar, encarregado de bater o Mgcaoobo Limagicg, que fizesse 
~odos os esfor;os para que fossem conservados as habita;5es e 
1-0,;:. .•. s que en c on t r a s s e . , . " ( C·P. Mensagem apresent a d a l-\ Assemb 1 é·1a 
Legislativa Provincial do Maranhão pelo 29 Vice-Presidente da 
Província, Dr. Carlos Fernandes Ribeiro em 09/05/1878). 

Os negros na ccndiçio de quilombclas vlem 
mais uma vez seu trabalhe ser explorado, desta feita, seus 
quilombos com todas as roças, casas e outras benfeitorias lhes 
seriam expropriadas para serm entregues aos cearenses. Como nos 
conta ji em 1879, em passagem de cargo entre vice-presidentes da 
provinc1a: 

"Co l ôn í a de retirantes cearenses achão·-·se 
fundada~ as seguintes col8nias: Prado, situado no extinto 
awilorobo liroo~i~o~ ~m Iuc~=ass~''(Cf. Relatório com que o Exm9 sr. 
Dr. Francisco de Mello C. de Vilhena, 4Q Vice-Presidente da 
Província, passsou a administra~io da mesma ao Exm9 Sr. Ten. Cel. 
~osi C. Vaz Junior, 3Q Vice-Presidente - Maranhão, ano de 1879>. 

Todos os documentos acima comentados 1 

encontram-se na Biblioteca de Apoio do Arquivo P~blico do Estado 
do Maranhão CAPEM>, os GUais foram transcritos e constituem o 
arquivo do Projete Vida de Negro, juntamente com outros. 

Foi ainda encontrado no setor de obras 
raras da BPBL re1atório de passagem de cargo dos presidentes da 
província, datado de 18~2, onde Eduardo Oiímpio Machado entrega o 
cargo a Manoel de Sousa Pinto de Magalhies, do qual se extrai o 
seguinte: 

"Chamo, em ti l t í mo l u s a r , a at t enc ão ele 
V.Exc. para cs quilombos de pretos fugidos, que existem em alguns 
pontos das comarcas de ~iaca ~ BuiruariRs e para as incurssões do 
genttio, que, um, outra vez aparecem ainda na comarca de 
Chapadinha." <t::.:elatório com que o I1m9 (~ f:::)(m9 Snr. Dr. Eduarclcl 
Olímpio Machado passou a adm1nistraiio da província ao iQ vice 
Presidente, Brig. Manoel de Sousa Pinto de Magalh~es. S~o Luís, 
Maranhense, 1852. 47 p. > 
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O LEVANTAMENTO DE FONTES ARQUIViSTICAS 
SOBRE OS QUILOMBOS DE TURIAÇU 

Os registros e as fontes arquivísticas 
sobre a existência de quilombos nos cicm ~ªrªCi5~urud ~ Iuri1,u, 
na r e s i ao ~:1ue c omo r e en de ".:-\ p r í m'ít í va c ap it an í a c.lcJ Gu1·upi" 
CSALLES, Vicente. Q ~KSCQ QQ fari, Belém, FGV/UFPA,1970, P. 220), 
são abundantes, notadamentes a partir cio fim da primeira ddcada 
cio período imperial. Referem-se, sobretudo, à regiio do Turiaçu, 
que foi desanexada da Província cio Pari e incorporada à do 
Maranh~o, através cio decreto nQ 639 de 01 cie junho de 1852. 

Para além destas fontes hi entretanto, 
referincias bibliogr~ficas que assinalam o porto de Turiaçu, 
desde meados do s~culo XVIII, como local de contrabando e de 
comércio ilegal de escravos. Consoante Vicente Salles, os 
tumbeiros procedentes diretamente da ~frica ·· <SALLES, Vicente. O 
Negro no Pará. Belém, FGV/UFPA, 1970, p. 219) descarregavam ai os 
e s c r avo s aFrí c ano e , também denominados "peç:as". 

Na segunda metaae do século XVIII, com a 
expansão das lavouras algodoeiras e dos engenhos de cana-de 
a,Jcar, a partir dos incentivos propiciados pela Companhia Geral 
de Com~rcio cie Grão-Pará e Maranhão, entre 1755 e 1778, tem-se um 
período histórico classificado pelos comentadores regionais como 
cJ e " p 1· os p e r i d a d E: d a p r o v :( n e j_ a " ( A L.i1 E I D A , A 1 +' r e-;: d e> Wa f.ln e-;: r f.{ . cl ~i . ti 
I~~glgsia dª U~çª~iD~ia, Sio Luís, IPES, 1983) com ingresso de 
expressivo contin~Ente de m~o-cie-cbra escrava. 

·· Os navios da Empresa colonial pombalina 
transportaram, pelo menos, dos centros de resgate cio Atiintico 
africane - Bissau, Cacheu e !ngola - uma quantidade de escravos 
negros superior a vinte e cinco mil (25.365), segundo consta cie 
um registro que se acha guardado numa das Caixas da Capitania de 
Pará do refericlo Arquivo Histcirico Ultramarino em Lisboa. 
(NUNES DIAS, Manuel. fQWEDtQ E ~~ccantili~WQ~ ~ CQOORBnhiB G~cal 
dg Q~füo=eari E Macanbig, Bel~m, UFPA, 1970, p. 465) 

A entrada n~o controlada da força de 
trabalho dificulta as estimativas de quantificaçio cio total de 
escravos existentes nas fazendas daquela regilo. O porto de 
contrabanao escapa aos controles alfandegários e imp5e considerar 
como subestimados os totais apresentados pela historiografia 
oficial. Buscando ir alirn dos dados dabibliografia bisica de 
referlncia e relativizando as tentativas de quantificaçio, a 
pesuuisa concentrou seus procedimentos de coleta de dados nas 
fontes primárias, isto i, na ?rópria documenta,ão de fins do 
século XVIII e cio siculo XIX. 

Inicialmente a pesquisa concentrou sua 
atenç~o para a regi~o de Turiaçu, privilegiando levantamentos nos 
Cartórios cio 19 e eQ Oficio de Município de Turiaçu. 
Concom1tantimente, houve coleta ae dados no Arquivo P1b1ico cio 



r. 

{' 

,. 
r: 

r-. 
r: 
r- 
r 

r 
r>. 
r: 

r- 

r 
r- 

r 
r: 

-.. I 

Maranhio e na Biblioteca P~blica Benedito Leite, na capital de 
Sio Luis. Complementarmente, em virtude da regiio ter pertencido 
antes de 1852 ~ Província do Par~, foram realizados levantamentos 
no Arquive Pdblico do Estado do Pará, na Biblioteca do Museu 
Paraense EmilLo Goeld1, em Belim (PA). 

As situaçôes levantadas concernem a fugas 
de escravos, a conflitos e campanhas armadas de um sistema 
repressor da força de trabalho que encontra dificuldade em 
reproduzir seus mecanismos cie controle. 

Provavelmente, pele fato da documentação 
administrativa colonial ter s1cio concentrada na metrópole, 
tornaram-se escassas localmente as fontes asrquivisticas sobre 
quilombos e mocambos no períocio que antececie à Independincia. 
Detecta-se, tão somente, relatórios administrativos mais gerais, 
alusivos a este período. 

Nos cartdrios, nos arquivos ptlblicos e 
nas bibliotecas do Maranhio e do Pará, as referências aos 
quilombos de datação recuada remetem predominantemente a 
documentos do período imperial, ~ais exatamente a partir de 1832. 
As investigaç5es históricas alusivas aos chamados ''remanescentes 
ae quilombos'', nos termos cio artigo 68 das disposiç5es 
constitucionais transitórias, revelaram-se, portanto, 
circunscritas àquele periodo, considerando as fontes disponíveis 
~ nível 1ocal. 

pesquisa histdrica fo1 
massa documental, não 
metodológica adotada. 

De certo modo, o ponto de partida da 
determinando pela própria natureza da 

constituindo exatamente uma orientaçaio 

Nos desdobramentos da coleta de dados 
foram relevados os relatórios de Presidentes cle Província, a 
correspondincia das autoridades (Juiz de Paz) dos termos e das 
freguesias, e demais documento oficiais. n~ 001nE1r1 g~cal~- todª 
~st~ docuwEuta~lo ac~ntua Q E~tracc~ináciQ n~oo~cc d~ suilooobQ& ~ 
d~ WQ,aOObQ5 n~ CESiig_ 

Por conseguinte, desde 1832 tal 
documentaç:io provincial se refere à regiio de Tur1a,u, 
evidenciando conflitos, tens5es, fugas de escravos, abandono de 
fazendas, entreveres entre qui1ombolas e indígenas, chamando a 
a t e n c ão pa,-a els qu 1. 1 ombos come> um "p r ob 1 ema an t í so " na região. A 
data cios primeiros registros j' explicita, portanto, uma quest~o 
E: m e: u r s o , e o ex i 1:; t: i n d o e o m a cl e n o m :i. na n d a " e r i s E: d a 1 avo ur a 
algodoelra'', em virtude da queda abrupta cio pre~o cio algodio no 
mercado externo desde 1819. 

O trabalhe de coleta de dados constitui 
nc registro das meni5es explicitas aos chamados quilombos ou 
mocambos e das referincias indiretas a eles. Por outro 1ado, os 
ciacios reais que configuram a atualidade dos quilombos foram 
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construídos com base em dados das campanhas militares repressivas 
que objetivavam destrui-los. Tem-se uma realidade construida pela 
sua negaç~o, pelas tentativas cie extermínio e pelos mecanismos 
coercitivos em que se baseavam as lavouras algodoeiras e 
canavieiras. 

APONTAMENTOS SOBRE A LlTERATURA DE REFERiNCIA 
PERTINENTE AOS QUILOMBOS DE TURIAÇU. 

Os apontamentos aqui dispostos dizem 
respeito às refer&ncias bibliogrificas coligidas no Arquivo 
PÜb1ico do Estado do hu·á, na Ba b i a o t e ca PLÍb1ic:.:\ "Artur Vianm:\", 
daquele Estado, além da Biblioteca Central da Universidade 
Federal de Pará. A narra~io presentemente exposta partiu da 
antiguidade que as obras foram editadas, dancio-se infase às datas 
rEferidas pelos escritores nos casos de entradas de negros na 
provincia1 fugas e beligerância entre os quilombos, indígenas e 
tropas de repressio. 

Segundo Palma de Muniz, integrante do 
instituto Histórico e Geogrifico do Partl, nas ''Petiçaes de Carta, 
de Data e de Sesmaria'', nos Annaes do Arquivo P~blico do Estado 
do Pard, Belém, APEPA, 1917, o territciro brasileiro foi, na 
verdade, concebido como direito de conquista, Patrim8nio da Ordem 
de Cristo, administrado pela Coroa Portuguesa, representada pelo 
s eu 17101-n\\l"C a. 

