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APRESENTACÃO:
O
presente
relatório
compreende
as
atividades
realizadas.pela SMDDH e CCN, através do Projeto
Vida de Negro,
relativo à 3ª etapa de sua programa~io,
efetivada
entre agosto
de 1992 a junho de 1994, abrangendo todas as metas previstas pela
equipe do PVN para a execuiio desta etapa.
Tanto
informa sobre os procedimentos
adotados
no
Município de Turia,u-MA, regilo do Gurupi, quando das atividade~
executadas no contexto das dificuldades na implanta;lo da Reserva
Extrativista do Quilombo Frechal - Mirinzal-MA, (Slo Luís-MA.
abril e maio/ 1994).

Parte I: Levantamento preliminar da Regilo
do Gurupi
onde foram realizadas pesquisas em cartorios,
arquivo~
pdb]icos
alim de títulos e estudos bibliogrificos sobre a referida
regilo
relacionados com a existincia de quilombos no Maranhio.
Por se
tratar de uma regiio que pertenceu à Província do Pari ati 1852,
algumas pesquisas foram feitas tamb,m em Belim-PA.
Parte II: Relatório final
de pesquisa
na regilo do
Gurupi município de Turiaçu-MA.
Em fun,lo da existincia de conflitos agririos na regilo
do Gurupi, deu-se procedimento a escolha da irea a ser trabalhada
atravis
de contatos
com a diretoria
do STR/Turia~u,
Casa
Paroquial e trabalhadores rurais, das virias
Comunidades
~egras
daquele município, em reuni5es com a equipe do PVN sendo afinal,
escolhido o povoado de Jamar~ para a execuçio desta etapa.
Parte III: Jamar~ dos pretos terra de mocambeiros:
- Foi reali~aclo pesquisa de campo com o levantamento
dados sociais, econ8micos e culturais, e estudo antropológico
irea com acompanhamento
do antropdlogo
Josi Paulo Freire
Carvalho, com formação no campo jurídico e antropo16gico.

de
na
de

Parte
IV:
Mediante
as
atividades
realizadas
anteriormente
(I, II e III>, foi elaborada
a peti,io
judicial
das terras do Quilombo Jamar~, nos termos do art. 68 do ADCT da
~onstitui;lo Federal de i988. Efetivando procedimento
semelhante
ao encaminhado na vitoriosa experiincia da ,reade Frechal.
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ENTIDADES EXECUTADORA DO PROJETO VIDA DE NEGRO - PVN
- Sociedade

Maranhense

de Defesa dos Direitos

- Centro de Cultura Negra do Haranh~o

Humanos - SMDDH

- CCN-MA.

EQUIPE EXECUTIVA DA 3! ETAPA DO PVN:
- Ivan Rodrigues

de Campo e Arquivo

Costa - Pesquisador

- Ana Amllia Campos Mifra - Educadora
- Alfredo Wagner Berna de Almeida - Antropólogo
Projeto
- Dimas Salustiano
Assessor Jurídico

e

da Silva

Luís

Ant6nio

- Werll~s de Jesus Cunha Santos - Historiador
Arquivos.

e

Consultor

Clmara
e

do

Pedrosa

Pesquisador

de

COLABORADORES:
- Magno José Cru~ - Engenheiro
- Idelvalter
- Jorrimar
Arquivos

Civil

Nunes da Silva - Estagidrio
de

Carvalho

de Direito-UFHA

Fotógrafo

Sousa

e

Pesquisador

de

Josi Paulo Freire - Advogado e Antropdlogo
Luiz Fernando
Escrivlos

Linhares

dos Cartdrios

- Engenheiro

de 1Q e 2Q Ofício de Turia~u-HA.

INSTITUIÇÕES

- OXFAM - Inglaterra

*

DE APOIO FINANCEIRO:

- Escritdrio

- CESE* - Coor~ena,lo
Brasil

Agronomo

Ecuminica

em Recife-PE
de

Apoio nas atividades desenvolvidas
Quilombo Frechal - Mirinza1-MA.

Servi;os

na Reserva

- Brasil
Salvador-BA

Extrativista
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I . OS QUILOMBOS

DO TURIACU:

LEVANTAMENTO

DE FONTES ARQUIVÍSTICAS

Os registros
e as fontes arquivísticas
sobre
a
existªncia de quilombos nos rios Maracassum, e Turia,u, na regiio
c1ue comp1·e(rnde a "prim:i.tiva Capitania do Gurupi"
(SAL.LE:S;
197i:
220), slo copiosos notadamente a partir do fim da primeira dicada
do período imperial. Referem-se, sobretudo, à região do Turia,u,
que foi desanexada da Província
do Pará e incorporada
à do
Maranhlo, atravis do Decreto nQ 639 de 01 de junho de 1852 (i).
Para
alim
destas
fontes
h,,
entretanto,
referincias
bibliogrificas que assinalam o porto de Turia,u desde
meados do
s,culo XVIII como local de contrabando e de com,rcio
ilegal
de
e s c i .. avc s . Con s oan t e SAL.L.ES, "os t umb e r o a prc)cê~clentes d:i.retamente
da Afr:i.ca" <SALLES;
:i.bid:
219)
d<~i;;c,·:U"ni'~JZWZ\m
"i.d. os escnwos
africanos, também
denominados
"pcr~:as;".
Na segunda
metade
de)
,,culo XVIII, com a expansio
das lavouras algodoeiras
e dos
engenhos de cana-de-a,ucar, a partir cios incentivos
propiciados
pela Companhia Geral de Comércio do Grlo-Pari e Maranhão,
entre
1755 e i778,
tem-se um perríodo
histdrico
classificado
pelos
c oment ado r e s reg:i.cinaii:) como de
"pr<:>sper:i.dade
da Pr ov f n c i a " <í~)
com ingresso de expressivo contingente
de mio-de-obra escrava.
í

'' Os navios da empresa colonial pombalina
transportaram, pelo menos, dos centros de resgate
do Atllntico
africano - Bi~sau, Cacheu e Angola - uma quantidade
de escravos
negros superior a vinte e cinco mil (25.365), segundo
consta de
um registro que se acha guardado numa das Caixas da Capitania
do
Pari do referido Arquivo Histórico Ultramarino em Lisboa." (NUNES
DIAS; 1910: 465> <3>

A entrada nio controlada da força de trabalho
dificulta as estimativas de quantificação do total de escravos
existentes nas fazendas daquela regilo. O porto de contrabando
escapa aos controles
alfandegirios
e impae considerar
como
subestimados os totais apresentados pela historiografia
oficial.
Buscando ir al,m dos dados da bibliografia b,sica de referincia e
relativizando as tentativas de quantifica~io, os pesquisadores do
PVN concentram seus procedimentos de coleta de dados
nas fontes
primirias, isto i, na própria
documentaçlo
de
fins do slculo
XVIII e do siculo XIX. Inicialmente deslocaram-se para a regiio
do Turiaçu privilegiando levantamentos nos Cartórios do i9 e ee
Ofício do Município de Turia~u
(4). Concomitantemente,
outros
integrantes do PVNrealizaram coleta de dados no Arquivo
Pdblico
do Maranhio e na Biblioteca Pdblica Benedito Leite, na capital de
Slo Luis. Complementarmente,
em virtude da regilo ter pertencido
antes de 1852 à Província do Pará, foram realizadoslevantamentos
no Arquivo Pdblico do Estado do Pará,
na Biblioteca
do Museu
Paraense
Emílio Goeldi,
em Belim
<PA>
<5>.
As
situa,5es
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 de controle.

Provavelmente,
pelo fato da documenta,ão
administrativa
colonial
ter sido concentrada
na
metrdpole,
tornaram-•e escassas localmente
as fontes arquivísticas
sobre
quilombos e mocambos no período
que antecede
à Independincia.
Detecta-se, tio somente, relatórios administrativos
mais gerais
alusivos a este período. Nos cartdrios, nos arquivos
p~blicos
e
nas bibliotecas
do
Maranhlo
e
do
Pari, as referincias
aos
quilombos
de
datação
recuada
remetem
predominantemente
a
documentos do período imperial, mais exatamente a partir de 1832.
As investigai5es
hist6ricas alusivas aos chamados
''remanescentes
de quilombos'',
nos termos do artigo
68
das
disposi,~es
constitucionais
transit6rias, rev~laram-se portanto circunscritas
àquele período, considerando
as fontes disponíveis
à
nível
local. De certo modo, este ponto de partida da pesquisa histórica
foi determinado pela prdpria natureza da massa
documental,
nio
constituindo exatamente uma orientaçlo metodoldgica adotada pelo
PVN. Aliis, havia desde o in1c10 dos trabalhos,
uma certa
apreenslo neste sentido. O co~rte temporal reproduz pois, em certa
medida, uma limita,io inerente ao levantamento de dados.
Em contrapartida,
para efeitos de informa,5es ao
parecer jurídico, faz-se mister a montagem da cadeia dominial
de
possíveis imdveis rurais que registram incid&ncia de quilombos. O
sentido aplicado da pesquisa
remete assim às fontes
locais,
privilegiando notaciamente os cartd~ios e afastando-se,
de certo
modo, de uma pesquisa
histdrica
estrito
senso. Os registros
cartoriais referentes à compra e venda de imdveis1 a inventirios,
a testamentos e a cartas de alforria <liberdade)
constituíram-se
num conjunto de dados essencial. Contratos, escrituras
pdblicas,
escrituras
particulares,
formais de partilha,
certid5es
e
escrituras
de doa,lo, foram examinados, bem como escrituras
de
vendas e de trocas de escravos.
A especificidade
das rela,5es
entre senhores
e escravos
nesta
referida
região foi tamb,m
construída levando-se em conta tal documenta,io jurídica.
Nos desdobramentos da coleta de dados foram
relevados os relatdrios
de
Presidente
de
Província,
a
correspondincia das autoridades Cjui2 de paz> dos termos e das
freguesias, e demais documentos oficiais. De maneira geral, toda
esta documenta,;o, que corresponde a meia centena
de
títulos,
acentua o ~~ttaQcáin~cic uúm~to áe 9Uilombcs e de mo~aoo~Q~ na
t~si~g. Desde 1832 tal documenta,io provincial se refere à regiio
Turiaç:u
evidenciando conflitos,
tens5es,
fugas de escravos,
abandono de fazendas, entreveras entre quilombolas
e indígenas,
chamando a atenç:ão para os quilombos
como um "problema antigo"
na região. A data dos primeiros registros ji explicita, portanto,
uma questão em curso1 coexistindo
com a denominada
"crise ela
l avour a algodoeira", em virtude da queda
abrupta
do p r e c o do
algodão no mercado externo desde 1819.
O trabalho de coleta de dados constitui no
registro das menç:5es explicitas aos chamados quilombos
mocambos
e das refer&ncias indiretas a eles. Foram detectados
inéditos,
isto d, não citados anteriormente pelos comentadores
regionais,
tais como os originais
dos autos
do processo
do quilombo

-~~---

Limoeiro. Os pesquisadores do PVN comunicaram tal fato ao arquivo
p~blico do estado e remeteram-no, com assentimento
do
cartdrio
local, ao mencionado arquivo. Com iniciativas desta natureza,
o
PVN involuntariamente cobriu uma ~reade conhecimento
que seria
idealmente de competincia de institui~5es universitirias e nio de
entidades da sociedade civil. Isto revela tamblm as dificuldades
enfrentadas
pela equipe do PVN que allm de nio ter como
finalidade precípua a produçlo de conhecimentos muitas vezes teve
que suprir lacunas com critirios de competlncia e saber que nio
sio
necessariamente
aqueles
previstos
pelas
forma~5es
acadimicas. A pesquisa hist6rica adquiriu, pois, uma dimensio nio
imaginada quando do início desta etapa do PVN.
Os resultados
ainda nio podem ser lidos, portanto, como satisfat6rios.
Os dados reais que configuram a atualidade dos
quilombos foram construídos
com base em dados das campanhas
militares repressivas que objetivavam
destruí-los.
Tem-se uma
realidade
construida
pela sua nega,io,
pelas tentativas
de
extermínio e pelos mecanismos coercitivos em que se baseavam
as
lavouras algodoeiras e canavieiras.
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NOTAS

(1) Cf. SALLES, Vicente - Q O~SCQ QQ eacá. Belim. FGV/ Univ.
Federal do Pari, 1970. A Capitania do Gurupi
tratava-se
de uma
donatiria de ,1varo de Sou~a, loocalizada entre os rios Turiaçu,
no Maranhlo, e Caeti, no Pari CSALLES; 1970; 220).
<2> Cf. ALMEIDA, Alfredo Wagner D. de - A ideclcsia da De~adin~ia

=

l~ituca

~acanbic.
<3>

Vide

antrgeólasi~a

a

uma

história

àa

ascicultuca

ng

$~o Luís. IPES. 1983.
NUNES

Ccmeaohia Oecal

DIAS,

Eom~otc ~

Manuel

ac Grãc=~acá e Mac~ob~c.

~~c~antili~mo~

Bel,m,

é

Universidade

Federal do Par,. 1970.
(4) Foram realizadas cinco viagens a Turiaçu entre 17 de setembro
1992 e 15 de janeiro
de
1993.
Participaram
destes
levantamentos
os seguintes
membros
da equipe:
IVAN
COSTA,
IDELVALTER NUNES DA SILVA, WERLYS CUNHA SANTOS e
ANA AHELIA
CAMPOS MAFRA. Nestas viagens
foram tamblm
realizados
contatos
para efetiva~~º do trabalho de campo em povoados
considerados
"remanescentes de quilombos" bi"d.s c omo Brito Hutá e .Jamarí.
Não
foram realizadas, entretanto, ati o momento
reconstitui~5es
com
base em histdria oral.

de

(5) Os trabalhos de levantamento
na Biblioteca Pdblica
Benedito
Leite foram reali~ados por WERLYS
CUNHA, enquanto
que aqueles
realizados em Belém foram realizados por este mesmo pesquisador
juntamente com IVAN COSTA. Complementa~aes a estes
levantamentos
fforam realizadas pelo consultor, ALFREDO WAGNER,
em bibliotecas
do Pari

localizando

caracteriza,ão
de Freitas.

referencias

histdrica

bibliogrificas

do Turia~u,

9

necess,rias

fais como H.J.Hurle~

à

e B~ron

II. LEVANTAMENTO CRONOLdGICO
CARTÓRIOS E ARQUIVOS
NQ de Ordem

Data

DE

DOCUMENTOS

PESQUISADOS

EM

Assunto

00j,

1832

Ofício
do Juiz
de Paz de Santa Helena ao
Presidente da Provícia do Maranhlo
acusando
proprietários de Pericuml dirigida ao Exmo.
mocambos naquele distrito - no qual consta
existir um mocambo na paragem denominada
de
fugidos pegados em diferentes emboscadas
de
um mocambo a 1 ém do rio Mon im ... "

002

1834~

Juiz de Paz de Tr~assu solicita
socorro
ao
flagelo
iminente
de
uma insurrei~lo
de
escravos dispersos e aquilombados
de que se
acha este di$tritc>
nundado
( ... )
~~
tendo
se realizado em parte
este atentado
pela
fuga de fazendas inteiras,
que patenteando
sua total d e aoh ed iêt1c:ia ... "
í

003

1.834

Ofício do Juiz de Paz de Cururupu cientifica
ao Vice-Presidente
da Província do Maranhio
sobre
"o''fproced iment o
e s c an d a 1 oso
cios
escravos fugidos aquilombados
nas mata do
Tur~ província do Pari
nlo pode subir de
ponto, atrevidamente vem a esta parte do rio
Tur~ sedu2ir negros e negras e ji alguns tem
1 evad o ...

004

j,834

Ofício

"

do

Juiz de Paz de Tur~ass~ ao ViceProvíncia,
comunicando
a
de ''campanha contra os quilombos
fugidos
que infestavam
aquele
distrito''. Acusa
recebimento
de pra;as
e
capities do mato. Solicita apoio ao juiz da
povoa,lo de Santa Helena e menciona
que o
Tenente
d'armada
Nacional
Joaquim
E.
Avelino se acha fundiado em bom ancoradouro
defronte da Vila.
Presidente
organiza,io
d€ escravos

005

1834

da

Ofício
ao Juiz de Paz de Tur~assu
Presidente da Província do Maranhão
da "repn·~sentaç:ão dos Lavr ador e s e
prol:>os" d"\
Comarca
de Tur~-assú
medidas
pre:•ve11t ivas para a .des.t
quilombos dos negros fugidos. Cita

ao Vicefalando
cidadãos
pedindo
r u c ãodo s
o mocambo
í

Fr e xa 1 .

006

t834

Oficio

do

~uiz de Pa~ de Tur~ass~ ao Viceda Província, remetendo a rela~io
de
escravos
apreendidos
no quilombo
de
Maracassumi
e
informando
que ficou
''um
grande
n~mero deles
dispersos,muito
maior
Presidente

iO

ao n ümer <:J d Oi:l ap an h ad (:>S"

007

1840-49

de liberdade concedidas
Bitancort e outros.

Termos
de
apreendidos

008

009

Cartas
Ribeiro

:1.844

.

por Josefa

perguntas
feitas
a
no termo de Tur~assü.

Juizo da sub-delegacia

escravos

da Vila do

Tur~ass~.