As Ordenaç6es Manuelinas de 1514 e as 
Orden~5es Filipinas de 1603, estas ~ltimas confirmadas em 1643, 
originando a permissividade de quinhôes de terras que seriam 
repassados a terceiros 1 titulo de Sesmarias, constituem-se nos 
primeiros dispositivos legais de Direito Agr~rio cio Brasil 
Co18nia. 

A Carta Régia de 1530, onde D. Joio III, 
passa a Martim Afonso de souza, Capitania Hereditiria de 100 
l~guas de Costa, aiim de lhe conferir poderes para dar Sesmarias 
aos que quisessem as novas terras povoar. é documento que marca a 
ocupação de nossas terras. Bem como as seguintes ciisposi,5es: 

- CARTA R~GIA DE 27/12/1695, limitando o tamanho das Sesmasrias 
a quatro léguas de comprimenteo para uma de largura. 
- CARTA R~GIA 04/ii/1698, confirmando as concess5es. 
- DECRETO DE 20/10/1698, proibiçlo da confirma~lo das Sesmarias 
sem a privia mediç~o ou demarcaçio. 
- ALUAR~ DE 09/10/1795 (Lei de sesmarias) instituindo dois 
registros cie sesmarias. O primeiro a cargo das Juntas ou 
Provedorias da Fazenda, e o segindo a cargo das Câmaras 
Municipais. 
- ALVAR' de 25/01/1809) fixou a légua sesmeira em trls mil braiaS 
cu seis mil se1scentos metros lineares. 

Palma Muniz, ocupou-se, em 1917, de 
trazer a p~blico uma extensa relaiio, que segundo ele prdpr10 
favoreceria para dar completude ao inventirio das Sesmarias 
requeridas e concedidas pela Coroa Portuguesa. Concernente à 
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regi~o do Turiaçu, foram elencadcs os nomes dos peticionirios, 
contudo, sem a locali2açio geogr~fica determinada, os quais 
citamos pela utilidade que pedem expressar para uma possível 
montagem de cadeias dominiais, com infcrmaçBes anteriores à Lei 
de Terras de 1850: 

- Anciri Corsino Monteiro, no Rio Tur~-Asstl - Maranhio. Concedida 
em 12 de dezembro de 1786. 
- antonio Jos~ de Brito de Ahreu Lima, no Rio Tur~-Ass~ 
Maranh~o. Concedida em 03 cie novembro de 1819. 
- Antonio Josi Tavares, no Rio Tur~-Asstl - Maranhlo. Concedida em 
23 de julho de 18l9. 
- Estevio Carneiro, no ricaho Freicheiras - Maranhão. Concedida 
em 12 de abril de 1730. 
- Joio Allbino da Costa, no Rio Tur~-Asstl - Maranhão. Concedida 
em 09 de setembro de 1785. 
- João Francisco Vieira Guimarles1 no estrada de 
Bragan,a. Concedida em 18 de setembro de 1804. 
- Josi Bruno Ribeiro e seu scicio Josi do Nascimento 
nos rios Tur~-assü e Paraní Maranh~o. Concedida 
outubro de 1821. 
- Pedro de Sousa Leal Aranha1 rio Gurup~ - Maranhlo. 
17 cie maio de 1819. 
- Theodoro Corria de Azevedo Coutinho, no rio 
Maranhio. Concedida em 05 de agosto cte 1785. 

Tu r ~1-Assü a 

de .Jesus, 
em 1Q de 

concedida em 

Os la~os existente entre os istados do 
Maranhio e do Pari, na ipoca, encontravam-se por um lado 
construído no aspecto geogrífico da v1zinhania dos territdrios 
comuns e, por outro, pelos deslocamentos de contingentes 
populacionais, mormente, no caso particular1 de negros fugitivos 
ctas Fazendas cu Engenhos Maranhenses, para as Matas cio Tur1a,u, e 
mesmo para alim do Rio Gururi. 

As expediçôes que percorreram o Rio 
Gurup1, morwente aquelas capianeadas por Jorge Hurle~ (~Q~ 
S~rt.Ó~li>. dQ t':!1..u:.1.rn. i, Belém, I n 1d: :i. t u t o Lau r o Sod ré, i 928) , 
constituem-se em referincias consicier~veis para precisar a 
localizaçio tle áreas ~s margens desse rio com populaç~c negra, e 
que segundo o próprio autor, nio apenas descedem, mas 
c on s t ít uew+s e em ve r d ad e í r o e qu i.Lomb c s , ou "mcc amb o s '", S(~gunc.lo 
designação daquele navegante, mantende a exist&ncia a partir de 
apossawentos pacíficos, secularmente consolidados. 

Em viagem realizada em 1920, dando 
cumprimente às instruç5es baixadas pelo governe do Estado do Pari 
em 04/12/1919, pode ser extraido dos relatos o seguinte: 

"A1tl<~:La Uru a ín , en c on t r amo s na al d e ía s 
Uruain vários maranhenses, pretos, filhos do Grajahtl e alguns 
cearenses, os quais, com os índios Tembés, nos dispensaram as 
mais g,;:,:ni::-:rosas alti::-:r:i:·u;:Õ€::~;." <Hur1c::·:!.;1, i9r.?.B:27). 
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No risonho povoado de Itamaur~ (ex 
mocambc), margem paraense ... tem esse povoado, cerca de 80 casas 
e uma capela em honra a Sio Benedito, possui mais de trezentos 
moradores, na maioria pretos que emigram do Maranhio e se 
empregam na agricultura E na extra~io de oure. 

No povoado Caamiranga htl mais de sessenta 
casas. A for~a da popula~lo ide origem maranhense. Possue esta 
povoação bons sítios de irvcres frutíferas, cafezaes, cacaues e 
coqueiras. Tem uma Igreja consagrada a Sic Benedito. S~u~ 
babltantE5 na rnªigcia 5io ec~tgs e dedicam-se~ extra,~o de ouro 
nas minas S~o Pedro e outras aindas não reveladas hi mais de 35 
anos. Do Caamiranga às minas gasta quasi urn dia de viagem. Cuidam 
também de lavrar roçam de mandioca, cuja farinha exporta para o 
Turi-Assu, diretamente como produto maranhense·· CID. IBID: 30- 
31.) . 

Segundo esse mesmo autor, a origem desse 
dito povoado cte Caamiranga estaria vinculada à figura do negro 
Agosti.nhci d e Sá Ca]da1:;, t amb ém ap~lidade di:: "homem de Ouro", oud e 
"A:;.iost :i.nho das i"'lina~F.", t e r r a ei;;ti:: stdo ap\·isJ.onado após a 
derrocada do ~gcarnbo Ja~ar~guara, na versão do colonizador, 
5~tuadQ ~ntrR g Bic_ Guruei_ e_ Sicatam~ tendo o prisioneiro 
revelado que os qu il omc o l a s exploravam ouro n a s minas de "Hon t e s 
,ureos e Monte Cristo, situBdas aa~ t~rr~~ ~ntr~ Qfil rig5 
Maraca55Urni E Gucuei. Ocorre que nova fuga empreendicia por este 
escrava acaba por levi-lo ao ruo~awbo dg LiruoEiro, distante 16 km 
da Vila do Turia~u. fundado pelo negro ~stevam, escravo do 
lusitano Coelho, domiciliado naquela iocaliciade. Ao norte dos 
Mentes ,urecs, às margens do Rio Maracaçumi e habitado, em sua 
maior parte, pelos antigos moradores cio Mocambo Jacarequara, mais 
tarde por servi;os prestados na construçio da linha telegrifica, 
ligando o Maranhlo ao Pari, teria adquirido a quinta parte de 
sesmaria no Rio Gurupi, para fundar o povoado de Camiranga 
<IBII:I: 46 .. ·-47). 

Em outra publica~âo, esse mesmo viajante, 
de forma mais sistemática, descreve os afluentes, corredeiras e 
cachoeiras do Rio Gurupi, assinala que na margem esquerda, 
entendido como Terr1t6r1c Paraense, ao descrever a 15Q cachoeira 
ou Criminosa; "H"\ ann o s n c i l a S(i': perdeu um b a t el ão de,:,: um +r anc e a 
de nome Lans (cap.) que negociava com o QUCQ ~~tcªb~dg RElQ~ 
ecEtcn de rncc~mbo~ hoJE~ ltarnac~. Nesse naufrisio morreram seis 
pessoas. Consoanta cbserva~5es, nesse povoado foram vistas 
,A'igumas mul b e r e s Temb é s c on ab it an d o ma r í t a l mc n t e com preto?.;." 
(Hurle~, Chir1grafia do Pará e Maranh~o. in: Revista do Instituto 
l+ís t ó rí c o e Ge:clgr:~H:ico de) Pa r á , vo l . VII, H2 sem., Belém, 
Ln f:;t it u t o Haced o Costa, ·.\. 932: 1.4 .... :1. 5) . 

Dessas observai5es provilegiadamente 
recolhidos entre a segunda e terceira década deste siculo 
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permitem confirma que apesar das dificuldades geogrificas de 
releve hidrográfico ou de vegetaião fechada, nio foram estes 
aspectos imped1titivos de uma intensa rela,io econ6mica e social 
entre quilombolas, comerciantes, brancos pauperi2ados e mesmo 
índios, com é o caso dos Tembés anteriormente citados, 
colaborando defintivamente na relativização de conceitos 
definidores de tais comunidades como isoladas, intingíveis e 
fechadas. 

Algo que chama a aten,io ia existincia 
c1e um expressivo n~mero cie povoados que, mesmo ultrapassando o 
regime oficial de escravidio, continuaram recebendo a denomina~io 
de mocambo, em aius~o aos seus ascendentes, que pelo exposto, 
Praticaram intensos fluxos migratórios de escravos fugitivos, 
insuscetíveis cie rigorosa precis~o, entre os estados do Maranhão 
e Pari, pondo-se ao enfrentamento das matas e das corredeiras dos 
Rios Turiaçu, Gurupi e Maracassum~. 

Algumas dessas ilaç5es podem ser tambim 
encontradas nas observaçôes sobre o MaranhJo, feitas por Raimundo 
Lopes, que na condiçio de pesquisador de Museu Nacional, 
percorreu a regi~o em 1930: ''Foi uma das Províncias onde mais se 
desenvolveu os quilombos. A grande mata estava perto, e os pretos 
fugidos se homisiavam frequentemente nela, formando cabildas e ~s 
vezes batendo os arredores, em represilia aos escravocratas C 
Lopes, 1970:33>. 