Queixa
conta Angelo
Thomaz,
lavrador
de
Paraui, acusado de induzir fugas de escravos
e explorar sua força d trabalho.
010

j,848

:1.848

Clmara de Tur~assll acusando
recebimento de
ofício pedindo ao Presidente da Província do
Pari para combater quilombos. Queixa sobre o
não atendimento.
Comunicaçio
t

012

i.848

sobre

o

aumento

de quilombos

c:irna11do·-se "a s su s t ador".

provincial nllmero 19,
de 3
versa sobre os preços
escravos capturados.

Lei

184:i.

de julho de
pagos
por

Ofício acusando recebimento de quantia para
destruiçlo de quilombos
e relatdrio
sobre
captura de escravos no quilombo
Grande nas
cabeceiras do rio Maracassumi.
Participa;lo. da _Cimara
Municipal
pedindo
auxílio para debelar quilombos.

013

1848

0:1.4

:1.853

015

:1.853

Delegado de polícia relatando expediçlo
que
marchou sobre o quilombo
Grande,
em que
saíram gravemente
feridos dois pra~as do
batalhio policial.

0:1.6

1855

Mensagem

do

Presidente

Eduardo

Olímpio

Machado informando ao delegado
de policia
sobre a ida para esta vila
da Tur~assd
do
comandante da 4a.
Companhia
de Pedestres

para: "destrui1·
algumas fazendas
insubordinados".
017

S.855

quilombos"
e "d a s c p l Ln ar'
cujos escravos
estiver€m
í

Mensagem
de Josi
Joaquim
Teixeira
ao
delegado de polícia de Tur~assd
informando
haver ''cada vez maior incremento a fuga de
com
a
desmoraliza,~o
da
deste município
< ... > prejuixo

escravos,
escravatura

ii

de sua lavoura e aumento dos
ex s t en t e s ...
018

1.855

quilombos

alí

".

í

Mensagem
de
Ant6nio
da Cru2 Machado ao de
delegado de polícia de Tur~ass~ autori2ando:
reunir pessoas
dos lugares e faxer uma
entrada nas matas, sendo auxiliado
nesta
diligincia por alguns praças do destacamento
desta V:i.1la.
"Tc,is
en t r ada s
objetivavam
reprimir
a fuga dos escravos
para
os
moe: amb C)S •

01.9

i856

Mensagem
de
Ant8nio
da
Cruz Machado
comunicando
ao delegado
de
policia
de
Tur~ass~ o recebimento do ofício desde em
que exp5e a necessidade
de destruição
dos
quilombos ex s t ent e s . "para se levar isto a
efeito h' precislo de algum dinheiro
para
compra de mant imento1s e mun c ão ... "
í

í

020

j,857

A Cimara
município
quilombos
Comarca.

021

1858

A Cimara respondendo
a um ofício, aponta
como uma das causas da carestia de gineros
a l Lmen t f c Lo a a "falta
de- escravos"
através
da deser~io que fazem das fazendas
para os
qui. l ambos.

022

1858

Apresenta~lo
de
escravos
que
apreendidos no quilombo Sio Benedito.

023

1858

Autoriza~io
para
a venda de escravos dada
por José Jus,
encaminhada
ao delegado
de
polícia de Tur~asstl.

024

1.858

A

025

1859

Relatdrio

fa2 um relato das necessidades do
e pede a pronta extinc:lo dos
que infestam as matas de toda a

foram

cimara
versa sobre as carincias
do
município e comunica que o mis de julho é
oportuno
para exploraião dos quilombos.
Presidente

do

Vicce-Presidente

Joio Lustosa,

da

Província

relatando

ao

que tendo

constatado que ainda existiam
quilombos
no
Tur~assd, autorizou ao delegado
de polícia
a capturar os escravos.
026

1859

Delegado de polícia de Tur~assd enviando
ao
chefe
de 1=>01 ícia,
1:ie'lo Iate Con c e c ão ,
"uma
í

negrinha apreendida
027

18!59

em um mocambo".

Delegado
de
polícia
informando
qu€ o
administrador
das minas
do
Maracassumi
localizou vestígios de quilombos.
Requisita

lJ.

30 praças armados e
los.
028

i859

oficial

Relatório
do delegado
interino da província,
diligência que marchou
de pretos
foragidos

para

combati-

ao chefe de policia
sobre o resultado
da
"contra os quilombos
que
infestam
a

Comarca".
029

1859

Delegado
de polícia
comunicando
que,, T
dez escravos vieram apresentar-se
aos
seus

senhores, provindos

dequilombos.

030

i860

Resposta
de oficio do delegado de polícia
sobre destruiçlo de quilombos por índios nas
cabeceirasdo rio Parani.

031

1862

Relat6rio
da
Assembliia
Legislativa
Provincial.
Dilig&ncias
peloGurupi
e por
Viana para baterem os quilombos.

032

1863

comunicando
ao
policia,
a evas~o
dos escravos das fazendas para a mineração
Montes-Aureos, da companhia inglesa, onde se
refugiaram.

Delegado

de

Desembargados,

Tur~ass~

chefe de

033

1865

Mensagem
de
Ambr6sio
Leitio da Cunha
comunicando ao Conselheiro
Francisco
Jos~
Furtado, Ministro e Secretirio do Estado dos
Negdcios
da Justiça,
que autoridades
de
Viana participam: "d e que a1 i se receia
uma
invaslo de escravos dos que se acham fugidos
e aqui lombadas nas matas
daquela
c omar ce ".
De Tur~assd foi recebida participaçlo
no
mesmo sentido.

034

1866

Delegado de policia de Tur~assd informa
chefe de policia
da província
sobre
notícia de terem os gentios
dado sobre
negros

quilombolas

situados

nas

ao

a
os

cabeceiras

do rio Parani.
035

1867

Auto

de

policia de

perguntas
feitas pelo delegado de
Sio Bento à Preta Pulcheria,

escrava presa no

mocambo

São

Benedito

do

Ciu.
036

1871

Mensagem

do
Presidente
da
Província do
Josl Augusto Olímpio Gomes, para a
Assembliia Legislativa, informando
sobre a
fuga de escravos das fazendas do Tur~ass~,
Santa Helena e São Bento,
para reunirem-se
aos quilombos ali existentes.

Maranhio,

!3

037

1871

Relatdrio
do Presidente
da Província
do
Maranhão, Josi da Silva Maia, ao segundo
Vice-Presidente,
Josi Pereira da
Graça,
passando-lhe o governo.

038

1873

Testamento
de
Manoel
Marcelino
Sodri.
Relaiio de negros com n~mero de matrículas e
respectivos pre,os no inventirio.

039

1878

Mensagem
do Dr. Carlos Fernandes Ribeiro
segundo Vice Presidente,
recomendando
ao
comandante da for,a militar
encarregado
de
b a t e r o quilombo Limoeiro, "para que fizesse
todos
os
esforços
para
que
fossem
conservadas
as habitaç5es
e
roças
que
enc on t rasse

...

"

040

1878

Instruç5es
para se estabelecer uma co18nia
nolugar Limoeiro (antigo quilombo Limoeiro).

041

1878

Escritura de compra e venda
de terras nos
fundos das terras do Brito Muti.

1878

042

Procura;io para matricular escravos e
na prislo, feita por Virgílio
da
Costa Mendes.

recebª-los

043

i878

Auto de julgamento do processo
escravos do mocambo Limoeiro.

044

187?

Relatdrio do 49 Vice Presidente da Província
do Maranhio ao Tte. Cel. Josd C. Vaz Jr., 3Q
Vice Presidente da Província, informando que
"acham-se -rundacJas
as seguintes
colônias:
Prado, situada no extinto quilombo Limoeiro,
em Tu r !;Jasst1, em 28 ele maio do corrente ... "

045

1889

Escritura
de compra
lugar Pau Santo.

::.

.Pf

e venda

criminal dos

de terras no

NOTA INTRODUTÓRIA

Os trabalhes pertinentes~
assessoria jurídica
do Projeto Vida de Negro, no periodo compreendido
entre o mis de
agosto de i99í:~ e mês de junho d:4 :Ul<t3--)
fm· •.,m d r sí do s
prevalentemente
para o acompanhamento
da Reserva Extrativista
do
Quilombo do Frechai, criada
por força
do Decreto
Federal
de
n9 536 de 20.05.1992. Essas atividades
embora nlo previstas
para
essa etapa do trabalho, conquanto nosso cronograma de trabalho j'
previsse
atividades
ne
regiio
do Gurupi-Turia~u.
Ocorreram
principalmente
por for,a de uma conjuntura por nds prdprios,
em
estreita concordincia com a comunidade
beneficiiria,
iniciada,
encaminhada e recebendo acompanhamento
na esfera administrativa
e
judicial.
í

í

O pretenso proprietírio Sr. Tomis de Melo Cruz,
ajuizou na Comarca
de Guimar~es,
ao qual pertence
o termo
judiciário de Mirinzal, onde encontra-se
encravada
a irea de
Frechal, Açio de Manutenção
de Posse
com pedido
de LIMINAR,
alegando estar amea,ado pelos trabalhadores rurais no seu direito
de propriedade. Ação esta que exigiu
pronta
resposta
mediante
petiçio, junto ao IBAMA e a Procuradoria
Geral
da rep~blica
instituiç5es competentes para avocar o processo para competincia
federal.
Ademais, intensas articula;5es e requerimentos
no sentido de acelerar
o processo
de instalaç~o
da Resetva
Extrativista consomem tempo em demasia. O Problema crucial reside
no risco que pode acarretar para esta exp~riincia, que at~
agora
pode copntabilizar
saldo positivo,
o pra20 de caducidade
do
Decreta, que tem cariter extintivo
para
o
interrese
ecoldgico
pretendido, salvo, o que i muito remoto
pela
atual
conjuntura,
que este seja revalidado, o que sd poder, ocorrer por uma tlnica
ve2.
O ponto que temos discutido, e que para toda a
equipe e colaboradores
parece
ser
questão
fechada,
i
que a
existincia de uma Reserva Extrativista nas Terras de Frechal
nio
deu fim ao propdsito perseguido desde o inicio de ver reconhecida
a irea como remanescente de quilombo, nos termos do art.
68 do
A.D.C.T. de 1988, portanto, com a titularidade
das terras nas
mios dos próprios trabalhadores
e nio como
meros
detentores
de
concess5es de direito r,a1 de uso.
Apesar das dificuldades sucintamente
relatadas,
delas, isso~ ineg,vel por períodos
de instabilidade
e
incertezas, pelos quais atravessa o país. Mormente
ao final do
ano passado, one tinhamas um Presidente da Reptlblica afastado
e

muitas

um presidente
em exercício,
decorrincia
disso ministros
e
burocratas sem efetivo poder de mando. Um outro agravante, foi a
inircia do parlamento na aprovação e viabilizaçlo
do orçamento
pJblico
da União,
passo
imprescindível
para realizaçlo
do
levantamento das benfeitorias a serem indenizadas e a consequente
propositura da Açlo Judicial de Desapropria,io,
momento
que j
exigido também por preceito legal o depdsito privio. Só apds essa
medida, i que torna-se vi,vel a imisslo provisdria na posse e a
consequente normaliza;~o
da atual situação
conflitiva
com a
retirada do expropriado dos domínios do imdvel.
Nesse sentido, não mediremos esforços para que
tal coisa venha ocorrer inadialvelmente esse ano, nem que para
isso tenha
que se deslocar
para Brasília,
uma comissio
de
trabalhadores de Frechai, para em audilncia
apresentarem
suas
justas reivindicaç5es diretamente ao Ministro do Meio Ambiente.
Um outro aspecto que merece nossa aten,io, mas
que infelizmente
n~o nos é possível
um acompanhamento
mais
apurado, diz respeito a sucessivos
pedidos
para assessorar· ou
acompanhar judicialmente situacEes pertinentes a conflitos
pela
posse da terra envolvendo comunidades negras rurais,
ou ainda,
casos de racismo,
les5es corporais
ou homicídios
perpetrados
contra pessoas da raca negra.
Por outro
lado,
nlo podemos
i
deixar de receber pura e simplesmente, cabendo
explicitar
nossa
irea de abrang@ncia, irea coberta
pelas atividades
do projeto
vida de negro e as nossas
profundas
limitaçBes
pelo resumido
n~mero de membros da equipe.

i6

III. PRIMEIROS APONTAHENTOS
SOBRE A
PERTINENTE AOS QUILOMBOS DO TURIACU

LITERATURA

DE

REFERiNCIA

Os apontamentos
aqui
dispostos
dizem
respeito
às
referincias Bibliogrificas coligidas no Arquivo Ptlblico do Estado
do Pal"l':\1 na Bibl:i.oteca Pübl:í.c:a "ArthUl" Vianna", daqueht Estado1
al,m da Biblioteca Central da Universidade Federal do Pari. Muito
embora os títulos Bibliogrificos consultados estejam organizados
pela ordem alfabética
dos autores,
a narra~io
presentemente
exposta partiu da antiguidade que as obras foram editadas, dandose infase às datas
referidas
pelos
escritores
nos
casos
de
entrada de negros na província, fugas e beligerincia
entre os
quilombos, indidenas
e tropas de represslo.

Palma Muniz, integrante que foi do Instituto
Histórico
e Geogr,fico do Pari, ocupou-se em 1917 de trazer a p~blico,
uma
extensa
rela;lo, que segunde ele
prdprio
favoreceria
para
dar
completude ao invent,rio das Sesmarias
requeridas
e concedidas
pela Coroa Portuguesa,
julgamos
conveniente
extrair
daquelas
peti;5es cercernente ao Turiaçu
e Gurupi,
pela utilidade
que
poderio ter para montagens de cadeias dominiais
com informa;5es
Lei de Terras nQ 601,
de 18 de setembro
de 1850.
Segundo o próprio autor acima re·F€ff:i.do "Arthur Vianna, com o seu
cat,1090 das Sesmarias (Tomo III,
dos annaes da Biblioteca
e
Arquivo Püblico do Pari, 1904>, iniciou a sirie mais antiga e,
a
primeira compila~io do índice geral dos registros de posse, com
sete volumes (1892 - 1902) e a segunda a dos registros
de posse
feitos em virtude da Lei nQ 601, de 18 de setembro de 1850, com
dois volumes (1855 - 1889),
da autoria
do subscriptor
destas
linhas,
constituem
o inicio da vulgari~a,io
dos documentos
necessários para fundamentar a histdria da ocupaçlo territorial
do Pan:1.." <Munbr., 1917: 293).

anteriores~

Segundo a pr6pria citação,
tratou-se
densa,
entretanto,
incompletas,
mais
tarde
achados de Palma Muniz, autor acima citado.

d e uma 1· eun Hfo,
enriquecida
por

O Territ6rio Brasileiro, foi na verdade concebido
como
Direito de Conquista, Patrim8nio da Ordem de Cristo, administrado
pela Coroa Portuguesa, representada pelo seu monarca.
As Ordenaç5es Manuelinas de 1514 e as Orclena,Bes
Filipinas de 1603, estas ~ltimas confirmadas em 1643, originando
a permissividade de Quinh!es de Terras que seriam
repassados
a
terceiros à título
de Sesmarias.
Constituem-se
nos primeiros
dispositivos legais
de Direito Agririo do Brasil Co18nia.

A Carta Rigia de 1530, onde D.
~oio
III, passa
a
Martim Afonso de Souza, Capitania Heredit~ria de 100 liguas
de
Costa, al,m de lhe conferir poderes para das Sesmarias
aos
que

quisessem
as
novas
terras
povoar.
~
documento
que
marca
ocupaçio de nossas terras. Bem como as seguintes
disposiç5es.
Carta

Sesmarias

a

Régia

27/12/1695,

Sesmarias

o
tamanho
das
para uma de largura.

limitando

quatro liguas de comprimento

Carta Rigia 04/ii/1698,

a

confirmando

as concess5es.

Decreto de 20/10/1753,
proibiçio
da
sem a privia mediçlo ou demarca;lo.

confirmaçio

das

Alvará de 09/10/1795
instituindo
<Lei de Sesmarias)
dois registros de Sesmarias, o primeiro a cargo das juntas ou
provedorias da
fazenda,
e o segundo
a cargo
das Cimaras
Municipais.
Alvari de 25/01/1809,

fixou a ldgua

mil braças ou seis mil seiscentos

sesmeira
metros lineares.

em

trls

fcn·arn
As capitanias hereditirias, diante do exposto,
dadas pelo que nos parece, ao Donat,rio para que as administ:rasse
corno se Província fosse ao invis de propriedades privadas como na
do
realidade foram utilizadas. Servindo como forma emb r ion~· ia
latif~ndio dos nossos dias.