Além dos Tembis, constantemente 
mencionados s~o os Urubus, de onde 1eva-nos a imaginar terem 
igualmente disputado os espaços da Regiio do Gurupi com 
Qullorubolas que para essa regiao se dirigiram. Os Urubus 
traçaram, atravis das selvas, uma epopiia, observa, sucedendo aos 
"QuJ.lombolas "na ,H-:vastaç:ao d o s centros; de-~ 'í avcur a a , da reg:ião 
par c\f.·:n"ã1e ao Tu ri e a o f'i n cito\ ré. . . O Gtu·up L c:omo o s ri os aná 1 o s o s 
da Amaz8nia é navesancic penosamente, a remo e a sirga, per 
bate15es e canoas e também no curso inferior ou mais acima, 
S(·:::'9UIHIO a enchente ··· por 'J.,,u1cha a vapor. Os " 1H;:i~r<)f..," p r ed omín am 
em n ume r o s n .::\fü p o vo ac õe-::; d e-: " b .,"\t ecl CHº e s " d e ou 1· o. B~io ta 1 ve z em 
parte descendentes ctgs ec~tos iugidQ5 dQS Qui1Qmbo5 cto Iuci, 
cujos remanescentes, batidos pelos brancos e acossados pelos 
índios ( segundo Iro d t ) , foram !:;0: d i spei-s;ar n a s r e s iê1es do Gur up í." . 

(Grifamos), U:D IBID:t66), (SIC). 

A dificuldade em locali:a:ar um quilombo, 
acivim de sua extrema necessidade de ser exatamente o contririo do 
que desavisados buscam precisar. Livre e mdvel, i evidente que 
aeixa de ser ficil presa ~s tropas de repress~o do Governo em 
certos momentos de conflitividade com determinads nai5es 
indígenas. A exist&ncia de quilombos de grande porte, com uma 
base física definida e convim a uma exagerada populaião, i na 
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realidade uma exceção, 2~lru~c~5~ Q ctg AmccófiliQ, diferentement~ 
que se Julga, muito embora incontestáveis exemplos de resistincia 
n~o caracteriza os miihares d micro-agrupamentos de fugitivos na 
verdade esses Jltimcs exprimiram a t8nica das revoltas e fugas 
existentes em todoti os momentos ao regime escravocrata 
urasileiro. Conseguindo trocar o excedente daquilo que produziam 
e ouro extraído na Regiio cio Gurup1. '' Esses negros dedicavam-se 
à faisca,io de ouro, que era trocado sigilosamente por armas de 
fogo e utensílios de trabalho na cidade de Santa Helena, Turia,u 
e Carutapera''. (CHAVES, Alo~sio da Costa. a~e~CtQi Gfc=Huooang~ 
dg ~~li tlo G~cuei. Belém, 1946, mimeo, p. 70-75). 

Observa-se que a extensão territorial 
percorrida compreende considerivel espaço 9eogrif1co no qual era 
estabelecida tais relai5es de comircio. 

Os acidentes geogr~ficos mencionados ccmo 
indicadores da localizaç~o nos serve como balizadores cie uma 
exstensa irea geogrífica, compreendida entre 800 km de curso do 
r10 Gurupi, sendo que da sua bacia hidrogrifica no iado 
maranhense temos 40 mil qui16metros quadrados. Ji o rio Turiaiu 
de 700 kn1 de comprimento com seu principal afluente, o rio 
Paraná, perfaz uma superfície de 32 mil quilSmetros quadrados na 
sua bacia. Para Raimundo Lopes, o Turi ''é, no seu trecho midio, 
um verdadeiro rio-lago'', encaixado entre a Chapada do Pinheiro e 
outras terras firmes, est1racio e ganglionado entre ilhas e pastas 
de areia e pertoado de ruínas palafiticas, ile captam uma rede de 
riachos Me Ju~aral e baix6es, na qual se destaca o Paran~ (Lopes, 
Raimundo. Um~ Seeiio IcQeical. Cia. Editora Fcn-Fon e Seleta, Rio 
ae Janeiro, 1970, p.33). 

Nesses interstícios gecgrificos é que 
foram organizados e mantidos os Guiiombcs, hoje povoados com 
preeminlncia racial negra, mas tambim fortemente miscegenados com 
caboclos e cafusos. Nio é diferente a imprecisio dos possíveis 
títulos de propriedade originírios, quinh5es ideais de terra, com 
informaçoes igualmente baseadas em sua mairoria em rios ou 
1garap~s, guardam os pomposamente sacralizdos direitos à 
propriedade. Das peti,cies de sesmarias supramencionadas nada 
indica com rigor os lugares certos e as ~reas desses quinh5es de 
terra. 

Alguns autores cuscam uma relativiza,io 
de teses como a de Arthur Ramos, no que pertine ''aos locais cie 
entrada cie escravos. Ramos concluiu que dentre os focos de 
escravatura e os centros de reaistribuiç~o de negros no Brasil, 
estava o l1aranhio com irradia,io ao Pará, foco onde predominam a 
cultura de aigodio'' <RAMOS APUD VERGOLINO E SILVA, Anaiza. Alguns 
Elementos para o Estudo do Negro na AmazBnia., Beltlm, Museu 
Paraense Emílio Goeidi, Publica,5es avulsas, n9 VIII, 1969, 
p.09). 

Para Anaiza Vergolino, a maior parte dos 
negros introduzidos no Pará, s~o advindos da Guini, pelos portos 
de Bissau e Cacheu, jamais por via indireta pelo Maranhio, 
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chegando a frisar que face aos constantes apelos das autoridades 
paraenses junto• Coroa Portuguesa, de que mesmo após 1682, data 
que conicide com a Companhia de comircio do Maranhão, os escravos 
ora exclusivament desembarcados no porto de S~o Luís e que só a 
partir da cria,io da Companhia geral do Comircio do Grio Pará e 
Maranhão em 17551 virios carregamentos desembarcaram diretamente 
no porto de Belim, tais fatos histdricos com bse em documentos da 
época, corrobora~ comprovaçio de que segundo a autora ''se o Pari 
não pode ser tornado com centre redistribuidor de africanos, pode 
e deve ser considerados como centro de importaç~o direta dos 
mesmos escravos (Vergolino e Silva, op. cit, p_ 09). 

Buscando dar consistência~ sua tese, de 
posse dos registros oficiais do total de escravos introduzidos no 
Pari pela Companhia Geral do Comércio entre os anos ue 1757 e 
1778, e por particulares entre os anos de 1778 e 1792, Anaiza 
Vergo·1inc> enc on t r a um t o t aI de 53.072 e s c r avo s a·Pricanos en t r aclo s 
na Amaz8nia pele porto de Belim, faz referincia que um reduzido 
ntlmero de escravos cia Guiana Fracesa fugiu daquela Co16nia e 
refugiou-se na Ama28nia. Portante, impossível precisar, e 
incluídos no total acima a contingentes que pelas embarca,5es de 
nomtf: "sumacas", importado':f~ :i.ndirt.;tmente da Bahia, Maranhão e 
Pernambuco. Desse modo, a autora busca invalidar ntlmeros 
anteriores de negros importados para a Amaz6nia, num tota1 
subestimado de 10 mil escravos e que teria havido uma 
preponderincia de redistribuiçic através de porto de Sio .Luís 
(Ve1-9t1lino (E; Si1va, op.c:i.t., p . :31 .. ·<:H.~). 

Esse tipo de discussão d,-nos conta que 
uma varleciade de escritores depositou exarcebada preocupação 
sobre a procedência dos escravos, estatísticas dos dbitos nos 
tumbelros'', datas de atraca,ic e outros dados n~o menos 
relevantes. Entrementes, as aten~5es do colonizador parece 
denotar um dir1gismo à vi~ilincia e repressio dos movimentos de 
1nsubordina~io contra e regime escravocrata. 

Com efeito, esse tipo de debate importa 
l1cdiernamente uara uma melhor compreens~o das situa~oes an~logas 
existentes entre povoados em extensas áreas de exclusividade 
negra no Trombeta, mormente em Oriximini em situaç5es pri 
existentes entre os rios Turia~u e Gurupi, especialmente povoados 
na zona rural do Maranhâo, come ocorre com Brite Mut, ~ Jaru1ri, 
reyiio esta ~lt1ma. que pelos intensos desembarques clandestinos 
de escravos, mormente após 1850 com a Lei Euzibio de Queiroz, 
pode ser caracterizaaa como o eixo pendular dos fluxos de 
migraiio do sentido Maranhio-Parí, conquanto inalcan~áveis por 
qual que,· t :Lpo 0(? nig i st r o , 

Cm relato de rnanifesta,5es folclóricas no 
Pari, após fugas de fBZEDct•& ~m Saot•cim pertencentes à Maria 
Macambira, os ecravos fugidos organizaram primeiramente o mccam~g 
il~ Slo BEn~~ito e mais tarde o mccªm~c d~ Santo êntRDiQ, onde em 
alus~c aos sofrimentos da escravid~c surgia a dania do 
marambiri''• hoje em dia essa dança i praticada no povoado 
Pacoval'', município de Alenquer e nas localidades de Silinc10 
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d a 11 ~\ t 11 " e " F"l e eh ,:\1 " no m u n i e: .{ p i o d e ó b :1. d os . 1-! o Mar· <':\ n há{ e à 
~Ht:i.1::.a <.:1-Ó d e c omc a r a c ão , o p ovo ad o de 1:·r1::tc:h,:\l", mun íc a cí o df::- 
Mirinzal, pratica a dança cio Congo, do Tamboril e o Tambor de 
Crioula. Essa anotaçlo justifica-se pela freqU&ncia com que o 
voc áb u Lo " F·1 ech ai" OLt " F\· e c í- al " é utilizado p a r a d e s í s na r :áreas 
de fugas de escravos, ou mesmo Mocambos e Quilombos. (TEIXEIRA, 
L~gia Conceiçlc Leitio. Marambiré: O Negro no Folclore Paraense. 
Belém, UFPA. 1989, µ. 35). 

Em funçlo das copiosas referincias já 
ass1naladas que relacionam o Maranh~o e o Pari, como 
invencilháveis parceiros na construção de uma história comum do 
negro na Amaz8nia, é de se supor licitas menç5es relativas a 
outras produç5es pertinentes aos assuntos que alcan~aram 
publicaç5es relativamente recente, outras nem tanto1 mas que d~o 
conta de uma recomposi,io histórica da ocupa,io tundiária cio 
extremo Norte brasileiro. 

O processo de coloniza~io do Brasil se 
deu com maior intensidade nas ireas da Bahia e cie Pernambuco, bem 
como São Paulo e Rio de ~aneiro, per todo o século XVI, atrav~s 
das Capitanias Hereditárias correspondentes. O litoral Norte1 
entretanto só no final do siculo do descobrimento e nas primeiras 
décadas do século XVII, tornou-se objete de preocupa;io do 
colonizador português. A cidade cie sio Luís, por exemplo, 
fundada em 1612 por franceses1 bem como to(la a regi~o vai oscilar 
entre o mando francis, hclandis e portuguis até o ano de 1654. 

Desse modo com uma coloniza,io incipinte 
e conturbada, os negros enquanto alternativa de mão-de-obra 
tardam a chegar nc Maranh~o. A esse tempos, a Co18nia Portuguesa 
dividia-se entre os estados do Brasil e do Maranhlo1 este 
dltirno dividida em duas principais capitanias, uma cio mesmo nome, 
do qual era a cabe,a; outra do Grio-Pari que é a mais dilatada. 
A do Maranhão compreende a do Cumi, chamada vulgarmente cte 
Tapuitapera, e a do Paiami''. BERREDO, S/D: 17). 

Ao Rei ~e Portugal, como mestre da Ordem 
de Cristo, de todos os produtos, qualquer que fosse a sua origem, 
caberia o pagamento cio Dizimo como Tributo. 

Desse imposto, parte era reservada aos 
cap1ties-Mor ou Donatirios, chamados de redizima. Que aufer1a 
rendimentos, das atividades rurais, como os foros das moendas e 
engenhos e a vintena líquida cio pau-brasil. (SODERO, 1990:10). 

"Não por a n t e r mé d í o do s pc>rtLt9uêses, cc>ITIC) 
multa gente imaginará GUB tenha ocorrido, mas, gra,as aos 
ingllses que, nas duas ~ltimas décadas do século XVI e na 
primeira do XVII, tentaram empossar-se cio extremo-norte do 
Brasil, numa aventura que não lhes assegurou o ~xito imaginado. 
Nas fe1torias que montaram entre a costa cio Macapá e a zona cios 
estreitos, esses insl~ses pretenderam realizar um empreendimento 
agr~rio cie vulto, constante, principalmente do plantio de cana, 
para a fabrica,lo de a,ucar e rum. O bra;o africano foi trazido 
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porque nio desejavam os aventureiros da Britinia entrar em 
conflito com o gentio local, do qual pretendiam a aliança 
interesseira e necessiria, aliança que obtiveram e lhes assegou o 
passage1ro domínio que exerceram nas isuas e terras da Ama~6nia''. 

Teodoro Braga refere-se à vereação de 14 
de junho de 1665, da Cimar cie Sjo Luís, que resolveu criar um 
juiz de sa~de, por haver muitas mo1~stias e para visitar os 
navios que chegassem com negros, tal era a inc~ria criminosa dos 
monopolizadores do comércio negreiro na gan6ancia dos lucros sem 
se preocuparem com a sa~de dos escravos contaminados nem com a 
dos colonos que recebiam tal mercadoria. (SALLES, 1988:17). 

Em 1673 chegou ao Maranh~o o Governador 
Pero Cisar de Menezes, que mandou fazer fábricas de anil, para as 
quai~ trouxera anileiro e se importaram negros de Angola, 
"mandados p e 1 os c:ont r a t ad o r e s p a r a a fábr i e: a ci t?: 1 e " . Bet en d o r f' dá 
um tota~ aproximado de 50 negros. Mais tarde, n~o tendo 
prosperado a industria do anil no Maranhio, as fábricas foram 
transferidas para o Pará. 

No mesmo ano, 1673, chegou à ponta de 
Joio Dias (Maranh~o) uma nau holandesa, arribada com 900 negros 
de Angola, todos de sa~de e vigorosa idade. <ID IBID). 

Segue doravante, uma seqLlincia de citaç5es, sem maiores ilaç5es, 
da cb r a de Vicsnte Bal í e s "O l\iegro no P,;i.r:á", que adotou como 
critirio de sua obra estudo preliminar dos quilombos instalados 
na regi~o compreendida entre os rios Turiaçu e Gurupi. 

"Como forma de comércio íl es a l . o 
contrabanco adotou diferentes maneiras de ação. No período cto 
trifico permitido, chegou-se até a estabelecer o porto de 
TuriaiU, ent~o sob a jur1sci1,io do Pari, como um portode 
contrabando, onde descarregava os tumbeiros procedentes 
ciiretarnente cia ,fr1ca ou de outros portos do Brasil. Esse 
contrabandomostra que existiam imensas possibilidades de lucro. 
Organizou-se de forma sitemática, mas n~o chegou a se manifestar 
intensamente senlo apds a exitnçio da Companhia Geral do Comércio 
(1748) e já nos começos cio século XIX chega ao conhecimento das 
autoridades do Pari, através de investigaç5es um tnto obscuras 
feitas por alguns militares. Um deles, Manoel Josi dOiiveira 
B::"\sb:>, no "Ro t e í r o do Pará", e s c r í t o em 1819, d íz à p . 572. que 
Tui· iaç:u "tem uma barra exc P. 'J. ente, o nele en t r am ernb ar c aç(5es que 
conduzem efeitos para o Maranhio. Outros vendem ali os s&neros de 



r 
r 
r· 

r: 
r 
r: 

r 

r: 

r> 
r: 

r 

r: 
r: 
,,-.. 
r> 

r 
r: 
r- 

r: 

r· 
r 
r· 

r: 
r 

fazendas e escravos, E remetem outros po terras ao Pará e ao 
Maranh~o, a fim de roubarem os direitos reais como eu o sei. 
Calculam-se do Turia,u a Bragança quarenta léguas''. 

Baena tambJ se refere à praça de Turiaçu, 
informando que existiam duas estradas que a fazima comunicar-se e 
entreter relaç5es com outras povoaç5es e a capital do Pari: uma 
aberta pelos jesuítas, tinha por ponto de partida a entlo Vila de 
Viana da qual ainda viu sinais em 1811 e Capit~o Francisco cie 
Paula Ribeiro; a out~~ seguia pelo litoral partindo de Turia~u. 

Ainda sob a jurisidiç~o do Pari, Turiaçu 
se constituiu vila e município, instalados solenemente a 13 de 
fevereiro de 1834. No ano seguinte, so,reu ataque cios cabanos e 
em 1839, com o Projeto nR 39, apresentado no Senado do Imirio 
pelo maranhense Patrício Jot de Almeida, proprietirio em Turiaçu, 
começou a luta pela desanexação do territdrio da província do 
Pari e sua incorporaç~o ~ do Maranh~c, o que ocorreu pelo Decreto 
nR 639, de 1Q de junho de 1852. 

Turia;u foi sempre um dos municípios que 
possuiu grande n~merc de escravos, enquanto pertenceu ao Pará. No 
mapa estatístico dessa população, levantado em 1848 e que 
acompanhou o relatdric de Presidente da Província Jer8nimo 
Francisco Coilho, apresentado à Assembliia na segunda sessio 
oriciiniria da 69 Legislatura, no dia 1Q cie outubro daquele ano, 
algarismaram-se 1.803 escravos e Turia~u se colocava em quarto 
lugar entre as localidades cio Pari possuidoras de escravos, 
abaixo de Belim, Cameti e Igarapé-Mirim. 

Cururupu, nas vizinhanças de Turiaçu 
(hoje município limítrofe), possuindo avultaldo n~mero de 
fazendas e engenho, recebeu também um grande n~mero de escravos 
africanos, cuja importação era ''feita diretamete da Costa do Ouro 
e Daomé''. Tais iruportaç5es escaparam evidentemente das 
estatísticas oficiais do Pari e do Maranhlo. Com a proibiçio do 
trifico, essa imprtaç~o direta tambirn foi abolida. O contrabando 
tomou novas feiç5es, ficou ma1s aberto. Depois da Balaiada 
(1838), no Marnh~o ocorreu um fen8meno curioso. A lavoura 
maranhens~ sofreu um rude colapso, enquanto a paraense, 
grandemente prejudicada pelo moviemtno cabano (1835), começou a 
se recompor. E se recomp8s gratas, em grande pare, à mão-de-obra 
escrava oriunda cio Maranh~o e cio Ceará. NumECQSQS ~acaruho5 ba~ia 
~ntcE º eacá ~ Q ~icauh~a ~ •~ autgcictadEs 2aca~ns~s m~ ~smEcacaoo 
um c=c~etuca dQ5 n~sco~- 

O contrabando mais intenso, 
desafiou a atenç~c de todas as autoridades, foi o 
entre o Maranhio e o Par~, despercebido em virtude 

e que sempre 
que se fez 
da relativa 
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liberdade de comércio entre as províncias. 

COMÉl~CIO I IHERNO 

A entrada de negros de outras capitanias 
foi faciliatacia no Pará, após a Independincia, com novas 
insen~oes de direitos. Levas sucessivas, embora pouco numerosas, 
aí chegaram, procedentes do Rio ae Janeiro, Bahia, Pernambuco, 
Ceari e , sobretudo, do Maranhão. Via de regra, o transporer 
pelos sert5es se encaminhava diretamente ao Maranhio. Daquela 
praça, também pelos sertôes, o negro era conduzido para o Pari 
( I DEl"i : 40) . 

A fuga e cgasegli~nt1 ruwltielic~~io d1s&~fil 
aiuntaw1ntc1 ci~ E5cca~cs aícicªnoi na floc~~t~ ªmazanica auw•ntgu 
çcn1idEc1~Elmfilnti a eactir do final ctc 5~culo XIX~ 50b I ec~sslg 
d~ ~~tio& i1tor~5~ 2clitico1~ ~conamicos 1 1ociais~ D~1ocs1ni~a~~ 
a la~owca~ ecoo a busca dai dcosas ctg sEctlR~ muitg5 ~nsEobos~ EOO 
m~ado~ de sdculo X~III~ intcaram Eru ctEcadinciª- A 5E9wic~ a 
~Heul~ic dos ruifilsigaácios E confiscg dE 5EU5 b~ns~ dEu 
gegctunidadE m ~UE º~ iiCC~~Qi EDC05tadcs DQ5 5~Ui 
Rstab~l~cimEtos ascícclmi s iadu5tcimi1 tarubíoo E1caeassErn ao 
catiYEico:. 