Concernente a região do
Turia;u elencamos o nome dos
em ordem alfabltica, a localiza,io
pelo acidente
geogr~fico e as respectivas datas das concess5es:
peticionirios

- Andri Corsino Monteiro, no Rio Tur~-Ass~ - Haranhio.
em 12 de Dezembro de 1786.
- Antonio Josi de Britto de Abreu Lima, no Rio Tur~Assd - Maranhlo. Concedida em 03 de Novembro de i819.
- Antonio José Tavares, no Rio Tur~-Assd
- Maranhio.
Concedida em 23 de Julho de 1819.
- *Estevio Carneiro,
Riacho
Freicheiras
Maranhão.
Concedida em 12 de Abril de 1730.
- Joio* Albino da Costa, Rio Tur~-Ass~ - Maranhão.
Concedida em 09 de Setembro de 1785.
- Joio Francisco Vieira Guimarães, na Estrada de Tur~Ass~ a Bragan,a. Concedida em 18 de Setembro de 1804.
- Josi Bruno Ribeiro e seu sócio Josi do Nascimento
de
Jesus, nos Rios Tur~-Asstl e Parani - Maranhlo. Concedida em 19 de
Outubro de 1ae1.
- Pedro de Sousa Leal Aranha, Rio Gurup~ - Maranhio.
Concedida em 17 de Maio de 1819.
- Theodoro Corria de Azevedo Coutinho, no Rio Tur~-Asstl
- Haranhio. Concedida em 05 de Agosto de 1785.

Concedida

Os 1a,os existentes entre os hoje, Estados do Maranhio
e Pari, encontram-se por um
lado no aspecto
geogr,fico
da
vizinhança construída sucessivamente
por territórios
comuns
a
esses
dois lugares e
pelos
deslocamento
de
contigentes
populacionais, mormente no caso particular
de negros
fugitivos
das Fazendas ou Engenhos Maranhenses, para as Matas do Turia,u

indo inclusive alim do Rio Gurupi.
A capitania
do Grio Pari,
compreendia uma parte do atual Estado do Maranhlo e os Estados do
Pari e do Amazonas>
sendo
que o limite
com a Capitania
do
Maranhio era o Rio Turiaiu,
isto ati 1852>
apds consultas
plebiscitiria e por ampla maioria, a vila de Turia;u
passou
a
integ~ar o territdrio do Maranhão sendo anexada à esta Província
toda a xona compreendida
entre os rios Turia;u
e Gurupi.
<rerredo> 19i8: i i i ».

*
As expedi,5es que percorreram o
Rio Gurup~,
mormente
aquelas
capitaneadas
por
Jorge
Hurle~,
constituem-se
em
referincia consideriveis para precisar
localixaçio
de irea às
margens desse rio com população negra, e que segundo
o prdprio
autor, não apenas
descendem
mas constituem-se
em verdadeiros
Quilombos, em mocambos,
segundo
designaçlo
daquele
navegante,
portanto, atuais,
mantendo existincia a partir
de
apossamentos
pacíficos secularmente consolidados.

Em viagem
realizada
em 1920, dando cumprimento
às
instruç:5es baixadas pelo Governo do Estado do Pari em 04/12/1919,
pode ser extraído dos relatos o seguinte:

Uruain
v,rios
"Aldeia Uruain1 encontramos
na aldeia
cearenses,
os
maranhenses, pretos, filhos do Grajah~
e alguns
quais, com os índios Tembis, nos dispensaram
as mais generosas
a l t er ac õe s ".

(Hur l es ,

1928:

27).

R:i. sonho povoado d~) " It amaur :':.I "
(
ex-·moc:amb o
)>
margem paraense ... tem esse povoado, cerca de 80 casas e uma
capela em honra a São Benedito
;
possue
mais de trezentos
moradores, na maioria
Pretos
que emigram
do Maranhlo
e se
empregam na agricultura e na extraçlo de ouro.
"' I-lo 1:>ovoado "'CI:H:\miranga'"' há mais de seissenta
casas. A for,a da populaçlo
ide origem
maranhense.Possue
esta
povoa,io bons sítios de ,rvores frutíferas,cafezaes, cacaues
e
coqueiraes. Tem uma Igreja consagrada
a São Benedito.
Seus
habitantes na maioria, sio pretos e dedicam-se à extração de ouro
nas minas " São Pedro " e out r a s ainda nãe> reveladas ha mais da'
35 anos. Do" Caamiranga"
às minas gasta quasJ. um dia de viagem.
Cuida tambim de lavrar roças de mand:i.oca1
cuja farinha exporta
para o " Tur~·-Assú , diretamente como produto mar anhen ae " (grifos
nossos>, < ID IBID : 30-31 ) , < SIC > .
"No

Segundo esse mesmo autor a origem desse dito povoado de
estaria vinculada à figura do negro AGOSTINHO
DE S&
CALUAS, t: amb ém apel idade de " Homem d e Ouro " ou de
" Agost imho
das Minas'', teria este> sido aprisionado após a derrocada
do
Moc:~ambo Jacarequá.ra " na ver são do cct on zador , situado
en t r e o
Rio Gurupi
e Sicatam1
tendo o prisioneiro
revelado
que os
Caamiranga,

í

i. A referincia
deste Sesm€iro
deu-se
em funilo do Riac:hc
Frech€iras e temor com Quilombo de designa,ão Frechal no Turia,u.
Cf'. (Decreto, 1~/o'f/1?~ Arquivo PVN.

.,

quilombo las e xp l or avam ou r o nas minas de
" Montes
Áureos
" e " Mon t. e Cr is t: o
,
s it ud as na si t e r r as en t r e os R j, os
Man'.i\c a$Sumé e Gu r up i . üc o r r (~ qu<~ nova fuga
emp r e(~nd ida
por
es.t <~
escravo, vai acabar por levi-lo ao Mocambo do Limoeiro,
distante
16 km da Vila do Turiaçu, fundado pelo Negro Estevam, escravo
do
lusitano, Coilho domiciliado naquela localidade. Ao norte dos
Montes Áureos " às mars en s do lho 1-taracaçumá e habitado,
em sua
maior parte, pe 1 os ant j, s o s mor ado r e s do
"Mocambo
.Jac ar e euar a"
mais tarde por serviços
prestados
na construçlo
da
linha
telegr~fica, ligando o Maranhlo ao Pará, teria adquirido
a 5a.
parte de Sesmaria
no Rio Gurupi,
para fundar o povoado
de
Cam r an s a ,
í

·'1

( IBID

: 46-·47

)

Em outra publica,io esse mesmo viajante, de forma mais
sistemitica descreve os afluentes, corredeiras
e cachoeiras
do
Rio Gurupi, assinala
que na margem
esquerda,
entendido
como
Territdrio Paraense, ao descrever a 15a. Cachoeira ou Criminosa.
''Ha annos nella se perdeu um batelio de um francez de nome Lans
<cap.)
que negociava com o ouro extrahido
pelos pretos do
Mocambo, hoje, Itamar~. Nesse naufrigio morreram
seis pessoas··.
Consoante observa,aes nesse povoado foram vistas algumas mulheres
Tembis cohabitando maritalmente com pretos.
< Hurle~, 1932
14-15)
~s margens maranhenses do Rio Gurupi a mençio digna
de
nota, d Lz res1:ieito as impressões
s ob r e a Colônia
Militar.
"é
militar somente in nomine. Outrora era um ponto de represslo
aos
dist~rbios dos Quilombos
e Mocambos.
Hoje um grande
povoado
maranhense conhecido p o r "Co1onia". < ID IBJ:It : 32 ) .

Dessas observaç5es privilegiadamente
recolhidos entre a
clicadas deste slculo, permitem
confirmar
que
apesar das dificuldades geogr,ficas de relivo hidrogrifico ou de
vegetaçio fechada, nio foram estes aspectos
impeditivos
de uma
intensa relaçio
econ6mica
e
social,
entre
quilombolas,
comerciantes, brancos pauperizados e mesmo índios como i o caso
dos Tambis anteriormente citadas, cot~>bor~o
definitivamente
na
relativi2a,io de conceitos definidores de tais comunidades
como
isoladas, inatingíveis e fechadas.
segunda e terceira

Algo que chama aten,io ia existincia de um expressivo
povoados,
mesmo ultrapassado
o regime oficial
da
escravidio, essas ireas continuaram recebendo
a denominaçlo
de
Moc~mbo
em aluslo aos seus ascendentes,
que pelo
exposto
praticaram interesses fluxos migratdrios de escravos
fugitivos,
insucetíveis de rigorosa precislo, entre os estados do Maranhão e
Par~, pondo-se ao enfrentamento das matas e das corredeiras
dos
Rios Turia,u, Gurupi e Maracaçumé.

n~mero de

Algumas dessas ilaç!es podem ser tambim encontradas nas
observa,6es sobre o Haranhlo, feitas por Raimundo Lopes,
que na
condi,lo de pesquisador do Museu Nacional> percorreu a regi~o
em
1930. ''Foi uma das Províncias
onde mais se desenvolvera
os
Quilombos. A grande mata estava perto, e os pritos
fugidos
se

homisiavam

frequentemente nela,
formando
cabildas
e às vezes
em represilia aos escravocratas''.
(Lopes, 1970: 61)

batendo os arredores,

A 1 ém dos
Tambés,
c on s t a11t emente
mencionados
são os
Urubus, d'onde leva-nos a imaginar terem igualmente disputado
os
espa~os da Região do Gurupi com Quilombolas que para essa regilo
se: d r s r am .
"Os
Urubus
t r ac ar am ,
através
da s
selvas,
uma
epo1:>éia observa, sucedendo •.ao s "Qui Lomb o l a s " na devastação
dos
centros de lavouras, da regilo paraense ao Turi e ao Pindari ... O
Gurupi,
como
os rios
an,logos
da Amaz6nia
,
navegando
penosamente, a remo e a sirga, por bate15es e canoas e tamblm
no
curso inferior ou mais acima, segundo a enchente - por lancha a
vapor.
Os
"negros"
predominam
em ruime r o e
nas
povoaç:ões
d~~
"b a t ed o r e s "
de ouro. São t a l ve z em parte d e s c en d en t e s d.os i;ir.~t!J~
fusidQ~ dQ~ Q~ilQmbcs do Turi, cujos remanescentes, batidos pelos
brancos
e acossados
pelos
índios
(segundo
Doclt),
foram se
dispersar n a s regiões
do Gurup i" .
< Gr i Pamo s ) , < ID
IBID
t66 ), ( SIC >
í

í

í

A dificuldade em locali2ar um Quilombo, advim de sua
necessidade
de ser
exatamente
o contrário
do
que
desavisados buscam precisar, livre e móvel, & evidente
que deixa
de ser f,cil presa às tropas de repressão do Governo
em certos
momentos de conflitividade com determinadas na,aes
indígenas.
A
existincia de Quilombos de grande
porte,
com uma base física
definida~
convim a uma exagerada popula~ão, é na realidade
uma
exce~ão,
ealmar.g~~ Q d!J êmbr.dsiQ~ diferentemente que se julga,
muito embora
incontestiveis
exemplos
de
resistincia
nlo
caracteriza os milhares de micro-agrupamentos
de fugitivos
na
verdade esses tlltimos exprimiram a t8nica das revoltas
e
fugas
existentes
em
todos os
momentos
do
regime
escravocrata
brasileiro. Conseguindo trocar o excedente daquilo que produziam
e ouro extraído na Região do Gurupi. ''Esses negros dedicavam-se à
faisca,lo de ouro, que era trocado sigilosamente
por
armas de
fogo e utensílios de trabalho na cidade de Santa Helena,
Turiaçu
e Carutapera''. < CHAVES, 1946 : 70-75 ).
extrema

Observa-se
que a extensão
territorial
considerivel
espa;o
geogrifico
no
estabelecida tais rela,5es de comircio.

compreende

percorrida,
qual
era

Os acidentes geogrificos mencionados
corno
indicadores
nos serve como balizadores
de uma extensa
área
geográfica, compreendida entre 800 Km de curso do rio Gurupi,
sendo que da sua bacia hidrogrifica no lado maranhense
temos
40
mil qui18metros
quadrados.
Ji o rio
Turia~u
de 700 Km de
comprimento com seu principal afluente, o rio Parani, perfaz uma
superfície de 32 mil quil6metros quadrados
na sua bacia.
Para
Raj.munclo Lopes,
o Tu r
"é, no seu t r e c h o médio,
um ve r d ad e r o
"rio .... Jago", encaixado entre a Chapada do Pinheiro e outras terras
firmes, estirado e ganglionado entre ilha e pastas de areia e
pertoado de ruínas palafíticas,ile
captam uma rede de riachos de
Ju,aral
e
baix5es,
na
qual
se
destaca
o
Parani.
de locali~ação

í

C LOPES,

1970 : 33 >

í

Nesses interstícios geogrificos i que foram organizados
e mantidos os Quilombos, hoje povoados
com preeminincia
racial
negra mas também fortemente miscegenados com caboclos e cafusos.
Nlo é diferente a imprecisio dos possíveis títulos de propriedade
originirios, quinh5es ideais de terra, com informa;Ses igualmente
baseadas
em sua maioria
em rios ou igarapés,
guardam
os
pomposamente sacralizados direitos à propriedade. Das peti,5es de
Sesmarias supramencionadas
nada indica com rigor os lugares
certos e as ,reas desses quinh5es de terra.
Alguns autores buscam uma relativi~a,io de teses como a
Arthur Ramos no que pertine ''aos locais de entrada de escravos
concluiu que dentre os focos de escravatura
e os centros
de
redistribuição
de negros
no Brasil,
estava
o Maranhão
com
irradia,ão ao Pari, foco onde predominam a cultura de algodão''.
de

(RAMOS APUD VERGOLINO E SILVA,1968: 04).
Sendo que para Anaiza Vergolino,
a maior parte dos
negros introduzidos no Par,, slo advindos da Guind, pelos portos
de Bissau e Cacheu,
jamais
por via indireta
pelo Maranhão,
chegando a frisar que face aos constantes apelos das
autoridades
paraenses junto à Coroa Portuguisa, de que mesmo após 1682, data
que coincide que a Companhia de Comircio do Maranhlo, os escravos
ora exclusivamente desembarcado no porto d Sio Luís e que s6
apartir da cria~lo da Companhia Geral do Comircio do Grlo-Par,
e
Maranhio em 1755, virias carregamentos desembarcaram
diretamente
na porto de Belim, tais fatos históricos com base em documentos
da ,poca, corrobora à comprovaçio que segundo a autora ''se o Pari
nlo pode ser tornado como
centro
redistribuidor
de africanos,
pode e deve ser considerados como centro de importação direta dos
mesmos escravos''. ( VERGOLINO E SILVA, 1968 : 09 )
Buscando dar consistincia à sua tese,
de posse dos
oficiais do total de escravos introduzidos no Pari pela
Companhia Geral do Comircio entre os anos de 1757 a 1778, e por
part cu 1 a r e s entre os anos de i 778 a 1792,
Anrjza
Ve,-gol ino
encontra um total de 53.072
escravo
africanos
entrados
na
Amaz6nia pelo porto de Belém,
faz referincia
que um reduzida
n~mero de escravos da Guiana Francesa
fugiu daquela
Co18nia
e
refugiou-se
na Amaz6nia
portanto,
imposível
precisar,
e
incluídos no total acima a contingentes que pelas embarca,5es
de
nome "sumacas", i mp o r t ad o r ind ir et ament e da Bahia,
Maranhão
e
Pernambuco.
Desse modo a autora,
busca
invalidar
n~meros
anteriores
de negros
importados
para a Amaz8nia
num total
subestirnato de 10 mil escravos
e
que
teria
havido
uma
preponderincia de redistribui,ão atravis do porto de S~o Luís.
registros
í

CVERGOLINO E SILVA, 1971: 31-32).
Esse tipo de discussio

dá-nos conta que uma variedade
exarcebada
preocupa;io
sobre
a
procedlncia
dos
escravos,
estatísticas
dos
cibitos
nos
"tumbeiros",
datas de a t r ac ac ão e outros dados não
menos
relevantes.
Entrementes,
as aten,5es
do colonizador
parece
denotar um dirigismo à vigilância e repressão dos movimentos
de
insubordina;lo contra o regime da escravidão.
de

escritores

depositou

Com efeito, esse tipo de debate
importa
hodiernamente
das situa,aes
anilogas
existentes
entre povoados em extensas
,reas de exclusividade
negra
no
Trombeta, mormente em Oriximiná em situa;5es pri-existentes entre
os rios Turiaçu e Gurupi, especialmente povoados na zona rural do
Maranhio, como ocorre
com Brito Muti e Jamari,
regiio
esta
dltima, que pelos intensos desembarques clandestinos de escravos,
mormente apds 1850 com a Lei Euzibio
de Queiroz,
pode
ser
caracterizada como o eixo pendular
dos fluxos de migraçlc
do
sentido Maranhlo-Pará, conquanto inalcan~aveis por qualquer
tipo
de registro.
para uma melhor compreenslo

Em relato de rnanifesta,5es folcldricas
no Pari,
apds
fugas de fazendas em Santarém pertencentes à Maria Hacambira,
os
escravos fugidos
organizaram
primeiramente
o mocambo
de Sio
Benedito e mais tarde o mocambo de Santo Antonio, onde em alusão
aos s o+r men t o s da e s c r av í.c ão surgia e\ dan c a do "mar amb r-é
hoje
em d ia essa d anc a i praticada no povo •.ado "Pac ova 1", mun ic: ÍP io
de
Alenquer e nas localidades de "Silencio ela Mata" e "Flecha'!"
no
município de dbidos. No Haranhio à guisa sd de comparaç:lo o
povoado de "Fr-ec h a l
mun c f o Lo de Mirinzal p r a t c a a d an c a cio
Congo,
do Tamboril
e o Tambor
de Crioula.
Essa
anotaç:ão
just:i.+'ic:a-·se
pela f'requenc::i.c\1 com qtu:-~ o vcc abu l o "F'l ec b a l " ou
"Fv echa l " é ut i 1 i2ado para designar áreas ele fugas de e s c r avo s ,
ou mesmo Mocambos e Quilombos. ( TEIXEIRAi 1989: 35 ).
í

í

?
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?