:D~5dE CEdc~ acis~ Ci D~SCQS CQOOE~i[BOO B fueic 
aas ia~Encim s dos ~ne~abcs macanhEn5E5- Uma earcsla ccnsid~cj~1l 
erccuccu as ílcrEst1• ciEsta r~siic E ai ccnstituiu mocambcm_ 
~ccalizcu:&E EieEcialmEntE nc Yal1 de Macaca1sumi~ cndE ROO mEadc5 
ao •iculo XIX hcwwE coccida eaca ai minas dE oure 1alu~ilc1 ali 
Encontcad~s ~ tccaadªs ccnhEcidas e~lgs DE9tcs_ Qs Esccª~º• 
íusidos busca~iru aa~u~las earaeioi abcisc sEeucc entra ª~ 
e~c1~sui~a~s d1 sEus ~EnbccE•- ecatica~aro a ascicultuca dE 
~u~i5tiocia ~ tccca~am o cure SUE auanba~moo ecc objEtom d~ guE 
2[iCiii~am Qi[i 5iU UiQ_: 

Aos mocambos dessa regiio se refere o 
presidente Jer8nimo Francisco Cciho, no relatório dque apresentou 
à Assembl~ia Legislativa da Província do Par,, no dia 15 de junho 
de 184B; 

"D!7: ou t r o s p on t o s, da províncii:'\ tE:nhcl 
recebido semelhantes CEQCE5Enta~di5 ~ Ci5UEita üa El~C~~Q~ 
fusictc~k 9UE ~i~irn DQâ suilorobcs cu moc1mbg~. donde fazem 
sortidas para cometerem roubos, e furtos, e aliciarem a outros a 
fugirem. l5tg ac~o~ie~lm~ot~ t~rn accnt~~ido ngs di~tcitcs d~ 
Bant~ciru~ ~ Iuri~~U- Para e· primeiro distrito algumas ordens htl 
pouco expedi, dependentes ainda d certos esclarecimentos, e foram 
em sentido condicional; quanto ao distrito de Turiaçu, apenas 
recebi relamai5es da Cimara Municipal1 e autoridades policiais, 
ordenei logo uma batida nos matos, o que teve lugar por duas 
vezes no m~s de julho do corrente ano. Na primeira, como se 
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tivesse antes apreendido tris escravos, esta circunstincia serviu 
como aviso, e a força em n~mero ele 50 praças, depois de oito dias 
de marcha, encontrou um alojamento de 59 ranchos abandonados, e 
roças de manciocas, grandes canaviais, e outras plantaç5es nas 
vizinhan~as cio alojamento; e os utensílios prciprios para o 
fabrico cia farinha, e aguaraente. 

~a segunda batida, encontrou-se outro 
alojamento de 18 ranchos, onde se apreenderam 17 escravos, pela 
maior parte pertencentes a indivíduos da província do 
Maranhão" (IDEM: 2i8). 

Em pleno s~culo XVII, quando a cr8nica da 
escravid~o ainda n~o havia revelado a existincia de numerosa 
escravaria no Pará, ji htl notícia de quilombos e de medidas 
tomadas para destrui-los. Ora, i precise reconhecer que os 
negros, embora pouco numerosos e cficialmetne quase 
despercebicios1 foram introduzidos pouco a pouca, mas em escala 
crescente, até formarem, comes indígenas reguzidos à escravidão, 
a base em que se apoiava o sistema de produç~o colonial. No 
Maranhão, a presença do negro cedo se tornou considerivel. O 
trtlfico, ati e início do slculo XVIII, era feito quase 
exclusivamente para aquela capitania. Isto gerou uma luta entre 
os moradores de Pari e Maranh~o, já o vimos. O Pari, até essa 
ipoca, nio comportava numerosa escravaeria. Sio Luís, melhor 
situada e mais desenvolvida, Jominancio a bacia de virias rios 
nevegiveis absorvia a quase totalidade das irnporta~5es para o 
extremo norte, provoando de negros as margens do Pinciari Mearim e 
Itapecuru. Das fazendas situadas nessas paragens, o negro fujia 
tomaria diferentes uire,aes: sert~o do meio-norte, planalto 
central, florestas ~araenses. 

Organizada a fuga, os quilombos cresceram 
rapidamente, pois eram o principal foco de atra;~o cios negros 
escapados das cidades e das fazendas. fm 1Zi1~ bá noticia ciE 
oog,ªwbofil ug Mªcªnh~o~ no 5~ct~g do Iuci~~u. Em 1731, l:I. Jo~o, 
atenciento representa~ic que lhe fizeram os oficiais da Cimara de 
Belém, por carta de 26 de novembro de 1730, determinou ao 
governador cio estacto e seus sucessores mandassem, todos os 
verões, escoltas aos sert5es para apreender os escravos fugidos, 
''na forma que a mesma Cimara aponta, concordando os donos cios 
escravos os achados para a satisfação dos gastos''. 

A Carta Régia cie 6 de fevereiro cie 1734 
louva e 2elo e acerto com que se houve o governador e capit;o 
general José da Serra, mandando prender vírios criminosos e 
escravos dos mocambos (342). Já se pode supor qulo numerosa era a 
populaçio escrava no Estado do Maranh~o e Grio-Pari e a 
referincia expressa a escravos dos mocambos indica se tratar de 
negros (IDEM: 204-205). 
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DAS TERRAS DE JAMARI 

Nc município de Turiaçu, Estado do 
Maranhio, fci instalada uma das mais antigas e importantes 
concentraç5es de negros fugidos de cativeiro (quilombos). As 
terras ~este município, portanto, antes mesmo dos fundadores da 
vila, da qual se originou a atual cidade de Turiaçu, foram 
ocupadas por escravos fugidos do cativeiro, os quais formaram os 
indmeros povoados que ainda existem. 

Tais terras, hoje ainda em grande parte 
<levolutas, situam-se à leste do munic{pio, compondo uma área de 
aproximadamente cem quil8metros quadrados, sio representadas por 
ilhas e campos naturais, ocupadas secularmente por mais de duas 
mil famílias, todas descendentes de escravos, vivendo da lavoura, 
da cria~~º e da pesca. 

Farta documenta,io coletada em cartdrios 
cia região comprova que attl pouco tempo, nio ~avia proprietários 
de terras e as tlreas cio território municipal eram tidas e havidas 
com nacionais, o GUe eGuivale dizer, devolutas, 

Situados os povoados em sua grande 
maioria nas ilhas, nos campos naturais seus moradores desenvolvem 
a pesca artesanal e a criailo de poucas cabeias de gado bovino e 
de animais de pequeno porte. Dentre os povoados, formados pelos 
descendentes de escravos fugidos e de outras familias que 
apertaram nessa regiio, encontramos Jamar1, também conhec1ua como 
"Jamar i dos er ~·~t o s " . 

Contudo, os interstícios geogrtlficos da 
regi~o, onde foram organ1zados e mantidos os quilombos 
representam os marcos de referincia dos possíveis títulos de 
propriedades originirias. Das petiç5es cie sesmarias requeridas e 
concedidas pela Cerca Portuguesa nada indica com rigor os lugares 
certos e as íreas desses quinh5es de terras, com informa~5es 
baseadas, em sua maioria, em rios ou igarapés (v, Palma de Muniz. 
Petiç5es de Carta, de Data e de Sesmaria. ln: ênna~s tia écsui~Q 
e~bli~c cto Estªdº de Eacá, Belém, APEPA, 1917>. 

As petiç5es inventariadas por Palma de 
Muniz respondem a urna utilidade no que diz respeito a possível 
montagem de cadeias dominiais, com informa;5es anteriores à Lei 
de Terras de 1850, ressalvanclo que estas refer@ncias encontram-se 
circunscritas a um lapso determinado de tempo, em funçio da 
prdpria natureza da massa documental. Da mesma forma a coleta de 
dados relativos em sua maioria ao siculo XVIII, realizada nos 
cartórios de iQ e 29 oficias do município ce Turiaçu. Tais dados 
foram queimados por um certo Coronel Nogueira, ji nesse s,culo, 
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por achar que os cartórios 
conjuntamente no prédio da 
z:tsJ 1 ome r ado d e d oc ume n t o s " 1 

j:>/ft1~qu i Si':\dC)1"/2S. 

que funcionavam até entlo 
Hun i c r p a l • ap r e s ent avam "um 
informa~ôes colhidas pelos 

., . ioca1s1 
Câmara 
segundt1 

O Povoado de Jamari, localiza-se na zona 
rural do município de Turiaçu1 situacio na micro-região cio Gurup1. 
Prdximo à divisa cios Estados do Maranhão e do Pari, abriga cerca 
de ~00 (quinhentas) famílias, aproximadamente, que vivem cio uso 
comum ou coletivo das terras herdadas de seus antepassados 
escravos. Jamari ia sede do povoado que é formado por virias 
localidades, que por sua vez recebem distintas dencminaç5es 
(Carvalho, José de Paulo Freire de. Jamari dos Pretos: terra de 
mocambeiros. kio de Janeiro. SMDDH/CCN - MA. 19931 P. 54). 

Desta foorma, sio mencionadas come 
localidades do Povoado de Jamari: Arrudá, Queimadas, Santo 
Ant6n10 Cantiga fazenda), Restinga, Rancho de Arroz, Baixo do 
Amincio1 Boca do Caminho do Centro1 Boca de Campo, Boa Vista e 
Cajual. Tais localidades constituem critério essencial para se 
pensar as condi,aes de pertencimento ao povoado, juntamente com 
o~ laços de parentescos que unem os moradores. 

As casas 1oram construidas de forma 
desordenada, n~o obedecendo qualquer balizamento ou padrão rle 
arruamento. Os moradores tiram seu sustento das lavouras que 
cultivam, sendo predominante a cultura cio milho. A ca;a, a pesca 
e a cria~io de animais de pequeno porte, assim como algumas 
cabeças cie gado constituem os meios ele subsistincia dos moradors, 
todos eles nascidos em Jamari, assim como seus avcis e bisavós, 
sendo a grande maioria descendentes cie escravos. 

No que se refere a uma representa,io 
grifica de Jamari, as terras projetam em suas divis5es espaciais 
planos diferentes de organiza,io social da vida do Povoado, 
considerados significativos para seus moradores. 

Assim é que podemos encontrar o terreno 
t r ab a Lh ad o ou os "c en t r o s de r oc ad o " 1 o s c amp o s n at uv a í s e a mata 
circundante. A sede cio Povoado i onde a vida comunit~ria se 
e xt e r ior t z a , 1 ug ar de man :L .Pest :::u;: 15es cuí t u r a is, como as fe1;t as 
religiosas e o tambor de crioula, bem como demais priticas 
c omun ti t :::b· ias. 

~os centros cio roçado realiza-se o 
trabalho familiar no plantio das ro,as, a troca dos dias (forma 
de divisâo do trabalho) com parentes vizinhos nas tarefas 
agr :Ccc>l a·,;;.. Dei:;en VD l vem+s e , por t: an to, neste espaç: o "n,d ac ôes 
propriamEnte econ6micas que, por sua ve21 implicam em rela,5es de 
n:·:ciproc:i.dade c o.n base no pa1 .. en t e s c o ~~ envolvendo ele f,:\to todos 
os membros da comunidade'' (Carvalho, José Paulo Freire de. op. 
e i t , p . 96) . 

A exp1"1.;.'ssãc.1 "centro do roç:ado" também É: 
portadora de duplo significado, assumindo um sentido ou outro de 
acordo com e contexto. Deste modo, pode significar tanto as áreas 
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de plantio separadas pelo 
familiar, como também a fusio 
territorial comum e indivisa. 

trabalho desenvolvido 
de todas elas em 

pelo grupo 
uma unidade 

~os roçados os grupos domistic:os plantam, 
de forma consorciada, lavouras cie mandioca, milho, feijio, 
batata, abdbora, gergelim, car, etc., irvores frutiferas 
(mangueiras, cajueiros, mawoeiros, bananal>, preservando ainda 
plantas nativas entre palmeirais e madeiras de lei. 

Na mem6ria dos habitantes do Povoado, a 
r e +'0:r ên e ia bás :i. e a d as t e r n:u:.; "sem clono", o e Ltpacl as p o r a s c e nd e n t e s 
escravos originários cie quatro fazendas escravistas conhecidas 
por Cajual, Santana, Santo Antonio e Bom Jesus, estJ sempre 
p i- e s (-UJ t: c-t . 

Do Cajual, que foi sede da fazenda no 
tempo da escravid~o veio a família Mafra. Da fazenda Santana, do 
antigo senhor de escravos Cazuza Ribeiro, provim o ramo da 
familia Ribe1ro. Hi também no Povoado moradores origin~rios da 
fazenda Bom Jesus, como a familia Souza. Das origens dos 
moradores outras fazendas também s~o por eles citadas, sem 
refer&ncia às famílias que delas provinham, como a Tapera de 
Nhaciona, Santa Cruz e Santo Ant6nio, esta J1tima do senhor de 
escravos mais cruel, chamado Licurgo. 

Por conseguinte, nio hi registros ou 
situaç6es de fato na irea que denuncie a presença de outros 
moradores que não a daqueles que conseguem reunir a experiência 
hist6rica dos quilombos ou ''mocambos'', como sio denominados 
localmente, onde se verificam modalidades de uso comum da terra e 
''formas de controle do território através do pertencirnento 
étnico'' (Carvalho, Josi Paulo Freire de. Op. cit ., p. 01). 

Tal experiinc1a histórica~ incorporada no 
presente etnogrifico às manifestaç5es cultLtrais observadas no 
povoado, expressas nas festas de dan~a como o t~mboc tl~ ~cicul~. 
rituais religiosos como o t~mbQc tlE min~ e todo um conjunto de 
representaç5es que circulam sobre a origem de Jamari. 

Por outro lado, os moradores desse 
p o vo ad o costumam ac r e s c e n t a r a o nome Jamari o adjetivo "dos 
prfd:c:>i;.", "·forma ele quali-f.'icac;:~-ío étnica que define.~ através da 
auto-atribuiçio uma identidade afirmativa e uma territorialidade 
própria a um i,.irupo s oc í a I e t níc ame n t e organizada" <Id. ibidErn1., 
p. 4) . 

A posse, portanto, renovada de geraçlo a 
geraçio, tornando-se hereditiria atravis de uma genealogia 
reconstruída ati a escravictio, i preservada oralmente na memdria 
social dos moradores de Jamari. O período histdrico da posse 
originária remonta à ~peca da desgresa,lo das grandes fazendas 
cios engenhos fundados na mão de obra escrava. 

41. 
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~m Jamari, a memória social dos quilombos 
que existiram na reg1ao atua como referincia presente no 
cotidiano de seus moradores, complementando as informaç5es que se 
encontram registradas em fontes documentais. Tal memdria social 
constitui a experiênc:i;;\ histórica dos c h amad o s "moc amb os ". sendo 
o mocambo o termo pelo quai s~o conhecidos e definidos pelos 
moradores do povoado os lugares demoradia e ret~gio dos ''pretos 
livres··, como di2em, em contraposi~~o às fazendas de escravos 
e o n 1l; i d -:;: 1· .,\ d os e: o m () " Lu 9 a r d a d o r , d o t r a b a 1 h o +o r c <':\ d o e d a 
s1.de:i.<;:~{('.)" (Ict. Lb í d e m , p.4). 

Tais quilombos ou mocambos do passado são 
associados pelos moradores ae Jamar1 às fazendas de escravos das 
quais procediam os quilombolas da região. Conta o sr. Joio 
Freitas, moracior cio local, com cerca de setenta anos de idade, em 
entrevista concedida ao antropcilogc Jos~ de Paulo Freire de 
Carvalho: 

( . . . ) (~ u a n d e> e: h ~: s ou o 1: i m d a e se: , .. a v i d ão 
os escravos se espalharam por toda esta regi~o do Jamari que jÍ 
era um 1LtÇJar de mo r a d ía dos p1·-:;~tc>1,~ ·h11;J:iclr.>s" (Ob. c í t . , 1993, 
p . !.':i4). 

Estreitos laços de colabora,ão operavam a 
interseção ente os mocambos e os escravos das fazendas da regiio. 
Assim descreve a situa,io ainda o sr. ~oio Freitas: 

( ... )Os mocambeiros acertavam entre si 
C ... ), assim os velhos nos contavam, que um deles vinha 'li do 
mocoambo ~ noite, buscar (com os escravos> nas fazendas sal, 
pdlvora, essas coisas que na mata nio tinha e voltava de novo 
< ... ) . Quem ficava na fazenda (como escravo) ajudava aos que 
tin~am ido para a mata, ati conseguir também se refugiar, indo 
para o lugar de moradia dos pretos livres'' <Idem, ibidem, p.56). 

A genealogia dos moradores do povoado de 
Jamar1, suscetível de ser reconstruída até a escravidão, 
constitui elemento essencial para e caráter centenirio da 
ocupaçic. A memória das geraç5es passadas apresenta todos os 
habitantes como descedentes de um bisava cu trisav6 escravo, 
"p co en d o .... s.;e .::\grupá .. -t o s em pela m..::rnos quatro linhas de 
descendinc1a: os Mafra, Ribeiro, Souza e Cardoso··, quatro grupos 
de pan;.;:nt:c,;;sco que inc::·J.u.L "dí Pe r en t e s meml:n-·01,; de-:-: uma g(~nealogia 
t ra i;: a d a a p a i .. t :i. r d a 1· i;:H1 e \" &~ n e: i a ;,;\ ,,\ n e ~: ~, t 1- a i s-, e e) m u p !:; " ( C ar v a I h o , 
José de Paulo Freire de. Op. clt., p.93). 

7ais nomes civis referem-se a um 
parentesco adotivo, com notável margem de incici&ncia em áreas de 
exclusividade negra, na medida em que incorpora os nomes das 
fami1las dos seus antigos senhores escravocratas. 

Segundo relato dos pr6prios moradores, os 
limites das terras cie Jamari configuram ao sul o rio Caxias até 
os campos naturais de uso comum dos habitantes do povoado; ao 
norte o Oceano At1int1co; a oeste, onde ficam as terras da antiga 

42 
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fazenda CaJual dos Mafras, os confins das terras herdadas pelos 
ex-escravos do povoado; e no leste os da antiga fazenda Santana 
dos Ribe1roti. 

Desse medo, resta provado que as terras 
de Jamari, antes mesmo da aboiiç~c da escravatura, foram lugar de 
moradia e ref~gic dos negros que resistiram à escravid;o, daí a 
sua especial característica de remanescincia quilombola. A posse 
centenária, mansa e pacífica, somada à memdria etnogrifica de 
seus moradores, con10 depositários de m~ltiplas vers5es sobre os 
mocambos e o tempo do cativeiro, somam em favor de cariter 
p~blicc cia represntaçio cu1tura1 que seus moradores fazem de s1 
mesmos, como patrim6nio a ser preservado constitucionalmente. 

DO DIREITO DOS REMANESCENTES DE QUILOMBOS 

A posse secular cios moradores de Jamari 
caracteriza-se pelo seu use comum, o qual se circunscreve no 
l~mbito dê"l r e a l í d ad e :.igrári:c:"l bn:ui1i.ltd.n:,1, como um "s ís t ema de uso 
c omu.n d a t e r r a " < v . A 'J. me ida, Al .Pn::-d o Wagner Der no d e. Terras de 
Preto, Terras de Santo, Terras de indio: Uso comum e conflito. 
In: Na Triiha dos Grandes Projetes. Edna Maria Ramos Castro, Jean 
Héí.Hd: te !~ o r s s . ::i. Be 1 ém, liJAEA/UFPA. j, 9C9) . 

Tai modalidade de acesso à terra se 
efetiva pela comunidade negra enquanto sujeito coletivo 
configurado como grupo étnico, podendo ser lido como fen6meno 
fundado historicamente no processo de desagregaçlo e decadincia 
cte grandes plantaç5es a1gocioeiras e de cana-de-açJcar. 

Para o antropdlcgo Alfredo Wagner B. de 
1~'imeid:c:\1 tais +o r ma s s<~ impu~:;eram "n ão somente enquanto 
necessidade produtiva, ji que para abrir roçados e dominar áreas 
de mata e antigas capoeiras uma só unidade familiar era 
insuficiente, mas, sobretudo, por raz5es políticas de 
autopreservaçao. Os sistemas de uso comum tornaram-se essenciais 
para estreitar vínculos e forjar uma coesio capaz, de certo modo, 
de garantir o livre acesso à terra frente a outros grupos sociais 
ma i s p od e r C) <::, ci i:l e e i 1- e uns t.·,\ c :i. a 1 Ili e n t<i~ m a í s <:"d.,\'!:, t :C:\ d e>~:; " ( Cl p . e: :í. t . , 
p . l78) . 

Incorporando em seus limites espaciais a 
herança cultural cios quilombos, tal herança se acha inscrita, 
entre outras coisas, na propriedade indivisa da terra, 
pertencente~ coletividade dos moradores. Nesse sentido, a terra 
é um bem considerado inalienivel e indisponível, nio pertencendo 
a nenhum cios seus membros individualmente. 

La~os de solidariedade e reciprocidade 
que criam a sentimento da vida comunitiria e identidade itnica no 
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presente remetem ao passado histórico dos ~uiiombos ou mocambos. 
O uso comum da terra J exertido como controle coletivo mediador, 
tende por base limites étnciso fundados no parentesco: fo1 e 
ainda é fator de coesão e for~a em momentos de adversidades, 
conferindo capacidade de resistência à posse. 

O espectro secular da referida posse 
torna-se comprovável para fins de direito, no que se refere à sua 
efetividade, pelas planta~ôes realizadas pelos grupos domisticos 
cios moradores de Jamari. Evidenciam ainda a ancianidade da 
ccupaçio as próprias árvores nativas preservadas nos centros dos 
roçados, como também as edificaç5es (casas para o fabrico de 
farinha, po,os de água, ranchos de trabalho construidos para 
moraci~a tempcriria nos roçados mais distantes e as próprias casas 
construídas na sede do povoado e localidades próximas>. 

A efetividade da posse pode ser ainda 
comprovada pelas atividades de ca~a, pesca, cria,io de animais 
cicmisticos e gado, o manejo de recursos naturais como rios, 
1garapis, campos e floresta existentes no território de Povoado. 

Pesquisa cartorial 
limites das terras do povoado de Jamari 

circunscreve os 
ao norte com terras 

devolutas do Estado, o rio Caxias; ao sul, com as propriedades de 
Adalto Rabelo e Ribamar Cavalcante; a leste, com terras devolutas 
cio Estado, as terras de Sio Tiago e propriedade de Manoel Rabelo1 
e a oeste, com terras devolutas do Estado e as propriedades de 
Nazareno, José Alves e Valdemar Rabelo. 