,
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funçlo das copiosas referincias já assinaladas
que
o Maranhio e o Pará, como insvencilhaveis
parceiros na
construção de uma histdria comum do negro na Amaz8nia1
i de se
supor lícitas men~5es relativas a outras
produç5es
pertinentes
Em

relacionam

aos assuntos qe alcançaram
publicaç5es
relativamente
outras nem tanto, mas que dio conta de uma recomposiçio
da ocupação fundi,ria do extremo Norte brasileiro ..

•.

recente,
histórica

O processo de coloniza;io
do Brasil se
deu com maior
intensidade nas ireas da Bahia e de Pernambuco,
bem como Sic
Paulo e Rio de Janeiro,
por todo o siculo XVI, atravis
das
Capitanias
Hereditirias
correspondentes.
O
Litoral
Norte,
entretanto só no final do siculo do descobrimento e nas primeiras
dicadas do siculo
XVII, tornou-se objeto de preocupaiiO
do
colonizador portuguis. A cidade de Sio Luís, por exemplo, fundada
em 1612 por franceses, bem corno toda a regi~o vai oscilar entre o
mando francis, holandls e portuguls ati o ano de 1654.

Desse modo com uma coloniza,ão incipiente e conturbada,
os negros enquanto alternativa de mio-de-obra tardam a chegar
no
Maranhio. A esses tempos, a Col8nia Portuguesa
dividia-se
entre
s e~stados
do Ecn\sil e cio Maranhão,
"este
l b mo d v d íd a em
duas principais capitanias, uma do mesmo
nome,
do qual era a
cabe,a; outra do Grlo-Pari que, a mais
dilatada. A do Haranhio
compreende a do Cumi, chamada vulgarmente de Tapuitapera,
e
a
do Paiami". < I1E:RREEDO, S/D : j_7 > .

"o

ü

í

í

í

Ao Rei de Portugal, como mestre da Ordem de Cristo,
qualquer que fosse a sua
origem,
caberia

todos os produtos,

o'!3

de
o

pagamento

do Dízimo como Tributo.

Desse imposto, parte era rezervada aos capities-Mor
ou
Donatirios, chamados de redizima. Que auferia rendimentos,
das
atividades rurais, como os foros das moendas
e engenhos
e a
vintena líquida do pau-brasil. ( SODERO, 1990 : 10 ).
''Nio por intermidio dos portuguises, como muita gente
imaginari que tenha ocorrido, mas, gra~as aos ingllses
que, nas
duas ~ltimas ddcadas do siculo XVI e na primeira
XVII,
tentaram
empossar-se do extremo-norte do Brasil,
numa aventura
que nio
lhes assegurou o ixito
imaginado.
Nas feitorias
que montaram
entre a costa do Hacapi e a zona dos estreitos,
isses
ingllses
pretenderam
realizar
um empreendimento
agririo
de
vulto,
jºn~tante, principalmente do plantio de cana, para a fabrica,lo
de a;ucar
e rum.
O braço
africano
foi trazido
porque nio
desejavam os aventureiros da Britãnia entrar em conflito
com o
gentio local,
do qual pretendiam
a alinça
interesseira
e
necessária, alian~a que obtiveram e lhes assegurou
o
passageiro
domínio que exerceram nas iguas e terras da Amaz6nia''.
Teodoro Braga refere-se à vereação de 14 de junho de
1665, da
Cimara de São Luís, que resolveu
criar um jui~ de
sa~de, por haver muitas molistias e para visitar
os navios
que
chegassem
com negros,
tal era
a
incdria
criminosa
dos
monopolizadores do comircio negreiro na 9anincia dos lucros sem
se preocuparjm com a sadde dos escravos contaminados
nem com a
dos colonos que recebiam tal mercadoria. < SALLES, 1988 : 17 ).
~m 1673 chegou ao Maranhio o Governador Pero César de
Menezes~ que mandou fazer
fábricas
de anil,
para as quais
trouxera anileiro e se importaram
negros
de Angola,
''mandados
pelos contratadores para a fibrica dile''. Betendorf di um total
aproximado de 50 negros.
Mais tarde,
nio tendo
prosperado
a
industria do anil no Maranhlo, as
fábricas
foram transferidas
para o Pará.
No
mesmo ano, 1673,
chegou à ponta de Joio Dias
(Maranhio> uma nau holandesa, arribada com 2~~ uesccs d~ éascla~
todos de sa~de e vigorosa idade. ( ID IBID >
CONTRABANDO
Segue doravante, uma Sequincia de Cita,5es, sem
maiores ilaç:Ões, da obra de Vicente Salles, "O Negro no Pará"
que adotou, como critirio de sua obra,
estudo preliminar
dos
Quilombos instalados na regiio compreendida entre os Rios Turiaç:u
Gurupi:
1. cf. Quebrando o Mito do Isolamento.
Levantamento
das Terras de Preto no Maranhio. PVN. 1988.

Preliminar
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t r ab an d o

adotou
difereentes
maneiras
de aiio.
No período
do tr~fico
permitido, chegou-se ati a estabelecer o p8rto de Turia,u,
entio
sob a jurisdi~io do Pari, como um p6rto
de contrabando,
onde
descarregava os tumbeiros proscedentes diretamente da ,frica ou
de outros porto do Brasil. isse contrabando mostra
que existiam
imensas
possibilidades
de
1ucro.
Organizou-se
de
forma
sistem,tica, mas nlo chegou a se manifestar
intensamente
senio
apds a extin,io da Companhia Geral do Com~rcio (1748) e jí nos
come,os do siculo XIX chega ao conhecimento
das autoridades
do
Pari, através de investiga,5es um tanto
obscuras
feitas por
alguns militares.
Um diles,
Manoel José
d'Oliveira Basto, no
Rote:iro do Pará, escrito em j.819, d:í.:c: à p . 572 que Tu r a cu
"tem
uma barra excelente,
onde
entram
embarcaç:5es que condu2em
efeitos para o Maranhão. Outro vendem ali os gineros de fazendas
e escravos, e remetem outros por terra ao Pará e ao Maranhio,
a
fim de roubarem os direitos reais como eu o sei. Calculam-se do
Turiaç:u a Branganç:a quarenta léguas".
â

Baena tambim se refere à praç:a de Turiaç:u,
informando
que existiam duas estradas que a fa~iam comunicar-se
e entreter
aberta
relaç:5es com outras povoaç:5es e a capital do Pari: · uma
pelos jesuítas, tinha por ponto de partida e entio Vila de Viana
a da qual ainda viu sinais em 1811 o Capitio Francisco
de F'aula
Ribeiro; a outra seguia pelo litoral partindo de Turia;u.
Ainda
sob a iucisdi~io do ~acá_ Iucia~u ~e ~cn~tituiu
~ila e wuni~ÍQic, instaladci sol~nem~nt~ a 13 d~ f~~ec~icc d~
iS~~- No ano seguinte, sofreu ataque dos cabanos e em 1839, com o
Projeto n9 39, apresentado no Senado do Impirio pelo maranhense
Patrício Josi de Almeida, proprietírio em Turiaçu, come,ou a luta
pela desanexa,lo
do territdrio
da província
do Pari e sua
inccrpora,io à do Maranhão, Q gue ccccc~u e~lc D~~c~tc ui 632~ dg
i~ d~ iuuhc á~ 1a~z~
T

Turiaçu foi sempre
um dos
municípios
que
possuiu
ndmero de escravos, enquanto pertenceu ao Pará. No mapa
estatístico dessa populaçi~, levantado em 1848 e que acompanhou o
relatório do Presidente da Província Jer8nimo
Francisco
Coelho,
apresentado à Assembllia Legislativa na segunda sesslo
ordiniria
da 6a. Legislatura,
no
dia 19 de outubro
daquele
ano,
algarismaram-se 1-6~3 escravos e Turiaçu se colocava
em quarto
lugar entre as localidades
do Pari possuidoras
de
escravos,
grande

abaixo de

Belém,Cameti

e Igarapi-Mirim.

Cururupu, nas vizinhanças de Turiaçu
(hoje município
limítrofe), possuindo avultado ndmero
de fazendas
e engenhos,
recebeu tambim um grande
n~mero
de escravos
africanos,
cuja
importaç:ão era "feita diretamente da Costa do Ouro e Daomé".Tal
importação
era "t'eita d r e t amen t e da Costa
do Ouro
e Daomé".
í

Tais
importaç:5es escaparam
evidentemente
das
estatísticas
oficiais do Pará e do Haranhlo. Com a proibi,lo do trifico,
essa
importaç:io direta também foi abolida. O contrabando
tomou
novas
feiç:5es, ficou
mais aberto.
Depois
da Balaiada
(1838),
no
Maranhão,
ocorreu um fen8meno
curioso.
A lavoura maranhense

sofreu um rude colapso,
enquanto
a
paraense,
grandemente
prejudicada pelo movimento cabana (1835), come~ou a se recompor.
E se recomp&s gra,as, em grande
parte,
à mão-de-obra
escrava
oriunda do Haranhlo e do Ceará. Numerosos mocambos havia entre o
Par, e o Maranhão e as autoridades
paraenses
se esmeraram
na
recaptura dos negros.
O contrabando mais intenso, e que sempre
desafiou
a
aten~lo de t6das as autoridades,
foi o que se fiz entrs o
Maranhlo e o Pari, despercebido em virtude da relativa
liberdade
de com,rcio entre as províncias.

COMÉRCIO

INTERNO

A entrada de negros de outras capitanias foi facilitada
no Pari, após a Independlncia,
com novas isen,5es
de direitos.
Levas sucessivas,
embora
pouco
numerosas,
aí
chegaram,
procedentes
do Rio de
Janeiro,
Bahia,
Pernambuco,
Ceari e
sobretudo do Maranhlo. Via de regra, o transporte
pelos sert5es
se encaminhava diretamente ao Maranhio.
Daquela
praça,
tamblm
pelos sert5es, o negro era conduzido para o Pari. ( IDEM
40
43

).

A fuga e conseqüente multiplica;io d&sses
ajuntamentos de escravos africanos na floresta amaz8nica aumentou
consideravelmente
a eartic de final
dQ ~iculo XIX~ sob a
pressio de var1os
fatores, políticos, econ8micos
e
sociais.
Desorganizada a lavoura, com a busca das drogas do sertão, muitos
engenhos, ~m meados do si~ulo X~III~ ~ntcacam ~m ci~~aáên~ia.~ A
seguir, a ~lieul~io dcs mis5iooicics ~ ~cofis~c d~ ~~us beo~~ deu
oportunidade
a
que
os
escravos
encostados
nos
seus
est ab e l ec :i.men tos agr icc:>1 as e industriais
também · escapas11H~m ao
cativeiro".

·· Desde cedo pois os negros
come;aram
a fugir das
fazendas e dos engenhos
maranhenses.
Uma parcela
considerivel
procurou as floresta
desta regilo e aí constitui
mocambos.
Localizou-se especialmente no vale do Maracassumi, onde em meados
do siculo XIX houve corrida para as .minas de ouro
(aluvilo)
ali
encontradas e tornadas
conhecidas
pelos negros.
Os escravos
fugidos buscavam
naquelas
paragens
abrigo
seguro contra
as
perseguiç5es
de seus
senhores.
Praticavam
a agricultura
de
subsistincia e trocavam o ouro que apanhavam por objetos
de que
precisavam para seu uso.
o
presidente
Aos mocambos dessa regilo se refere
apresentou
à
Jer8nimo
Francisco Coelho no relatdrio
que
Assembllia Legislativa da Província do Pari no dia 15 de junho de
1848:

''De outros
pontes da província
tenho recebido
semelhantes
representai5es a respeito de escravos
fugidos,
que vivem nos
quilombos
ou mocambos,
donde
fazem sortidas
para cometerem
roubos,
e
furtos,
e aliciarem
a outros
a
fugirem.
Isto

J6

principalmente

tem

acontecido

nos

distritos

de

Santarim,

e

Turiaçu. Para o primeiro distrito algumas ordens h' pouco expedi
dependentes ainda de certos esclarecimentos, e foram em sentido
condicional;
quanto ao distrito
de
Turia;u,
apenas
recebi
reclamaç5es da Cimara Municipal, e autoridades policiais, ordenei
logo uma batida nos matos, o que teve lugar por duas vizes no mis
de julho do corrente ano.
Na primeira
como
se tivesse
antes
apreendido tris escravos, esta circunstincia serviu como aviso, e
a f6rça em n~mero de 50 praças, depois de oito dias de marcha,
encontrou um alojamento de 59 ranchos
abandonados,
e roças de
mandiocas, grandes canaviais, e outras planta~~es nas vizinhanças
do alojamento;
e os utensílios
prdprios
para o fabrico da
farinha, e aguardente.
Na segunda batida encontrou-se outro
alojamento de 18
ranchos, onde
se apreenderam
17 escravos,
pela maior
parte
pertencentes a individues da província do Maranhio. ( IDEM :
218

- 219 )

Em pleno siculo XVIII, quando a cr8nica da escravidlo
ainda nMo havia revelado a exist&ncia de numerosa escravaria
no
Pari, ji h~ notícia
de quilombos
e de medidas
tomadas
para
destrui-los. Ora, 1 preciso
reconhecer
que
os
negros,
embora
pouco
numerosos
e oficialmente
quase
despercebidos,
foram
introduzidos,
pouco
a pouco,
mas em escala crescente,
ati
formarem, com os indígenas reduzidos à escravidão, a base em que
se apoiava
o sistema
de produ~~o
colonial.
No Maranh~o,
a
presen,a do negro cedo se tornou considerivel. O tráfico,
ati o
inicio do século
XVIII, ~ra feito quase exclusivamente
para
aquela capitania. Isto gerou uma luta entre os moradores do Pari
e Haranhio, ji o vimos. O Pari, até essa época, nio comportava
numerosa
escravaria.
Sio
Luís,
melhor
situada
e
mais
desenvolvida, dominando a bacia
de virios
rios navegiveis
a,
absorvia a quase totalidade das importa,5es para o extremo norte,
povoando de negros as margens do Pindaré, Mearim e Itapicuru. Das
fazendas
situadas
nessas
paragens,
o negro
fujlo
tomaria
diferentes direç5es:
sert~o do meio-norte,
planalto
central,
forestas paraenses.
Organizada a fuga, os quilombos cresceram
rapidamente,
pois eram o principal foco de atração dos negros escapados
das
cidades
das
fazendas.
Em 1701 hi
notícia
de mocambos
no
Maranhão, no sert~o do Turiaçu.
Em
1731, D.
Joio,
atendendo
representa,ão que lhe fizeram os oficiais da cimara de Belim, por
carta de 26 de novembro de 1730, determinou
ao governador
do
estado e seus sucessores mandassem, todos os verões, escoltas aos
sertões pana apreender os escravos .Pug idos, "11a +or ma que a mesma
Cimara aponta concordando os donos dos escravos
com os achados
para satis.Pação dos gastos".

·"::

A carta rigia de 6 de fevereiro de i734 louva o 2@10
e
acirto com que se houveo governador e capit~o-general
José
da
Serra~
mandando
prender
virias
criminosos
e
escravos
dos
mocambos. (342). Ji se pode supor quio numerosa era a popula~io
escrava do estado do Maranhio e Grão-Pari e areferlncia
expressa
a escravosdos mocambos indica se tratar de negros. < IDEM : 204 -

205 ).

-

Nessas terras,

que compreendiam

a

do Gu1Mup i (entre o rio Turia~u, no Haranh~o,
donat a1M ia de &lvaro de Sousa,
instalaram-se

engenhos.

< LOPES, 1970 : 189 ).
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)8

primitiva

e CaebL
muitas

capitania
no Pará),
f'azendas
e

RELATÓRIO

/

DE VIAGENS

TRABALHO DE CAMPO

O.PVN selecionou para 3a. etapa, atividades
na região
do Gurupi no município de Turia~u - MA.
Para desenvolvimento
dos trabalhos
foram iniciadas
sess5es de coletas de dados em: Cartdrios de 1Q e 22 Oficio
de
Turia;u, Bibliotecas P~blicas e Arquivos P~blicos dos Estados
do
Maranhio e Pari com objetivo
de fa2er
levantamento
geral em
documentos dos siculos XVIII e XIX, mais precisamente
sobre os
Quilombos e Comunidades Negras Rurais da região do Gurupi.
Estas atividades
foram realizadas
no
período
de
setembro de 1992 a mar~o de 1993, atravis
dos pesquisadores
do
PVN <Ivan, Idelva1ter, Ana Amdlia e Werl~s).
Foram realizados
atravcis da equipe
do PVN, cinco
viagens a Turia,u, no período de 17 de setembro de 1992 a 15 de
janeiro de 1993.
de 12 e 2Q
OBJETIVO: Levantar dados nos Cartórios
Ofício e feitos contatos com o STR, que levou a equipe ao povoado
'' Jamar~".

VIAGENS

MEMBROS/ PVN
Idelvalter J Ivan
Ana Amilia / Ivan
Ivan/ Werl~s
Ivan/ Idelvalter
Ivan/ Ana I Idelvalter

PERÍODO
17 a 20 de setembro/92
22 a 10 de outubro/92
23 a 30 de novembro/92
16, 17 e 18 de de~./92
11 a 15 de janeiro/93

ia.
2a.
3a.
4a.
5a.

ia. VIAGEM
Período:

17 a 20 de setembro

Primeira

.
·1

realiza,lo

da 3a.

de 1992

viagem
da equipe
etapa do projeto .

a

irea

escolhida

para

OBJETIVO:
Estabelecer
os
primeiros
contatos
com
escrivles dos cartórios, com entidades confessionais,
membros
da
igreja catdlica, e com o STR/Turia,u.
A equipe foi bem recepcionada nos cartórios ressaltando
principalmente
o do iQ Oficio onde a Srta. Suel~,
funcioniria
daquele tabeleonato acolheu com boa receptividade
a equipe
e
apresentou-a à titular escrivi que se colocou
a disposi,lo
da
equipe para quaisquer esclarecimento.
A equipe visitou a igreja local, porlm nlo foi possível
manter
contato
com padre
da cidade.
Pe. Antonio,
que
se
encontrava nos povoados
reali~ando
a cerim6nia
do
batismo.
Esteve tambim na sede do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais
de
Turia,u e manteve contato
com a Sra. Verinha
Castro
secrettlria
do STR e com o Sr. Cutas,
ex-presidente
do sindicato
e atual
vereador

pelo PSB na cidade.

Recebemos

do Sr. Cutas, um lider rural a informaçlo

da

existincia de v~rios outros povoados de predomin&ncia negra, que
foram locali2ados no mapa
pelos
membros
da equipe do PVN e

anotados sendo incluídos

na

relaçlo

para

posteriores

visitas.

Tambim fomos informados de que a maioria das terras dos arredores
de Turia,u pertenncsm à igreja,
que para pacificar
o conflito
adquiriu cios latifundiírios a propriedade da gleba em litígio.
O Sr. Cutas informou tambim sobre a política partid~ria
local
e
da
violincia
cometida
por
grupos
dominantes
exemplificando
a forma como fora assassinado por pistoleiros, uma
pessoa
que prestava
serviiOS
para um desses
grupos
e que
ac'r e d t ava ser "r4ueima ele ,·,\rquivo" (JU s<~ja, que o e Lemen t o morto
sabia de fatos capazes de comprometer o seu ex-patrio
no meio
PD1Ít:ico.
A pequena cidade de Turiaçu viveu momentos de tens~c
e
inseguran,a face a aproximaçlo do pleito municipal de outubro/92.
Ante esse fato os membros de PVN, sendo vistos
como
estranhos poderiam
ter seus trabalhos cerceados
e dificultados
por pessoas
da localidade
pensando
tratar-se
de
interesses
políticos antagSnicos aos seus.
Antevendo isto a equipe resolveu
iniciar os trabalhos
de pesquisa cartorial bem como os contatos
com a Prefeitura
e
Clmara Municipal, apds o turbulento período eleitoral.
í

2a.

VIAGEM:

PERÍODO: 22 A 29 DE OUTUBR0/92

OBJETIVO: Iniciar pesquisas

nos cartórios

de 19 e

29

Oficio

de

Turiaçu.
Primeiros levantamentos em livros,
ma~os,
manuscritos
dos slculos XVIII e XIX relacionado com o período
da escravidio
no Maranhlo e Pará.
Os documentos acima citados se referim a inventirios,
compra e venda de imóvel <terras), atos criminais, testamentos
e
doa,5es de bens para escravos.
O objetivo das pesquisas nos referidos documentos d~-se
na tentativa de se encontrar
maior
n~mero
de referincias
a
quilombos e terras onde se apresente maior contigente
de negros
para que posteriormente

seja feito estudo nas

ireas

encontradas

documenta;5es cartoriais.
No referido município
tem-se
informa;5es
previas
da
existincia dos seguintes
quilombos e Comunidades Negras
Rurais,
atravis da Casa Paroquial e STR.
Quilombo Laranjal I Frexal / Haracassumi / Limoeiro
/
nas

Slo Benedito/

Santo Antonio/

Comunidades
/ Capoeira

Santa Rosa.

Negras Rurais: Campo Grande/

de Gado I Santo Antonio/

Jos~ do Brito

/

Baixo
Jamar~

Grande
/

Sio

/ Pindobal de Fama / Lago do Mato /
Oiteiro I Santa Rosa/ Santa Rita I Cutias / Cajual / Campina dos
Roxos I Campina dos Martins
I
Banta
/ Cruzeiro
/ Carari
em
Cindido Mendes/
Mocambo I Capoeira Grande/
Brito Mutá / Iguam,
/ Alto Alegre.
Obs. Alguns destes nomes acima citados foram encontrados no livro
de registro de imdvel no Cartdrio de 19 Oficio .

..•

/ Hutucca

SKo Remio

3a. VIAGEM
PERÍODO:

23 A 30 DE NOVEMBRO

DE 1992.

Continuidade às pesquisas de cart6rios sobre Terra de
Preto e Quilombos do município
de
Turiaçu
em
documentos
dos
séculos XVIII e XIX. <Manuscritos e livros de notas de im6vel).
Contatos
com: Presidente de Cimara
Municipali
Casa
Paroquial e Casa do Prefeito eleito de Turia,u.

OBJETIVO:
Entregar ofícios sobre objetivos
e ao mesmo tempo pedir apoio.

da pesquisa

do projeto

Da Comarca de Turia~u,
fomos informados
atravis
do
presidente
e secretíria
desta,
que
no
arquivo
nio
havia
documentos do século passado
que quase todos os documentos
antigos de Turia,u estariam
no Estado
do Pará,
no qual o
município de Turia;u pertenceu ati 1852.
E que o ~nico
material
sobre a hist6r1a de Turia;u
que se encontrava
no arquivo
da
Cimara era uma monografia
do
Prof.
Robson
Campos
Martins,
intitulada de Turia~u de Ontem e de Hoje, de 1987, nio foi
possível emprestar para os pesquisadores do PVN.
Recebemos tambim informaç:ão de uma outra monografia
de
Virgílio
Ilomingtte!:I intitulada
informaç:lo do ano da referida

de

"O

Tu r aç u
í

?

,

mas

não

consta

monografia.
Durante a estadia da equipe em Turiaç:u a cidade
estava
em festa do seu padroeiro e fundador - San Francisco Xavier, nome
que era chamada a Vila de Turia;u no século XVIII
<Província
do
1=·ará) .
Foram encontrados
tambim,
durante
a
pesquisa
no
Cartório do 1Q Ofício mais dois nomes de quilombos
no município
de
Turiaç:u:
Quilombo Grande e Quilombo Parau, e muitas cartas de
liberdade de escravos.
Durante
as pesquisas já realizadas nos Cartdrios
de
Turiaçu deu para os pesquisadores
do PVN perceberem
que os
documentos do Cart6rio do 1Q Ofício sio
mais livros de notas de
im6vel e documentos eleitorais. Ji no
Cartório
do 2Q Ofício
encontra-se mais testamentos, inventirios, processo criminal.
4a.

VIAGEM

PERÍODO: 16, 17 E 18 DE DEZEMBRO

I

92

OBJETIVO:
as pesquisas em cart6rios e agendar
viagens
aos povoados com o presidente do STR de Turia,u.
A equipe foi ati o cartório do ee Ofício
da escr1v•
Ednalva. Neste cartório o pesquisador Ivan informou aos presentes
que o trabalho de pesquisa em cartório
seria
suspenso
e sd
retornariam
a pesquisar
nas
dependincias
daquele
tabelionato
apartir do mls de maio. A equipe recolheu os materiais que haviam
sido selecionados para a pesquisa, aproveitou o restante da tarde
e transcreveu alguns documentos. A mesma informa~lo foi dada no
Suspender

3!.

Ofício: "suspensão
t ernpo r r iz-l dos
t r ab al hos
de
em cartório".
Foi agendado junto ao presidnte
do
Sindicato
dos
Trabalhadores Rurais de Turia,u viagens
e incurs6es
da equipe
pelos povoados, dando primazia ~queles
evidentemente
conhecidos
como "ten·a de p r e t o " e que est iv(-::rem com problemas fundiários.
Após discorrer sobre vários povoados
cujos moradores
são descendentes
de
escravos,
o
Sr. Henrique
Ribeiro
presidente do STR, sugeriu iniciar os trabalhos de pesquisa
pelo
povoado "Jama1··~:J'', pelo fato dos moradores deste povoado, que são
posseiros
seculares
e descendentes
de
escravos,
estarem na
iminincia de expulsão de suas terras
por grileiros
da familia
"Bod r é:";
cuj e) objetivo era vender ta 1 área,
depois de gr i 1 ada
para o projeto CERES.
O povoado
de Jamar~ abriga cerca de 500 famílias
aproximadamente e vivem do uso coletivo da terra, herdada a posse
de seus antepassados que fora escravos. O pesquisador Ivan Costa
entendendo a situa~io do povoado negro que reclama
uma soluiio
urgente e por outro
lado,
pela quantidade
de
documentos
levantados e analizados nos cart6rios sobre as terras de Jamar~,
informou ao presidente cio STR, que da rela,io dos povoados
a
serem visitados a Comunidade de Jamar~ seria a primeira, sendo
a
visita à referida irea marcada para o
dia 14 de janeiro
de
1993com uma reuni~o no povoado.
Em
seguida
a equipe do PVN,
dirigiu-se
para a
residincia do Sr. Manoel - Presidente da Associação
dos Pequenos
Produtores Rurais de Brito Mutá, onde
os pesquisadores
tomaram
conhecimento sobre a gri1agem nos povoados de "pretos" da regiao
de Brito Muti. Segundo presidente, os grileiros invadiram a área
dizendo ser devoluta para a criaçio extensiva
de seus
rebanhos
bubalinos, prejudicando dessa forma as roças cios lavradores
que
ficavam a merci da f~ria dos famintos animais.
A destruiçio das roças
pelos bdfalos
causou revolta
entre os moradores daqueles
povoados
da área de Brito
Muti,
gerando conflitos que resultaram em mortes e pris5es de líderes
rurais no final da dicada de 70 e início da década de 80. O Sr.
Manoel levou ao nosso conhecimento que a Igreja e em especial
o
Pe. Antonio ajudava os lavradores daquela regiio. Em razio disso
os grandes
proprietários,
influentes
moradores
de
Turiaçu
realizaram uma campanha contra o padre ameaçando-o de morte e até
depredando a Casa Paroquial
e a Igreja, destruindo
todas as
vidraças que ornavam aquela casa de
ora,Ko, como provam ainda
hoje em toda parte externa da Igreja a memciria do vandalismo
e
cio terror.
Fomos tambim informados
de
que o conflito
sd foi
apaziguado quando a Igreja, atravis do Pe. Antonio,
adquiriu
recursos no exterior e utilizou-se de outras pessoas que nio eram
da regiio para comprar o titulo de propriedades
das terras em
mios dos latifundiirios
e posteriormente,
sem o conhecimento
destes repassar a propriedade para a reclm-fundada Associa,lo dos
Pequenos Produtores Rurais de Brito Muti,
cuja presidincia
i
exercida ati a presente data pelo
sr. Manoel.
Satisfeitas
ls
d~vidas, o presidente da Associa,ão se colocou à disposiiio
da
equipe para eventuais viagens aos povoados de Brito Muti, afim de
que se possa conhecer ruínas de antigas fazendas escravistas.
Cartório
pesquisa

.•

ele t9

á

5a. VIAGEM
PERÍODO:

11 A 15/01/93

OBJETIVO:

"

Mante,· e ont atos e cm os mo r ad o r e a do povoado "Jamar s " e
apresenta,lo dos objetivos do PVN.
A equipe do PVN deslocou-se ati o povoado de Jamar~ co~
o objetivo de manter contato com moradores
daquela
localidade,
conhecer o povoado e iniciar as pesquisas de campo.
O presidente
em exercício
de STR/Turiaçu,
o
sr.
Henrique Ribeiro, acompanhou
os pesquisadores
ati o povoado,
sendo que para chegar até esta comunidade· a equipe
tomou um
8nibus atl o povoado de Santa Rosa,
a margem da rodovia
e
seguiu a pé por duas horas de caminhada, até as primeiras
casas
de Jamar~. Chegando ao povoado, a equipe foi recebida
pelo sr.
Raimundo Nonato, líder do local, ficando hospedado na casa deste.
O Sr. Raimundo Nonato é um negro
de 70 anos,
calvo,
estatura mediana (1,62m) de aparincia
tímida porim desinibido
quando o assunto se relaciona à irea em que mora. O sr. Raimundo
possui cinco filhos, sendo o mais jovem de 16 anos, adotado
por
ele desde os dois anos de idade. Alim de sua esposa,
filhos e
netos, sr. Raimundo tem tambim a companhia de sua mie,
que emt,
na ancianidade dos seus 92 (noventa e dois> anos.
Seu Raimundo trabalha no ro~a juntamente com a mulher e
a
os filhos.
Plantam
milho,
feijlo,
mandioca
e arroz para
quantidade
e
subsistincia. Apenas o milho é plantado em grande
vendido para
comerciante de Santa Helena.
Jamar~, i um povoado
que aglutina
500
(quinhentas)
famílias aproximadamente. As casas foram construídas
de
forma
desordenada,
nio obedecendo
qualquer
balizamento,
nlo sendo
possível determinar forma~lo de arruamento de casas.
Os moradores assim como,
o Sr.
Raimundo,
tiram seu
sustento das lavouras que cultivam
onde a planta;ão
do milho
predominna
sobre as demais culturas de subsistincia.
A caça
também i praticada pelos moradores que alimentam-se
delas quase
que diariamente, dado a abundincia das espécies animais
naquelas
matas.
A pesca sd i realizada no período das chuvas quando
ocorre a inuda~io dos campos.
Sr. Raimundo contou à equipe que as ro,as ficam muito
distantes do povoado, em ra~lo da cria~Ko de animais
de pequeno
porte, algumas cabe,as de gado dos moradores serem criados soltos
na comunidade. Tambim revelou que todos os moradores
de Jamar~
nasceram naquela ~rea,
seus avós,
bisavds,
sendo a maioria
descendentes de escravos.
Falando mais sobre o povoado em que vive, Sr.
Raimundo
revelou a equipe a existincia de um conflito agr,rio na área
do
povoado em que membros da família Sodri est~o tentando grilar uma
irea de Jamar~, particularmente a irea onde esti localizada
o
roçado do Sr. Raimundo.
Discorrendo mais sobre a origem
da povoaçio
e seu
d om n Lo , o Sr. Ra mun do informou qu(~ e> povoado não tinha "dono" e
que seus moradores slo descendentes de duas fazendas
escravistas
í

í

.
33

,,

conhecidas por Cajual e Santana, sendo a primeira
pertencente
a
familia Mafra, e a segunda~ familia Ribeiro.
Afirmou que o conflito agririo
envolvendo
o grileiro
Sodré e a sua pessoa teve inicio quando uma senhora de nome Rosa
vendeu sua posse de 100 ha. em Jamar~
para
o Sr. Sodri
que1
alterou os limites e fez um pico
acrescentando
mais
200
ha.
totalizando 300 ha., invadindo, consequentemente,
a irea
em que
estio roçado do seu Raimundo. Para assenhorear-se desta área e
grileiro vem intimando os posseiros de Jamar~, afirmando
que j'
registrou a irea no
INCRA atravis do Sr. Fausto de Tal.
As informa;5es do Sr. Raimundo foram confirmadas
pelo
líder sindical, Sr. Raimundio, que fez um relato da situaçio
fundiiria
de Jamar~,
citando
a discriminatdria
feita
pelo
Governador do Estado em 1977, a aquisi;io de uma Gleba
de terra
no povoado pelo Sr. Valdenor Rabelo, ex-prefeito
de Turiaçu,
a
grilagem de terras praticada naquele município
e principalmente
naquele povoado por membro da familia Sodré, com a ajuda
de um
funcion,rio da Prefeitura de TuriBiU - o Sr. Fausto, que se diz
fiscal do INCRA.
Ap6s o dii)ogo
com os moradores,
a equipe
visitou
algumas casas cio povoado e se teve a oportunidade
de
conversar
abertamente
com outros
moradores
do
lugar,
sobre
as
manifesta;!es culturais que existiam na localidade.
Quanto a religiio Afro-Brasileira na regilo do Gurupi,
observamos que as pessoas quando se referem
aos Pais de Santo
usam o termo feiticeiro, assim como encontramos em documentos
do
siculo XIX relacionado às lideraniaS dos quilombos e mocambos.
Todos
os anos, no dia 12 de janeiro a
comunidade
de
Jamar~ festeja sua padroeira Nossa Senhora das Graças.
No final das conversas
o Presidente
do STR - Sr.
Henrique Ribeiro, que acompanhou a equipe convocou
os moradores
para ·uma reuniio na capela da comunidade
para
apresentaçio
da
Equipe do PVN e conhecer
seus objetivos.
A reuni~o iniciou-se ~s 19:30h com a presenia
de mais
de 70 <setenta> participantes.
Henrique
Presentes:
Presidente
do STR de
Turia,u,
Ribeiro, o Delegado Sindical - Sr. Raimundio e o Sr. Raimundo
Nonato - lideran,a do povoado.
Na abertura
da reunilo
o Presidente
do STR
fez
apresentaçio da equipe do PVN aos moradores e solicitou a
estes
_ o apoio nos trabalhos de pesquisa atravis de informa;5es sobre a
origem
do povoado e sua histdria oral. Em seguida
o Presidente
do STR,
passou
a palavra
ao
pesquisador
Ivan
(PVN) que
apresentou o projeto como um dos projetos da SMDDH, fez cita;aes
referentes a outros projetos da entidade e disse ser o PVN um
projeto voltado para a reconstituição
da histdria
do negro
no
Maranhlo. Sobretudo da comunidade
Negra
Rural.
Solicitou
aos
moradores mais idosos do povoado que fizessem um relato
sobre
a
origem do povoado.
Discorrendo
ainda sobre a importlncia
do
projeto, Ana fez comentário sobre a situaçio social do negro no
Brasil e a trajetória de luta desta ra,a. Seguindo por Idelvalter
que cieteu-se sobre a importincia
do PVN como
um instrumento
auxiliar para a conquista dos seus direitos.
As conversa;5es com os moradores
estenderam-se
de
maneira descontraída ati as 21:30h quando foi dado por encerrada

a reuniio ficando acertada
uma outra
coleta de dados após o período chuvoso.