Per outro lado, os moradores do Povoado 
de Jamari reco~hecem apenas aquela localidade como lugar para 
viver e para plantar, reproduzindo uma herança cultural que os 
torna sociologicamente minoria, portadores de um patrim8n10 comum 
que encontra guarida legal no texto da Constitui,lo de 1988. 

Patente é o direito à prote,io jurídica 
da posse dos remanescentes de quilombos de Jamari. Trata-se de 
um direito consgraao pele Código Civil Brasileiro, como poder de 
quem se encontra no exercicio de fato ou exterior de direito 
s ob r e e o í s,·:1. c!et e r m í n a d <':\, "in vertrí s" : 

"Al"t. 4i:1!;:j. Con s í.d e r a- .. se POt'>"::itüclor t oclo 
a~uele que tem de fato oexercicio, pleno, cu n~o de algum dos 
poder(~s ini::-:n-:-:nt:e1:; a o dom:Í.nio, ou pre>pr:i.edade:'.." 

De acordo com a mais abalizada doutrina, 
e comportamento de quem faz plantação em terra devoluta comoseu 
Mono é caracterizado em termos de uma ''ccndi;~o prdxima da posse 
justa'' (Orlando Gomes. Direitos Rais. Forense. 19921 p, 48). 

Analisando segundo o prisma que permite o 
reconhecimento de vicies o~jetivos da posse, 01"1ando Gemes a 
ct1vicie em duas categorias: a posse justa e a posse injusta (op. 
cit ., P. 37). 

Ora, é o mesc Código Civil que diz, ao 
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~o plano da subjetividade, 
classificada pelo mesmo ilustre jurista como posse 
posse de mi-fi (op. cit ., p. 37). 

a posse é 
de b o a+Pé 

Come a presença ou a ausincia de vicias, 
objetivos ou subjetivos, influi na qualifica,io da posse, o caso 
específico de Jamari inscreve-se no imbito de uma ocupa;io justa 
<':: de:::- IHl<':\"·fé. 

Fartamente, reis, demonstrado o car~ter 
p ac i f r c o da oc up ,·,u;: (·,{o, bem c:01110 1;;(,rn ",:\n :i.mu s " l eg .'.timo, vez c:ue s em 
oposição ao longo da posse mais que centenária. Tal ocupaç~c se 
deu em -Formas cl<·:~ "desbi·t.i.varnento'', c ar ac t e rí z an do fator ele 
preferincia para a aquisiçlo do solo ocupado. 

Tais terras sio devolutas, nos termos da 
Lel 601/50, art. 3Q: 

"Art. ~J/;;:. si{o t e r r a s d~:vcllutas: 
paras. 19. As que nio se acharem aplicadas a algum use 
nacional, provincial ou municipal. 
parag. 29. As que n~c se acharem 
qualquer título legítimo, nem forme 
outras concss5es cio Governo Geral ou 
comisso por falta de cumprimento 
confirma;io e cultura. 
?arag.39. As que nlo se acharem dadas por sesmarias, ou 
concess5es do Governo, que apesar de incursas em com1sso, 
revalidadas por esta lei. 
parag. 49. As que nio se acharem ocupadas com posses, 
nfío ~;e +un d ar eiu em título 'legal." 

pl1b 1 í c o 

no domínio particular por 
havidas per sesmarias ou 

provincial, não incursas em 
das conciiçBes de mediçio, 

ou t r a s 
forme 

de 

Com efeito, a Lei de Terras de 1850 ainda 
i o fundamento hodierno para o critério de caracteriza;ãc dessa 
1 .. e.t,erü!a "espécie de t e rr a s pÜbl Lc a s :", <':\ s ab e r , o c r í t é r ío da 
exclusão. Desta forma, pode-se inerir, de acordo com o 
ensinamento de Valdemar P. da Luz, que s*o terras devolutas: 

"a) as que e s t í ve r em na posse de 
pasrticulares e foram devolvidas ao Governo por não terem 
confirmadas ou reavaliadas, como sesmarias, ou n~o tiveram 
~esses legitimadas. 

sido 
suas 

b) as que 
particulares e foramdevc1vidas ao 
confirmadas ou reavaliadas, lcomo 
posses legitimadas. 

estiverm na posse de 
Governo por nio terem 

sesmarias, ou não tiveram 
s í cto 
sua s 

e> as que não se encontram empregadas em 
algum fim especial pelo Poder Pdblico''(Curso cie Direito Agrir10. 
Porto Alegre. Sagra - DCLuzzatto. 1993, p. 93). 

O critério ue exciushlo subsiste ainda 
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para a c onc e í t u ac ào das t er r as d e v cu t a s , "ve r b í ~1ratiae" a menç:ão 
explícita do Decreto-lei nQ 9.760, art. 58: 

"Sao d evol u t au , na faixa de fronteira, 
nos territórios federais e no Distrito Federal, as terras que, 
nio sendo próprias nem aplicadas a a1sum uso pJblica federai, 
estadual, territorial ou municipal, nio se incorporem ao domínio 
P\"ivado." 

Relativamente à enumeraçio proposta pelo 
art. 66 do Cóciiyc Civil Brasileiro, n~o sio nem os bens p~bliccs 
de use comum do povo nem os bens p~blicos de uso especial: estio 
entre os dominicais, na forma em que prescreve o scbrecitado 
a r t Ü.lCl: 

ÍJ(·,:ns ptÍb'iic:o-.; s~{o: 
I .... 

'!" T "" .i. J, 

III - Os dominicais, isto i, os que 
const1tuem o patrim8nio da Uni~o, dos Estados ou dos Municípios, 
como objeto de direito pessoal, ou real de cada uma dessas 
entidades." 

fntretanto, como ensina Tupinambá Castro 
do Nasciwento, ''mas n~o s~c todos os dominicais. Entre estes, 
existem bens que o Poder P~blico, autorizadamente, cede em uso, 
aluga, di em enfiteuse, a particulares. S~o p~blicos usados e 
aproveitados. O conceito de devoluto nio se compatibiliza com a 
efetiva utilização da coisa. Em sua natureza está ínsita a 
cláusula de inaprove1tamentc. Dessa maneira, s6 serio devolutos 
os bens dominicais, se e enquanto inaproveitados e sem destina~lo 
específica. Se tal inocorrer e a apartir do momento que tal 
inccorre, há terra devoluta'' <Introduç~o ao Direito Fundiário. 
Sersio Antonio Fabris. 1985, p.34). 

Ati a Proclama~lo da Reptlblica as terras 
devo)utas pertenciam ~ Naç~o. Com a Constituiç~o de 1891, 
atribuiu-se aos Estados-membros ''as terras devolutas situada nos 
seus respectivos territóriso, cabendo à Uniio somente a porç~o de 
território que for indispensável para a defesa das fronteiras, 
fortificaç5es, construçUes militares e estradas de ferro 
federais'' Cart. 64). Somente alguns Estados traspassaram, em 
parte, suas terras devolutas aos Municípios. 

Com efeito, essa ciispcsiçlo conferiu a 
passagem das terras do domínio ptlblico para as unidades 
federadas, com o poder de legislar sobre sua concessão, 
discriminaçio e legitimaçio cie posse. ~o mesmo sentido, o decreto 
federal 19.924, de 27.04.1931, reafirmou o direito dos Estadcs 
membrcs sobre as terras que lhes foram transferidas pela 
Constitu1~lo de 1891 e reconhceu-lhes expressamente a competência 
para ''regular a adwinistraç~c, concessio, exploraç~c, uso e 
transmissio das terras devolutas, que lhes pertecem, excluída 
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Nos termos do art. 20 da Constitui,io de 
1988, s~o consideradas como bens da União somente aquelas terras 
d e vo Lu t a s "incl:i.f:~Pf.·:n1,;<·ilveif,; a deff.-:s;.-:\ das +r on t e í r a a , das· 
fortificaç5es e construç5es militares, das vias federais cie 
c omun í c ac ão e à presevai;.ão amn íen t al , dE~finidas em Le í" (inciso 
1 I) . 

Tambim por exclusio se d~ a titularidade 
cias terras devolutas estaduais, conforme o art. 26 da 
Con s t í t u í c ão de 1988. "in ve r b í s ? : 

II -· 
III 
lV - as terras devolutas nio compreendidas 

entre as d a Un:i.ão". 

A incorpora,io ao patrim6nio do Estado, 
mediante discriminatória de terras p~blicas (atualmente regulada 
pela Lei 6.383, art. 27) ajuizada pela Procuradoria Geral do 
Estado do Maranhio, no ano de 1977, por injunç5es políticas e por 
press5es do latif~ndio, encontra-se estagnada, nlo havendo mais 
qualquer iniciativa de regularizaç~o das posses na regiio, 
outrora área de intensos conflitos ( v. Doe. em anexo). 

Nio obstante tratar-se de terras 
devolutas do Estado de Maranhão, a pesquisa cartorial revelou 
registres fragmentados de titulaç5es na área. Assim é que se 
encontra o inventirio da mãe de Ancelmo José Ribeiro, o qual 
herdou uma pQrç~o de terras de Jamar1 (26/11/1849, Cartório do 29 
oficio de Turiaçu); a escritura de compra e venda, mediante a 
qual Raimundo Nonato de Olveira e sua esposa, Joana Francisca de 
Oliveira vendem uma porção de terras de lavrar no centro de 
~amarl a Josi Marcelino Cardoso. Este mesmo documento acrescenta 
que as terras de Jamari pertenciam a VallErio Jazi da Silva, 
herdeiro de Maria cio Carmo Costa Ma,ra, e que o mesmo vendeu uma 
parte do quinhlo para Marcos Luiz Fernandes (i7/07/i866, Cartdrio 
cio 29 ofício de Turiaçu); o registro da fazenda Sta. Clara, em 
Jamari, de propriedade de Maria do Carmo Costa Mafra (1866, 
Cartdrio do iR oficio de Turia;u); a transmissio de posse de 
terrs de Manuel de Nascimento para Miguel Soares (31/07/1930, 
cartdrio do 19 oficio de Turiaçu); uma ligua de terras quadradas 
vendidas por M,,auel Rodrigues Marques e sua esposa, Margarida 
Ribeiro Marques a José pinto da Cruz e Manuel Henriques 
(28/04/1932, cartdrio do 1Q ofício de Turiaçu); a transmissão de 
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uma ~orte de terras de Jamari por Antonio Manoel Cardoso a Jcsi 
Luiz da Costa e Souza (08/09/1932, cartdrio cio 12 ofício de 
Turia,u); a transcrição de uma pcrçâo de terras por Jos, Luiz da 
Costa e Souza e J~lio Cisar da Costa e Souza a Norberto Paulino 
Ribeiro (1932, cartório do 1Q ofício de Turiaçu); duas posses de 
terras transmitidas por Martinho Ferreira dos Santos a Martins 
Saluberg dos Santos <29/09/1941, cartdrio do iQ oficio de 
Turiaçu); a nona parte de terras em Jamari trnsmitidas por 
Martiniano Ferreira dos Santos a Mateus Saluberg dos Santos 
(29/09/1941, cartório do 19 oficio de Turiaçu); a venda da quarta 
parte das terras de Boa Vista por Raimundo Henriques Pereira a 
Antonia Joaquina Henriques (28/06/1947, cart6rio do iQ oficio de 
Turiaç:u); bem como uma ltlgua de terras quadradas em Boa Vista 
transmitidas de Anton1a Joaquina Henriques a Manoel Henrique 
[iantos (29/1.2/j.947, c a r t ó r ío cio Hi. o.P:í.c:ic> d e Tu r Lac u ) . 