visita

para

pesquisa

e

DIFICULDADES NA REALIZAÇÃO DA PESQUISA NO MUNICÍPIO DE TURIACU-MA
REGIÃO DO GURUPI
i. ~e$9Ui~a ncs acsui~cs dos CactóciD~ d~
Ccmac~a de Iuria~u~

1g

~

~g

Qfi~ic

da

Nos primeiros
períodos
de realiza;lo
das pesquisas
cartoriais,
a
equipe
encontrou
bastante
dificuldade
na
localiza,io dos documentos dos siculos XVIII e XIX por falta de
organizaç~o cios arquivos cartoriais. Praticamente passamos um mis
na organizaçlo e separa;io dos documentos antigos
e documentos
do siculo XIX, buscando
desse
modo
proporcionar
melhor
sistemati2a,io dos documentos coligidos.
Foi possível constatar, conforme informação do Escrivão
do 19 Oficio,
o Sr.
Alfredo
Marques,
que a maioria
dos
documentos do s~culo XVIII pertencentes aos Cartórios cio 19 e eQ
Ofício daquela Comarca, foram queimados pelo Sr. Coronel Nogueira
ji neste siculo por achar que os referidos
cartdrios
que ati
então funcionavam em conjunto
no pridio
da Clmara Municipal
apresentavam um aglomerado de documentos.
Contudo, ainda nio nos foi possível localizar v,rios
documentos dos s&culos XVIII e XIX. Resultando lacunas de ordem
temporal
imprescindíveis
de serem sanados
para uma
melhor
investiga~lo da írea objeto de estudo.
Atualmente, os Cartórios encontram-se funcionando em
locais diferenciados.
O Cartório do 12 Oficio
funciona
na
Clmara Municipal e o Cartório do eQ Oficio esti
instalado em uma
casa na Pra~a Francisco
Xavier,
dando para perceber
que o
Cartório do 19 Ofício ficou com a maioria dos documentos do s,c.
XIX, como: Escrituras de terras, Inventírios, Livros de Imóveis
(Compra e Venda), enquanto que o Cartório
do eQ Ofício
ficou
com : Manuscritos, Inventários, Testamentos, Processos
criminais
e eleitorais.
Diante da situaiiD em que foram encontrados virios
documentos, a equipe do PVN preocupou-se em separar
e catalogar
os referidos documentos na conformidade crono16gica,
no momento
em que organizava cada maço de documentos
que eram abertos
na
reali~açlo da referida pesquisa.

"'

Uma das maiores dificuldades refere-se ao acesso às
"Terras de preto", por serem muito distantes da secfo: do
município de Turia;u, tornando-se exaustivo e quase impossível
o
deslocamento da equipe de pesquisa,
sobretudo
no período
das
chuva, ou seja, do inverno.
A viabilidade
do trabalho
se di,
basicamente,
no
período do verão, tendo em vista que durante o período de chuvas
nlo se consegue t~r acesso às ~reas dos povoados pois as estradas
e ramais ficam interrompidos.

chamadas

"

Diante

disto,

torna-se

nescess~rio

que

a

equipe

mais tempo na irea durante o verão para que se tenha
melhor aproveitamento e ati mesmo pelo aspecto financeiro ji que
o projeto tem elevados
gastos no deslocamento
da Equipe de
permaneça

Pesquisa. Observe-se
que os municípios
da região
do Gurupi
localizam-se na fronteira dos Estados do Haranhic
e Pari.
Esta
regiio pertenceu a Província do Pari até 1852.

a) I!i~t.int:.ia
Percursos da viagem para trabalhar
no município
de
Turiaçu-MA:
- Slo Luís I Turiaçu - 12 horas de viagem de 6nibus;
- Para os povoados mais próximos da sede do município
sio 03
horas de viagem de 6nibus at~ o ramal <entrada> e mais 02 horas e
meia a pi ou de animal;
- Para os povoados mais distantes da sede do munic1p10
slo 04
horas de lancha e mais 03 horas a p~ ou de animal1
tornando-se
exaustivo o deslocamento da equipe aos referidos povoados.

Período:

Inverno - dezembro a junho
Verio
- julho a novembro

Este calendirio
a representa;io local.

3. Conflitos

baseia-se

/
na variaçio do clima

nas terras de preto do município

de

segundo

Turia~u-MA.

a) Povoados que estavam envolvidos nos conflitos
de terras com
virios fazendeiros para cria;~o de b~falos na data Brito Muti,
nos anos de 1976 a 1979, sio os seguintes:
São José do Brito,
Brito Muti, Capoeira de Gado, São Remio e Jamari.
b)

Ofensas às Posses

Levantar as ofensas às posses dos lavradores morando no
de Turiaçu, seria tarefa importante para ilustrar o que
sofre hoje aqueles lavradores, no Estado, de quem nio se passa
dia sem a gente encontrar na mesa o fruto do seu suor.
Nlo i
possível fazi-lo. Por~m, o levantamento foi feito junto
ao povo

município

morando na beira do rio Turia~u, irea delimitada
ao leste pelo
rio Caxias e ao Oeste pelo rio Jamari. i uma amostra assustadora.
Slo cerca de 600 familias
nessa
irea,
descendentes
quase todas dos antigos escravos foragidos: gente que nasceu,
se
criou e envelheceu neste chio. São todos lavradores.
Todos vive
da lavoura. Plantam mandioca,
milho,
arroz,
batata
etc.
Tem
bananais, cafe~ais, laranjais, canaviais,
coqueiros,
cajueiros
etc. Tem suas casas1 seus cemitirios, suas festas. Tem sobretudo
sua histdria de sofrimentos e de escravidão, tendo ainda hoje seu
prolongamento. Enfim um povo que tem ai
sua cultura
enraizada

neste chio.

-

e)
Terras Devolutas
Escravos

de Uso e

No município

Posse

de Turiaçu,

comum

por

segundo

Descendentes

a Histdria

de

do Brasil e

os mais velhos habitantes do município, foi instalado um dos mais
antigos
e impo1"tanb~~s
"qui1ombo1:>",
isto
uma das grandes
é ,

concentra;5es de negros fugidos do cativeiro, dos mais distantes
e diversos pontos do País.
Assim, as terras deste município, antes mesmo de nelas
se instalarem os qe fundaram a vila,
da qual se originaria
a
atual cidade do Turia,u, foram ocupadas por escravos fugidos, os
quais formaram os in~meros Povoados que ainda hoje existem.
Não havia, ati pouco tempo, proprietirios de terras
e
territ6rio municipal eram tidas e havidas como nacionais,
o que
equivale

di2er, devolutas.

Com e·l-'eito,
também
a histdria
assinala
que
"o
território de Turia,;:u, antes de ser elevado
a lugar,
era, no
século XVII,
conhecido
por aldeia
dos
índios taramambenses,
também

.

chamados

tarmambenses,

e tremembenses,

teremembenses

tendo

alí o Jesuítas uma missMo. Tais índios ocupam o litoral
desde
o
rio Tur a acu ao Caeté,
Braganç:a,
ao
1:'.st •.ad o
do
Pará."
<Enciclopédia dos Municípios Brasileiros, planejada
e orientada
por Jurandir Pires Ferreira - Presidente do IBGE, vol. XV, P,s.
373).

A irea conflitada
é reconhecidamente devoluta do Estado
Maranhlo,
situada
a
leste
do
município,
medindo
aproximadamente
100 km2. São terras comunais,
representadas
por
ilhas e campos naturais, ocupadas secularmente por mais de duas
mil famílias, que vivem da pesca, da cria,;:io e da lavoura,
todas

do

descendentes de escravos.
Nas ilhas
estão a grande maioria
quais "Jamat·i",
"São Romão",
"Ponta
do

dos povoados, entre os
Mangue",
"Capoeira
d~

"Campina cio Roxo", "Campina d o s Martins", "São Salvador",
"Capitão", "São José do Br b o? ,
"Campo Br an d e?",
"Pindobal
de
Fama", "Outeiro", "Capoedra
ele hlian\nha",
"l1at ín h a "
e
"Cut ia",
aonde essas familias desenvolvem culturas temporirias
(mandioca,
arroz,
milho
e fe:í.jão)
~ permanftnt~~!:,
<sít:i.os).
Nos campos
naturais, desenvolvem
a pesca artesanal e cria,ão de suas poucas
cabe,as de gado bovino e de porcos.
Gaclc>",

í

d) Povoados

de Lavradores

Seculares

Com os descendentes dos escravos fugidos
e de outras
que aportaram
nesta
regilo,vindas
dos mais
ignotos
pontos do País, foram se formando
os diversos
povoados
deste
município, que hoje formam a comunidade turiense.
Tais povoados,
conforme
a rela;io
alegada,
onde
residem nada menos de 9.144 famílias com 30.000 pessoas
mais
ou
menos, ocupam as terras circunvizinhas em que trabalham
e tiram
para si e para suas familias os frutos
para
sua subsistincia,
desde tempos imemoriais, ocupaçio que foi sempre mansa,
pacifica
e incontestada per quem quer que seja. (Conforme o Relatdrio
da
Comissão Pastoral da Terra-MA, em 25 de maio de 1979).
famílias

e) Conforme

a informaiiD

do Sr. Manoel,

que

faz

parte

da

Casa

Paroquial de Turiaçu, que por questlo de conflitos de terras
na
irea de Brito Muti, a Igreja comprou dos fa2endeiros
em 1985 e
doou aos moradores descendentes de escravos.
Estes
criaram
uma
Associação chamada <Associa;lo dos Pequenos Produtores Rurais
de
Brito Muti> no qual o Sr. Manoel i presidente.
Nas terras
d€ Brito Muti,
com
7.200ha.,
estio
localizados virias
povoados de negros
como:
Campo Grande,
Capoeira de Gado, Sio Romio, Sio Josi do Brito, Pindobal do Fama,
Campinas dos Roxos e Campinas dos Martins.
04. Nomes de alguns quilombos
e mocambos
de Turiaçu
que são
encontrados em documentos
manuscritos
do Arquivo
Ptlblico do
Estado do Maranhio e no Cart6rio do 1Q Oficio de Turiaçu-HA .

.

Mocambo do Laranjal - t832
Mocambo Fo1hal ·- 1832
Gl!i 1 ombo
no c en t \" o das terras
Pinheiro ·- 1832
4. l•focambo Fr exa 1 .... 1834
5. Quilombo de Maracassumé - 1834
""
6. Quilombo do Paraui
1848
7. Quilombo cio Limoeiro - 1878
-· j_858
8. Quilombo Slo Benedito
9. Quilombo Santo Antonio
J.'

2.
3.

l;

~

de Vicente

- Mocambo alirn do Rio Munim, distrito
tinha armamento

Satiro

de Guimarães

onde

(1832).

- Quilombo

no fundo das

casas

de

D.

Josefa

Ribeiro

( 1840).

- Um mocambo na paragem Catavelho.
Um mocambo que existia na beira da ro~a da D. Ricarda
(Mocambinho).
- Quilombo grande (1848).
Fazendas da época da escravatura
provável
incidência de quilombos:

05.

no município

de Turia~u

com

- Fazenda São Fid~lio - prdximo do povoado Santa Rosa;
- Fazenda Santana - prdximo do povoado Jamari;
- Fazenda Santa Catarina - prdximo do povoado
Campinas
cio Roxo;

- Fa2enda Santo Antonio

prdximo

do

povoado

Brito

1"1ut á;

- Fazenda Cajual - próximo cio povoado Jamari.
QbS~L~a~iQ~
Conforme
informa;5es
dos moradores
Quilombo Santo Ant8nio estaria localizado
nas
Huti ou São Josi do Brito.

.

de

Turia,u,
o
de Brito

Terras

06. Membros do STR/Turia;u informaram aos pesquisadores do
PVN
da existincia de outras Comunidades Negras Rurais na região as
quais são: Baixo Grande, Santo Antonio, Jamar~, Mutuoca, Lago do
Mato, Santa Rosa, Cutias, Santa Rita,
Cajual,
Banta,
Cruzeiro,
Mocambo, Capoeira Grande, Iguaml, Alto Alegre, Santa Barbara
e

Bom Jesus - as duas
Cindido Mendes.

~ltimas

pertencem

hoje

ao

município

de

Queremos com estes pontos aqui colocados esclarecer as
conai~5es que a equipe tem enfrentado
para desenvolvimento
dos
trabalhos de pesquisa da 3a. etapa na Regiio do Gurupi.
Tambdm
ressaltar a militincia dos pesquisadores,
que fazem parte do
Movimento Negro do Maranhio <CCN), assessoria jurídica da SMDDH
e pessoas que contribuem direta e indiretamente com a
pesquisa,
para l"'esgate e garantia
das "terras
de
p r e t n " no Estado do

Maranhão.
1•

..•.
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XIX,

pelo PVN, em 1993.

PROCEDIMENTO DE PESQUISA
O Projeto Vida de Negro selecionou
para sua 31 etapa a
identifica~io
de comunidades
remanescentes
de quilombos
na
regilo do Gurupi, no município de Turia,u-MA.
Estas atividades
foram realizadas no período de setembro de 1992 at~ abril de 1994
com realiza,io de 18 (dezoito) viagens ati a irea para consecu,io
de pesquisas em arquivos, cart6rios e no campo.

•

povoado
Conseguimos coletar
estes dados em Jamar~,
eleito atravis de um questionirio aplicado de casa em casa num
contato mais aproximado entre pesquisadores e familias .
O diilogo mais frequente deu-se com as lideran,as,
na
pessoa ·do lider da comunidade de Jamar~ - sr. Raimundo
Sousa, o
delegado sindical
da comunidade - sr. Raimundo
Nonato Ferreira
<Raimundlo>, com o presidente
do
STR
Turia,u sr.
Henrique
Ribeiro e em reuni5es reali~adas na casa de oração com moradores
do povoado.
No segundo momento
das atividades
de campo tivemos
acompanhamento do antrop6logo
e advogado
Jos,
Paulo
Freire.
Chegando em Jamar~, após ter sido apresentado
às lideranças
locais, por membro do PVN, reuniu-se
com a equipe
(PVN) para
amb inar
a r ea 1 izaç:ão
do
seu
t r ab a 1 ho
na
área. Em seguida,
voltamos a reunir: antropdlogo,
membros
do PVN,
lideranças
e
alguns outros membros presentes
para execuçlo
das tarefas
de
levantamento s6cio-econ8mico do povoado.
Durante as visitas às casas estiveram sempre
presentes
nos dois grupos que foram criados para aplicação do questioniria,
sr. Raimundlo o delegado sindical
do povoado,
o sr.
Henrique
Ribeiro presidente do STR/Turia~u e o sr. Raimundo Sousa líder da
comunidade.
Observamos também
em nossos contato
com as
contribuiam
com
seus
constrangimentos.
Fizemos
também
considerando a importincia
oral do povoado.

que durante todo o tempo
trabalhado,
famílias,
as pessoas respondiam
e
relatos
satisfatoriamente,
sem
uma
rela;io
de
pessoas
idosas,
destas pessoas nos relatos de hist6ria

Em relação às crian,as e adolescentes
conseguimos
um
quadro totalizando 193 registros.
Eles apresentam,
entretanto,
certa precariedade com rela,io à escolaridade,
pois a escola
municipal
existente
no povoado
oferece
um n~mero de vagas
reduzidas, atendendo crian;as para o processo
de alfabetiza,ão
"c ar t f Lha " 1ª, 2~ e 3s série, sendo a
série, a
l t ma série
oferecida à comunidade.

~3ª

ü

â

Teve inicio também em 1993, um curso de alfabeti~aç~o
para adultos e jovens à noite na escola do povoado
e mais uma
3

sala para funcionamento

do pri-escolar.

As demais crian;as que nlo tem condi,Bes de estudar
na
sede do município ficam desenvolvendo trabalhos
junto
aos pais
nas ro~as
ou em tarefas
domisticas.
Muitas
crian,as
e
adolescentes encontram-se nesta situa~lo.

A Comunidade Negra de Jamar~ apresenta um quadro de 81
familias com 380 /
387
pessoas
que_ cultivam,
no momento
de
realiza~lo da pesquisa cerca de 378 linhas de ro,a. (Veja tabelas
em anexo).
Jamar~,
constitui-se
um dos
município, senão o maior em sua regilo.

maiores

povoado

do

Jamar~, representa a sede do povoado que i formado
por
var1as localidades como: Boa Vista, Cajual e os chamados
~~atees
onde são implantadas as ireas de cultivo, denominados CQ~a.
A seguir passamos a apresentar
alguns
materiais
de
pesquisa
indicativos
à elabora,io
do
levantamento
sdcioecon8mico. Trata-se de uma primeira
aproxima~io
a montagem
de
peças
necessirias
para a elabora;lo
do
processo
jurídico
consoante
o
artigo
68
das
disposi,5es
constitucionais
transitórias.
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TERRAS DEVOLUTAS DE JAHAR!-TURIACU - POSSE
CENTEN~RIA
DE
COMUNIDADES NEGRAS - PRESENÇA DOS REMANESCENTES DE QUILOMBOS
ART. 68 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS.
Preliminarmente, hi que se ressaltar as
fontes e registros
arquivísticos
relativos
à existincia
de
remanescentes de quilombos no povoado conhecido como Jamari,
no
município de Turia,u,
Estado do Maranhlo.
Assim,
constituem
informa~5es
norteadores
para a
presente
análise
jurídica
preliminar as referincias a cadeias dominiais de im6veis rurais
que registram a incidincia
de quilombos,
privilegiando
fontes
locais, notadamente a de cart6rios, coletadas
por pesquisadores
do PVN (Pro$jeto Vida de Negro), bem como apontamentos
que dixem
respeito
às referincias
bibliogrificas
coligidas
no Arquivo
Púb 1 ico do Estado do Pará, na Bib 1 iot e e a Pública
"A1·tur ViantH,\"
e na Biblioteca Central da Universidade Federal daquele Estado.
Remetemos a autenticidade de outros dados
i produ,io documental de entidades da sociedade
civil,
como a Comissão Pa~toral da Terra/Ma, A Sociedade
Haranhense
de
defesa dos Direitos
Humanos
(SHDDH), bem como ao Centro de
Cultura Negra do Maranhão.

coligidos

D A S

T E R R A S

D E

J A M A R I

No município de Turia,u, Estado do
Maranhão, foi instalada
uma das mais antigas
e importantes
concentra,5es de negros
fugidos do cativeiro
(quilombos).
As
terras deste município, portanto, antes mesmo dos fundadores
da
vila, da qual se originou
a atual cidade de Turia,u, foram
ocupadas por escravos fugidos do cativeiro, ''os quais formam os
inúmeros povoados que ainda existem'' (Relatdrio de Atividades
do
Projeto Vida de Negro - PVN (32 Etapa). São Luís. SMDDH/CCN - MA.

1993, P.34).

Tais terras, hoje ainda em grande parte
devolutas, situam-se a leste do município, compondo uma ,rea de
aproximadamente cem qui18metros quadrados, slo representadas
por
ilhas e campos naturais, ocupadas secularmente por mais de duas
mil famílias todas descendentes de escravos, vivendo da lavoura,
da criação e da pesca (Ob. Cit.,p. 34).

!,

Situados os povoados em sua grande maioria
nas ilhas, nos campos naturais seus moradores desenvolvem a pesca
artesanal e a criaçlo de poucas cabeças
de gado bovino e de
animais de pequeno porte.
Dentre os povoados,
formados pelos
descendentes
de escravos
fugidos
e de outras
famílias
que
aportaram nessa região, encontramos Jamari, também conhecida como
"Jama,· i dos Pretos".
Farta documentailO coletada em Cartórios
da região comprova que até pouco tempo, nio havia proprietários
de terras e as ireas do territ6rio
municipal
de Turia,u
eram
tidas e havidas como nacionais, o que equivale
dizer,
devolutas
i.7

<IDEM, p. 34). A prclpria discriminatdria
de terras pdblicas,
ajuizada pela Procuradoria Geral do Estado,
no ano de 1977,
comprova o cariter devoluto das terras em quest!o < Relatcirio de
Atividades
do Projeto
Vida de Negro,
p. 31;
Ofício/GETATP/NQ117/85 e Documento
anexo n9 469; Relatdrio
da Comissio
Pastoral da Terra, de 25 de maio de 1979, assinado
pelo Padre
Victor Asselin, P. 7).
Sabe-se,
do século XIX, sob a pressão
econ8micos e sociais, a fuga e a
de escravos africanos na floresta
pr~-ama26nia maranhense) aumentou

outrossim, que a partir do final
de
v~rios
fatores políticos,
multiplicação
dos ajuntamentos
amaz8nica
(especificamente
na
consideravelmente.

Assim descreve o período o sobrecitado
Relatdrio da 3Q Etapa do PVN, P. 23 : ''Desorganizada a lavoura,
com a busca de drogas do sertlo, muitos engenhos,
em meados do
siculo XVIII, entraram em decadincia. A seguir,
a expulsio
dos
mission,rios e o confisco de seus bens deu oportunidade a que os
escravos
encostados
em seus
estabelecimentos
agrícolas
e
industriais tambim escapassem ao cativeiro''.

Contudo, os insterstícios geográficos
da região, onde foram organizados e mantidos os quilombos,
hoje
povoados com preeminincia racial negra, representam os marcos de
referincia dos possíveis títulos de propriedades originirias.
Nas petiç5es de sesmarias requeridas e
concedidas pela Coroa Portuguesa nada indica com rigor os lugares
certos e as ireas desses quinh5es
de terras,
''com informaç5ess
baseadas, em sua maioria, em rios ou igarapés'' <IDEM, p. 19).

Muniz
Par~,
nomes
pelos

Das peti,5es inventariadas por Palma de
integrante do Instituto Histórico e Geogrifico
do
podemos extrair, dentre aquelas relativas
ao Turia,u,
os
dos seguintes peticionirios, com a localização
das ireas
acidentes geogrificos:

em 1917,

- Andri Corsino Monteiro, no Rio Tur~-As~
em 12 de dezembro de 1786.
- Antonio Josi de Brito de Abreu Lima, no
rio Tur~-Ass~ - Maranhio. concedida em 03 de novembro de 1819.
- Antonio Josi Tavares, no rio tur~-ass~
- Maranhão. concedida em 23 de julho de 1819.
- Estivio Carneiro, riacho Freicheiras Maranhlo. Concedida em 12 de abril de 1730.
- Joio Albino da Costa, Rio Tur~-Assd.
Concedida em 09 de setembro de 1785.
- Joio Francisco Vieira Guimarles, na
Estrada de Tur~-Assd a Bragança. concedida em 18 de setembro
de
- Maranhão.

Concedida

1804.

- Josi Bruno Ri~~iro e seu s6cio Josi do
Nascimento de Jesus, nos rios tur~-AssJ
e Parani - Maranhlo.
Concedida em iQ de outubro de 1821.
- Pedro de Sousa Leal Aranha, rio Gurup~
18
{

- Maranhio.

Concedida

em 17 de maio de 1819.
- Theodoro
Corria de Azevedo Coutinho, no
de 1785
rio Turi-AssJ - Maranhão. Concedida
em 05 de agosto
<Relatdrio PVN - 39 Etapa, p.8).

Pela utilidade que poderiam ter para uma
possível montagem de cadeias dominais, ~om informa,5es anteriores
à Lei de Terra•
de 1850, estas
referincias
encontram-se
circunscritas a um lapso determinado
de tempo,
em fun~io da
própria natureza da massa document~l. Da mesma forma a coleta
de
dados relativos em sua maioria
ao siculo
XVII, realizada
nos
Cartórios do iQ € eQ Ofício do município de Turia,u.
Tais dados
foram queimados pelo Sr. Coronel Nogueira, ji nesse século,
por
achar
que os Cartórios
locais,
que funcionavam
ati
entio
conjuntamente no pr,dio da Cimara
Municipal,
''apresentavam um
aglormerado de documentos'' (Relatdrio - PVN/3Q Etapa.
Sio Luís.
SHDDH/CCN

- MA, 1993, p. 32).

O Povoado de Jamari, localizado na zona
Tur Lacu , situa-se
na m c r o+r e s ião do
Gurupi. Prdximo à divisa dos Estados
do Maranhio
e do Par,,
abriga cerca de 500 (quinhentas)
famílias,
aproximadamente,
as
quais vivem do 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
denominaç5es (Josi de Paulo Freire
de Carvalho.
Jamari
dos
Pretos: terra de mocambeiros. Rio de Janeiro.
SMDDH/CCN
MA.
r ur a 1 do

i 993,

p .

muni e ÍP io

de

í
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As casas foram construídas de forma
desordenada, não obedecendo qualquer
balizamento
ou padrão
de
arruamento. Os moradores tiram seu sustento
das lavouras
que
cultivam, sendo predominante a cultura do milho. A caca, a pesca
e a criacio de animais
de pequeno
porte,
assim como algumas
cabe~as
de gado constituem
os meios
de
subsistincia
dos
moradores, todos eles nascidos em Jamari, assim como seus avós e
bisavós,
sendo
a grande
maioria
descendentes
de
escravos
<RELATÓRIO

- PVN - 39 Etapa,

r e Pe r ên c a básica

1993, p.

30).

Na memória dos habitantes
elas terras "sem d ono ", ocupadas

do Povoado,

a

por ascendentes
escravos, originírios de duas fazendas escravistas conhecidas por
Cajual e Santana, a primeira
pertencente
à família
Mafra,
a
segunda à família Ribeiro, está sempre presente (IDEM,
1993, p.
í

31-2)

.

Por conseguinte, nio há registros ou
de fato na área
que denuncie
a presen,a
de outros
que nio a daqueles que conseguem reunir a experiincia
dos quilombos
ou "mocambos"
como são denominados
1 oc a 1 ment f:, onde se ver j. ficam moda 1 idades de uso comum da t e r r a e
"·Formas de centro 1 e do t e r r i tório através
do pe1·t en c iment o

situa,Bes
moradores
histórica

,tnico'' (José de Paulo freire de Carvalho.,
A posse, portanto,
19

Ob. Cit ., p.i)
renovada

de geraiio

a

geraçio,
tornando-se
hereditiria
através
de
uma
genealogia
reconstruída até a escravidlo, i preservada oralmente na memdria
social dos moradores de Jamari.
O período
histdrico
da posse
originiria remonta~
época da desagrega~io das grandes fazendas e
dos engenhos fundados na mio de obra escrava.

A

PRESENÇA DOS REMANESCENTES DE QUILOMBOS.

Registros e fontes arquivísticas, bem
como referincias bibliogrificas de autores
regionais
formam
um
conjunto expressivo de dados que apontam
para a existincia
de
quilombos nos rios Maracassumi e Turia,u, região que compreende a
primitiva Capitania do Gurupi.
Segundo Vicente Saltes, tais dados
referem-se, sobretudo, à regiio de Turia,u, na ipoca em que foi
desanexada da Província do Par~ e incorporada à do Maranhio
em
1852 <Dec.NQ639 de 01 DE junho de 1852), e de seu porto,
como
local de contrabando e de comircio
ilegal
de escravos, desde
meados do s~culo XVIII (O Negro no Pari: sob o regime
da
escravidio. 2Q ed. Belim. MINC/ Secretaria de Estado
da Cultura
do Pari, 1988>.
Segundo os comentadores regionais, na
segunda metade do referido siculo, com a expansio
das lavouras
algodoeiras e dos engenhos
de cana-de-a,dcar, a partir dos
incentivos da Companhia Geral de Comircio do Grio-Pari e Haranhio
(1775-1778), deu-se um período
histórico
classificado
como de
grande prosperidade
da Província, propiciando:
o ingresso
de
grande ndmero de escravos <RELATÓRIO - PVN -3Q ETAPA, Ob. Cit .,
p.3).

Segundo Manuel Nunes Dias, os navios da
empresa colonial pombalina transportaram, pelo menos, de Bissau,
Cacheu e Angola, uma quantidade de escravos
negros
superior
a
vinte e cinco mil (25.365), referindo-se a um registro
guardado
numa das Caixas da Capitania do Pari do
Arquivo
Histórico
Ultramarino em Lisboa <Fomento e Mercantilismo: a Companhia Geral
do Grlo-Pari e Maranhlo. Belém,
Universidade
Federal
do Pari.
1970).

Levantamentos realizados no Arquivo
P~blico do Estado
do Pari,
na Biblioteca
do Museu Paraense
"Emílio
Goeldi", em Be l ém (F'A), bem como nos c:artór:i.os do 1Q ~~ do
22 ofício do município de Turiaçu, constituem fontes documentais
primirias, de fins do siculo XVIII e XIX.
Buscam
ir alim das
referlncias da historiografia oficial.
As situa,5es levantadas
denotam fuga de escravos, conflitos e campanhas
armadas
de um
sistema repressor da for,a de trabalho ''que encontra
dificuldade
em reproduzir
seus mecanismos
de controle''
<RELATóRIO/PVN-32
Etapa, p.3). Os dados alusivos a
quilombos
de data;lo
recuada
remetem predominantemente
a documentos do período imperial.
privilegiar

A pesquisa do Projeto Vida de Negro, ao
os dados cartoriais
locais,
aponta para registros
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1

referentes
à
compra e venda de im6veis,
à inventirios,
à
testamentos,
à cartas
de alforria,
à contratos,
escrituras
ptlblicas, escrituras particulares, formais de partilha, certid!es
e escrituras
de doaçio como um conjunto
essecial
de dados
caracterizadores da presen,a de escravos negros em Turia~u.
Os
desdobramentos da coleta atribuem relevincia
aos relatórios
de
Presidentes de Província,
correspondincia
de autoridades
dos
termos e das freguesias, assim como uma diversidade de documentos
oficiais. De maneira geral, toda uma documentaçio, correspondente
a meia centena de títulos, acentua o ··extraordinirio
ntlmero de
quilombos e de mocambos na regiio''(Relatório PVN - 3Q Etapa, p.
4).

O trabalho
do PVN, portanto, reconstruiu
um conjunto de men,Ses expl{citas
e referincias
indiretas
aos
chamados quilombos ou mocambos. Alguns achados
constituem-se
em
inéditos1 não citados anteriormente pelos comentadores regionais1
como, "verbi grat íae
os or s ín a s d o s autos do processo
do
quilombo Limoeiro, citado dentre os demais quilombos
de Turia,u
pelo referido Projeto (Ob. Cit., p.35).
?

. (f
q:

•

,

í

í

Assim, menciona textualmente o Relatdrio:
"Os dados rea:is que configuram a atualidade dos quilombos
foram
construidos com base em dados das campanhas militares repressivas
que objetivavam destruí-los. Tem-se
uma realidade
construída
pela sua nega,io,
pelas tentativas
de extermínio
e
pelos
mecanismos coercitivos em que se baseavam as lavouras algodoeiras
e c:anavieiras"(p.6).
Com efeito, podemos extrair do supracitado relatório inúmeras referincias aos mocambos de Turia~u, ao
todo 45 (quarenta e cinco)
títulos,
coletados
em
cartdrios
e
arquivos, data.dos do ano de 1832 ao ano de 1889.
Dentre eles,
podemos menc íona r , "ad 1Hteram":
"Juiz
de F'az ele Tur íacu solicita s cc or r o .
ao flagelo iminente de uma inssurreiç:lo de escravos
dispersos
e
acp.li 1 ombados ele que se acha este d ist r H o inundadc> ( ... ) " ( nQ de
ordem 002/ano de 1834, 1993: 7).

Da mesma forma, o documento nQ 006, do
a.no de 1834:
"O.P1'.cio do Juiz. ele Paz de Ttll"~assú ao
Vice-Presidente
da Província,
remetendo
relaç:lo de escravos
apreendidos no quilombo de Haracassumé i informando que .Picou um
grande
número deles dispersos,
muito maior ao
número
de
apanhados''(RELATdRIO/PVN 3QETAPA, 1993: 8), (SIC>.
Por outro lado, virios apontamentos
coligidos no Arquivo PÜblico do Estado
cio
Pari,
na Biblioteca
Püb La c a "Artur Vianna",
bem como da Biblic:>teca
Central
da
Universidade
Federal
do Pari constituem
a
literatura
de
referincia pertinente aos quilombos de Turiaç:u.

2i

Assim, o relato das expediç5es,

mormente

aquelas capitaneadas por Jorge Hurle~ representam um conjunto
de
referlncias consider~veis para precisar a locali~a,lo de ireas às
margens desse rio com populaç5es negras, e que, segunde o prdprio
autor, ''nlo apenas descendem, mas constituem-se
em verdadeiros
quilombos, em mocambos,
segundo
designaiio
daquele
navegante,
portanto, atuais, mantendo exist&ncia a partir de apossamentos
pacíficos
secularmente
consolidados''
(Choragrafia
do Pari e
Maranhio. In: Revista
do IHG, vol. VII, 19. Sem,
Belim,
Instituto D. Macedo costa, 1932).

.