Informaç:Bes sobre as terras de Jamari, 
dizem respeite ao afcrament~ da d1scriminatdria pJblica por parte 
da Procuradoria Geral do Estado, no ano de 1977. Tai 
discriminatória imp6-se tudo indica pela grande incidincia de 
conflitos pela posse da terra na regi~o, os quais envolvia 
interesses de latifundiários e grileiros locais, bem como de 
grande projetos agropastoris, a exemple cio Projeto Ceres, nas 
circuvi2inhanças do Povoado. 

Importa saber que o Poder Ptlblico jamais 
fechara os olhos às situaçôes sociais configuradas pela posse, 
desde<':\ Le1 nf?. ó01 de: 1.850, a qua1 conferia 1C:'~ÇJitim;:,ç:ão "as 
posses mansas e pacificas, adquiridas por usocap1ao primiria, ou 
havidas do primeiro ocupante, que se acharem cultivadas, ou com 
principio de cultura e morada habitual do respectivo posseiro ou 
de quem o rt?PT1;:~sente" ( ar t . !:'J9.). 

Ainda hodiernamente a preferincia para 
aquisição de terras devolutas encontra guarida no ordenamento 
,JurJ'.dic:o b r a s a l e ir o , mor men t e e m t e xt o s c on s t í t uc í on a f s 
anteriores, como no art. i56 da Constituiçlo de 1946, na Emenda 
Constitucional de 1964, na Constituiçio de 1967 e no prdpric 
Estatuto da Terra, assim dispondo este tlltimo: 

"Art. 99. a t r an s+e r ên c í a dei dom:Í.nio ao 
posseiro de terras devolutas federais efetivar-se-i no competente 
processo administrativo de legit1maçlc de posse, cujos atos e 
t e r mo s ob ecl ec e r ão às normas do Re::;Ju·l,:\mento presente em Lei." 

r~essalt,;:-:· .. ·1:;€-: que, no Brasil, "o Estado, 
porém, sempre admitiu a posse de particulares em terras 
devolutas. fez mais: estimulou este tipo de ocupa,;:io da terra, 
d an cl o Pl"l"efei-i~nc:í.::,\ ao PC"Jr;;s;e::-:iro P<':tl".:\ ~,\dquirt .. -1 •. .i. por c omp r a" 
(Borges, Paulo Torminn. Institutos Básicos do Direito Agrário. 
São Paulo. Saraiva. 1992, p. 140). 

~o que se refere à legitimação da posse 
cios ocupantes de terras devolutas, e INCRA reconhece duas 
s í t uac ôe s d í s t a n t a a . a ele "Iegitimac;:ão" pan:\ a s á r e a s de terras 
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:.:"\té 100 hect~xes; e d€ "r·r29ularizaç:ão", para as ,freas clE: t e r r a s 
acima cie 100 hectares. Para ireas acima de 2.500 hectares a 
alienaç:ão somente seri possível com privia autorizaç:io do 
Congresso Nacional, tendo em vista o disposto no parigrafo ~nico 
tio a r t . H'~8, da Con s t í t u íc ão Feder.:l1 ele t9B8, "ü, verbis": 

"A al :i. en aç: ~{o ou 
título de terras ptlD1icas com área 
quinhentos hectares a pessoa física ou 
interposta pessoa, dependeri de privia 
!'!acional.". 

a concess~o, a qualquer 
superior a dois mil e 

jurídica, ainda que por 
autorizaç:ão do Congresso 

Atentando-se para o fato de que Jamari 
possui uma área equivalente a treze mil hectares, com a 
especificidade da ocupação por cerca de quinhentas famílias 
remanscentes de quilombos, tais referincias nos servem apenas 
como fundamentos jurídicos de reconhecimento da posse de terras 
devolutas por ocupante individuais, no interior de um contexto 
agririo similar, como interpreta~ão analdgica para a questlo. No 
caso em esptlcie, dada a particularidade da posse coletiva, 
c l a r amen t e ;,\°P.;\f:itad:.:'\ está:,,, p o s aí b Ll í d ad e do emprE.'90 "in totum" de 
dispositivos relativos ao reconhecimento da posse por parte de 
proprietários individuais. 

Pelos critirios de legitimação ou 
regularizaçio de posse fixados pelo I~CRA, em Ofício circular de 
13 de novembro de 1974 "n ão basta c1uE.' o interE~-.;1:iado se d i s a 
posseiro. é preciso que ele comprove a ocupaç~o da terra e que a 
tornou produtiva com e seu trabalho e o de sua familia, para 
fazer jus à lesitimaç~o cia posse até 100 hectares, em área 
c on t í nua " (Paulcl To r m í n n Bor91?:1:1, C)P. c t t . . p. i42). 

A própria Lei 6.383, de 7 de dezembro de 
1976, nos arts. 29 a 31, exige, no tocante à legitima,ão, que o 
interressacio: 

"I ···· t'<!ão seja propriet:i:\rio de imóvel 
r ua r a 1 ; 

II - Comprove morada permanente e cultura 
ef€?t:i.V<R, pe°U) pn:\:ito mí n Lmo de: t <um) ano." 

Mesmo para as terras devolutas federais, 
o que não i o caso, cujas áreas s~o consideradas indispensiveis ~ 
seguran;a nacional e ao desenvolvimento econ6mico e que levam os 
processos obrigatoriamente à audi~lo da Secretaria-Gerai cio 
Conselho de Segurança Nacional, exige-se, conforme Exposiçlo de 
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Motivos n9 
Agricultura 
Nacional: 

1976, do 
Conselho 

Ministro da 
de Segurança 

de 30 de 
Secretário 

j Ltnh o 
Gen:\ ·1 

006, 
e- do 

'' a) morada habitual e cultura efetiva 
pelo ocupante e sua familia, sendo defeso o uso cio preposto; 

e) tempo minimo de ocupa,io de 10 Cde2) 
,:HIOS." 

Por outro lado, mesmo se fosse o caso de 
propriedade particular, a própria Carta Magna de 88, ao assegurar 
o direito à propriedade, condicionou-o à sua fun~ão social (vide 
ar t . 59., incisos XXII e XXIII). O" caput" do ar t . 184 menciona 
textualmente a desapropriaçio por interesse social, para fins de 
reforma agrária, cio im6ve1 rurai, tendo em vista precipuamente a 
reali2a,ão da justiça social no campo. O usocapiio detim status 
c cn s t í t uc í onal e c í v r í f s t a c c (vide CF, ad:.t9t e CC, ar t . 530). 

entretanto, o legislador constituinte de 
t988, atentando para a enormidade cie uma divida social para com 
os descendentes dos africanos escravizados no Brasil estabeleceu 
o primeiro passo para o reconhecimento de uma identidade itnica 
secularmente menosprezada pela sociedade e pelo Estado. Com 
efeito o art. 68 do Ato das Disposiç5es Constitucionais 
Tr an s í t o r t aa assim at'i1-ma, " ,,.d 1 í t t e r am : 

"Aos r eman e ac en t e s das c omun í d ad e s dos 
quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a 
propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhe os títulos 
1'<?'5,pect í vo s " 

No mesmo sentido, disp5e o art. 215, 
parigrafo 12 da Constitui~io Federal, bem como o art. 216, 
parigrafo 5Q do referido diploma legal: 

,:in-t . 215 < parag. 1Q) . "O Estado 1:,rot egerá as 
manifesta,Ses das culturas populares, indígenas ~ afcc= 
bcª~ileica$, e das de outros gcueos eacticieªnt~s do ecoce~so 
ci~ili~atócic nacional.: 

Art. 216 (parag. 52). 
todos os documentos e os ~ítics d~t~ntoces 
h:i~t.çh:.ic;.~~ tlQfil ~D.!:..i.9.Q~ 5:11..\.iJ.Qllli~.Qi;i ••. " 

"Ficam tombados 
d~ c~mini$cência$ 

se 
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O legislador constituinte estadual de 
1989, no mesmo sentido, em função do grande contigente escravos 
no Maranhlo, da ocorrincia das comunidades negras na região, bem 
como reconhecendo o inegível valor histdrico e cultural de 
negritude, assim disp5es: - 

" Art . 229. O Estado reconheceri e 
legalizartl na forma da le1, as terras ocupadas por 
das comunidades dos quilombos (Constitui,ão 
Maranhio. SIOGE. 1989, p. 141). 

remanescentes 
do Estado do 

Desse modo, em abundincia demonstrado o 
caráter da especificidade da posse dos moradores da Comunidade 
Negra de Jamari, no municipio de Turiaçu, Estado do Maranhão e e 
interesse p~b~ico a ser tutelado na drbita federal, ou seja: 

I. A ocupa,io centeniria, justa (mansa, 
p~blica e contínua), de boa-fé (legítima) e sem opcsiçio; 

II. O cariter devoluto das terras do 
povoado, sem registro de qualquer pretens~o juridica sobre as 
mesmas, a nio ser a do próprio Poder P~blico Estadual; 

Ill. A presença inegivel dos 
remanescentes dos quilombos da regiio, outrora área de grande 
concentraçlo de negros fugidos. 

IV. A especificidade da ocupação, de 
morada permanente e produtiva e de pertencimento ~tnico, gerando 
a apropriaião coletiva dos bens essenciais de procluião, 
indivisível, efetivada pela comunidade negra enquanto sujeito 
coletivo de direitos·· (grupo étnico) e nlo enquanto pessoas 
físicas cu proprietirios privados. 

Nesse sentido, a comunidade de Jamari 
sobejamente demonstra o direito de regularizaç~o da sua posse, 
pelo que requer a correspondente emissão do título de propriedade 
das terras em questio, mediante a interven,~o das competentes 
medidas administrativas por parte do INCRA, com case em 
dispositivos francamente acolhidos no ordenamento jurídico 
brasileiro, em especial o art. 68 do Ato das DisposiiÕes 
Constitucionais Transitdrias, combinado com o parigrafo SQ do 
art. 216, do texto constitucional, üem como nos prdprios 
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princípios ou fundamentos do Direito Asririo, dentre os quais 
sobressaem os primados da justi;a social e da fun,ão social da 
propriedade. 

Termos em que P. e A. 
Deferimento. 

São t.u í s , 30 d€ 
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