Com efeito, e somente para demonstrar,
podemos extrair o seguinte relato de Herique Jorge Hurle~. do seu
1 vr o "Nos> Se-rtões cio Guw.rup:i.", em viagem real Lz ad a
em 1.920,
em
cumprimento às instruç5es baixadas
pelo Governo
do Estado do
F'ará, "ad litteram":
í

"No p ovo ad c 'Camiranga' há mais de
sessenta casas. ( ... ) Seus habitantes na maioria
sio pretos
e
dedicam-se à extra;ão de ouro nas
minas
'Sic Pedro'
e outras
ainda nlo reveladas ha mais de 35 anos'' <Nos Sert5es
do Gurupi.
Be 1 ém .

UFF'A, 1. 928) .

(SIC ) .

Esse mesmo autor afirma que a origem
dito povoado de Camiranga estaria
vinculada
à figura do
Agostinho de Sá Caldas, também apelidado de "Homem do Ouro"
ou de "Agostinho das Minas". Teria este sido aprisionado
após a
derrocada do "Mocambo Jac:arequára",
na versão
do co l on íz ad cr .
situado
entre
o Rio Gurupi
e Sicatam
e revelado
que
os
quilombo las exploravam ouro nas minas de "Hcrntes; t.:ureos e "Monte
Cristo",
situadas
entre
eis
rios Maracassumé
e:
Gurup i < IDEM,

desse
rie s r o

IBID.).
"

Ocorre que nova fuga empreendida por esse:
escravo vai acabar por levi-lo ao Mocambo do Limoe:iro,
distante
16 km da Vila de Turia,u, fundado pelo negro Estevam, escravo do

lusitano Coilho, domiciliado

naquela

localidade

<IDEM).

Segundo ainda o Relatório, mais tarde,
por serviços
prestados
na construção
da linha te:legráfica,
ligando o Maranhão ao Pari, Agostinho teria adquirido a 59 parte
da Sesmaria no rio Gurupi, para fundar
o povoado
de Camiranga

(IBID>.
ide ressaltar, em outra publica~lo, que
esse mesmo viajante faz mençio ao Mocambo de Itamar~,
à margem
esquerda do Gurupi, como tamb~m à Col8nia Militar, outrora
ponto
de repressão aos dist~rbios de Quilombos e Mocambos (IBID).
Aponta a seguir o Relatdrio para um fato
de curiosa importlncia: a existincia de um n~mero
expressivo
de
povoados que, mesmo ultrapassando o regime oficial da escravidlo,

recebem

a denominaçlo

de: Mocambo,

em alusão aos ascendente:s

dos

seus moradores, que, pelo exposto, praticaram incessantes
fluxos
migratdrios como escravos fugitivos,
insusce:tiveis
de rigorosa
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precisio, entre os Estados do Maranhio e do Pari, enfrentando
as
florestas e corredeiras dos rios Turia,u,
Gurupi e Maracassumi
(Qp.

Cit., P.17).

Raimundo Lopes, que percorreu o Maranhio
em 1930,
na condiçio
de pesquisador
do Museu Nacional,
já
obervara que a regiio
''foi uma das Províncias
onde mais se
desenvolvera os Quilombos. A grande
mata estava
perto,
e os
pretos fugidos homisiavam freqUentemente nela, formando
cabildas
e às vezes batendo os arredores, em represi lia aos escravocratas"
(Uma Regiio Tropical. Cia.
Editora
Fon-Fon
e Seleta.
Rio de
Janeiro. 1970, p. 33). Ele próprio tambim observara a presenia de
1·emanescentes ele quilombos na 1~eg:lão do Gtll"LLPi
:
"Os negros
predominam em n~meros nas povoaç5es de 'batedores' de ouro.
São
talvez em parte descendentes dos pretos fugidos dos Quilombos
do
Turi, cujos remanescentes,
batidos
pelos brancos
e acossados
pelos índios, foram se dispersar nas regi5es do Gurupi''(Op. cit .,
p.

166).

Artur Ramos, no que pertine aos locais de
entrada de escravos, concluiu que dentre os focos de escravatura
e os centros de r e d s t r bu íc ão de negros
no Brasi 1,
"estava o
Maranhão com irradia;io ao Pará, foco onde predomina a cultura de
algodão'' CVERGOLINO E SILVA, Anai2a.
Alguns
Elementos
para o
Estudo do negro na Amaz8nia. Belém, Museu Paraense Emílio Goeldi,
Publica,aes Avulsas,
VIII, 1968).
í

í

"º

No mais, numerosas referincias apontam
para o Maranhão e o Pari como parceiros
na construiiD
de uma
histdria comum do negro na Amaz8nia. Certas procluç5es alcançaram
publica;5es relativamente recentes, outras nem tanto.
Contudo,
dão conta de uma recomposi~lo histclrica da ocupa,lo fundiiria
do
extremo
Norte brasileiro,
a exemplo
das extensas
áreas de
exclusividade
negra no Trombeta,
mormente
em Oriximini,
em
situa~6es
preexistentes
entre os rios
Turia~u
e
Gurupi,
especialmente nos povoados de zona rural do Haranhlo, como ocorre
com Brito Mutá e Jamari. Toda esta tlltima regilo, em função dos
intensos desembarques clandestinos
de escravos,
principalmente
após 1850, com a Lei Euzébio de Queiroz, pode ser caracterizada
como ''eixo pendular dos fluxos de migra,lo no sentido
MaranhioParí, conquanto inalcaçiveis
para qualquer
tipo de registro''

••

<RELATciRIO/PVN - 3Q Etapa, 1998, p.20).
Reafirma esse argumento a obra de Vicente
sob o regime da escravidio.
Bel,m.
MINC/Secretaria de Estado da Cultura
do Par,, 1988), o qual
adotou
como critirio
significativo
estudo
preliminar
dos
Quilombos instalados na região compreendida entre os Rios Turiaçu
e Gurupi. Assim diz e l e . "
Como forma de comércio
ilegal,
o
contrabando adotou diferentes maneiras de a,io.
No período
do
trifico
permitido,
chegou-se
até a estabelecer
o porto de
Türia,u, entio sob a jurisdi,lo
do Pari1
como um porto de
contrabando,
onde
descarregavam
os
tumbeiros
procedentes
diretamente da ,frica ou de outros portas do Brasil''
CIBID, P.
Salles

.

r-

<O Negro no Pará:
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No que se refere especificamente ao
povoado de Jamari, objeto do presente parecer, a memória
social
dos quilombos
que existiram
na regiio atua como referincia
presente
no cotidiano
de
seus moradores,
complementando
as
informaç:5es que se encontram registradas em fontes documentais.
Segundo o antropólogo José Paulo Freire
no povoado
de Jamari
seus habitantes
tim como
memór:ia social a experiência histórica dos chamados
"mocambos" .
Sendo o mocambo o
termo pelo qual sio conhecidos
e definiidos
pelos moradores do povoado
os lugares de moradia e ref~gio
dos
"e r et o s livres", como dizem,
em c orrt r ap o s d c ão
às
fazendas
de
escravos considerados como ''lugar da dor, do trabalho
forç:ado e
da suje c ão " ( .Jamar :i. dos F'ret os: t e r r a de moe ambei r o s , Rio de
Janeiro. SMDDH//CCN - MA. 1993, p. 4).
de Carvalho,

.

í

Tais quilombos ou mocam~bos do passado slo
associados pelos moradores de Jamari
às fazendas de escravos das
quais procediam os quilombolas
da regilo.
Conta o sr.
Joio
Freitas, morador do loca, com cerca de setenta anos de idade,
em
entrevista concedida ao pesquisador
Josi de Paulo Freire de
Carvalho:
" ( ... ) Quando chegou o .Pim da escravidão
os escravos se espalharam por toda esta regilo do Jamari
que já
ena um 1 ugar de moradia dos pn~:·t os fugi.dos" ( Ob. e i t . ,
1. 993,
p.
54).

Estreitos la~os de colaboraçio operavam a
interseção entre os mocambos
e os escravos
das fazendas
da
regilo. Assim descreve a situaç;io ainda o sr. Joio Freitas:
"

''( ... ) Os mocambeiros acertavam entre si
assim os velhos nos contavam, que um deles vinha li do
mocambo à noite, buscar
(com os escravos>
nas fazendas
sal,
pdlvora, essas coisas que na mata nio tinha e voltava
de novo
( ... >. Q~em ficava na fazeijda (como escr~vo) ajudava aos que
tinham 1do para a mata, ate conseguir tambem se refugiar,
indo
para o lugar de moradia dos pretos livres ''(IDEM, 1993, p.56).
< ... ),

A genealogia dos moradores do povoado de
Jamari, podendo ser reconstruida
ati a escravidio,
constitui
elemento essencial para o cariter
centenirio
da ocupa~lo.
A
memdria das gera;aes passadas,
portanto,
apresenta
todos os
habitantes como descendentes de um bisava
ou trisav8
escravo,
''podendo-se agrupi-los
em
pelo
menos
quatro
linhas
de
descendincia: os Mafra, Ribeiro, Souza e Cardoso'', quatro grupos
de parentesco que inclui ''diferentes membros
de uma genealogia
traçada a partir da referincia a ancestrais
comuns''
(Ob. cit .,
p.93).

Tais nomes civis referem-se a um
parentesco adotivo, com notivel margem de incidfncia em ireas de
exclusividade negra, na medida em que incorpora
os nomes das

famílias dos seus antigos senhores escravocratas.
Desse modo, esti provado que as terras de
da escravatura,
fora lugar de
moradia e ref~gio dos negros que resistiram à €Scravidlo,
dai a
sua especial característica de remanescincia quilombola. A posse
centeniria, mansa e pacífica, somada
à memória
etnogrifica
de
seus moradores, como deposit~rios de mdltiplas vers5es
sobre os
mocambos e o tempo do cativeiro,
somam em favor do cariter
pdblico da representaçio cultural que seus moradores fazem de si
mesmos, como patr1m8nio a ser preservado constitucionalmente.
Jamari, antes mesmo da aboliçic

DO DIREITO

DOS

REMANESCENTES DE

QUILOMBOS.

A posse secular dos moradores de Jamari,
caracteriza-se pelo seu uso comum, ao qual se circunscreve
no
imbito da realidade
agriria
brasileira
como um sistema
de
usufruto comum da terra <Almeida, Alfredo Wagner Berna de. Terra
de Preto, Terras de Santo, Terras de indio: Uso comum e conflito
In: Na Trilha dos Grandes Projetos. Edna Maria Ramos Castro, Jean
H~bette (orgs.). Belém, NAEA/UFPA. 1989), haja vista que o acesso
à terra
se efetiva
pela comunidade
negra
''enquanto sujeito
coletivo
configurado
como grupo itnico''
(Maria de
Lourdes
Bandeira. Terras Negras: invisibilidade expropriadora. In: Terras
e Territdrios de Negros no Brasil. Santa Catarina.
UFSC.
1991,
p.8).

Incorporando em seus limites espaciais a
herança cultural dos quilombos, tal herança
se acha inscrita,
entre outras coisas,
na
propriedade
indivisa
da
terra,
pertencente à coletividade dos moradores. Nesse sentido, a terra
i um bem considerado inalienivel e indisponível, não pertencendo
a nenhum dos seus membros individualmente.
Desse modo, la~os de solidariedade e
reciprocidade que criam o sentimento
de
vida comunitiria
e
identidade étnica no presente remetem ao passado
histórico
dos
quilombos ou mocambos. O usufruto comum da terra~ exercido
como
controle
coletivo
mediador,
tendo
por base limites
itnicos
fundados no parentesco: foi e ainda é fator de coesio e for;a em
momentos de adversidades, conferindo capacidade de resistincia
à
posse da terra.
O espectro secular da referida posse
torna-se comprovável para fins de direito, no que se refere à sua
efetividade, pelas planta,aes realizadas pelos grupos domisticos
dos moradores
de
~amari.
Evidenciam
ainda a ancianidade
da
ocupa,io as próprias árvores nativas preservadas nos centros
dos
ro,ados, como tamb,m as edificaç5es (casas para o fabrico de
farinha, poços de água,
ranchos
de trabalho
construídos
para
moradia temporiria nos roçados mais distantes e as Próprias casas
construídas na sede do povoado e localidades prciximas).
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A efstividade da posse pode ser ainda
comprovada pelas atividades de ca~a, pesca, cria,lo
de animais
domisticos e gado, o manejo
de
recursos
naturais
como rios,
igarapés, campos e florestas existentes no território do povoado.
Por outro lado, os moradores do Povoado
de Jamari reconhecem apenas aquela
localidade
como
lugar para
viver e para plantar, reproduzindo uma heran,a
cultural
que os
torna sociologicamente minoria, portadores de um patrim8nio comum
que encontra guarida legal no texto da Constitui,lo de 1989.
Patente é o direito à protei~O jurídica
da posse dos remanescentes de quilombos de Jamari. Trata-se de um
direito consagrado pelo Cddigo Civil Brasileiro,
como poder de
quem se encontra no exercício de fato ou exterior
de direito
sobre c o sa determinada, "in ve rb í.s ":
í

"a r t . 485. Cons í.de r a+s e possuido\·
todo
aquele que tem de fato o exercício, pleno, ou nlo, de algum dos
poderes inerentes ao domínio, ou p r op r a ad ad e
i

"

De acordo com a mais abalizada doutrina,
comportamento de quem faz plantaçio em terra devoluta
como seu
dono, caracterizado em termos de uma ''condiç:io prdxima da posse
justa'' (Orlando Gomes. Direitos Reais. Forense.1992,
p. 48).
o

tratar da chamada

Ora, é o mesmo Cddigo Civil que diz, ao
"possessio iusta":
"Art .489 ..

violenta,

"

clandest:i.na,

EÍ

justa a posse que não ·Po1·

ou precária."

Fartamente, pois, demonstrado o cariter
pacífico
da ocupação, bem c omo seLl "an imus" legítimo, vez que sem
oposiç:io ao longo da posse mais que centeniria. Tal
ocupaçio
se

deu em +or ma s de "desbravamento",
caracterizando
preferincia para a aquisição do solo ocupado.
Tais terras slo devolutas,

·Fator

de

nos termos da

Lei 601/50, art. 32:
p~rag.

"Art.3Q. São terras devolutas:
1Q. ~s que não ~e .nio se ~c~arem
aplicadas

publico nacional,

parag.29.

As

que

pr9v1nc1al

.

.

algum

uso

.

acharem
no dom1n10 particular
por
nem forem havidas
por sesmarias
ou
outras concess5es do Governo Geral ou provincial, não incursas em
-comisso por falta de cumprimento
das condi~5es
de
mediç:lo,
confirma,lo e cultura.
parag.3Q. As que não se acharem dadas por sesmarias,
ou outras
concess5es do Governo, que apesar de incursas em comisso,
forem
qualquer título

~ao

ou mun1c1pal.

se

legitimo,

revalidadas por esta lei.
parag. 4Q. As que nlo se acharem

ocupadas
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''

com posses,

apesar

de

não se Pun d ar em em título

legal."

Com efeito, a Lei de Terras de 1850 ainda
, o fundamento hodierno Para o critério de caracterizaç:ão dessa
referida
"espécie
de terras pllbl c a s
a s ab e r ,
o critério
da
exlusio.
Desta
forma,
pode-se
inferir,
de
acordo
com
o
ensinamento
de Valdemar P. da Luz, que são devolutas:
?

í

,

"a) as que nunc a estiveram

nas mãos de

part Lcu l ar e s ,
b)

as

que

estiverem

particulares e foram devolvidas ao Governo
confirmadas ou reavaliadas, como sesmarias,
posses

na posse de
por não terem
ou não tiveram

sido
suas

legitimadas.

e> as que nio se encontram empregadas em
fim especial
pelo
Poder
PJblico."
(Curso de Direito
Agririo. Porto Alegre. Sagra-DCLuzzatto.1993,
p. 93).

algum

O critério de exclusio subsiste ainda
Para a cone ei t uac ão das terras
devolutas,
"verb i grat iae",
men~lo explicita do Decreto-lei n9 9.760, art. 5Q:

a

''São devolutas, na faixa de f1·onteira,
nos territdrios federais e no Distrito Federal,
as terras
que,
n~o sendo próprias nem aplicadas a algum
uso p~blico
federal,
estadual, territorial ou municipal, nio se incorporem ao domínio
privado."

Relativamente

à enumeraçlo

proposta

pelo

cddigo art. 66 do Civil Brasileiro, nio sio nem os bens
pdblicos
de uso comum do povo nem os bens públicos de uso especial:
estio
entre os dominicais, na forma em que prescreve
o sobrecitado

artigo:
"Os

,.,

bens púb 1 ic:os sao:

r. -

Il

.

-·

.

III - Os dominicais,

constituem

o patrim8nio
como objeto de direito

os que

isto i,

da Unilo, dos Estados ou dos
pessoal,
ou real
de cada

Municípios,
uma dessas

entidades."

Mas, como ensina Tupinambi
Nascimento,

"mas

não

são

todos

os

Castro do

dominicais.

Enb~e

estes,

existem bens que o Poder Ptlblico, autorizadamente,
cede em uso,
aluga, di em enfiteuse,
a particulares.
São
ptlblicos
usados
e
aproveitados. O conceito de devoluto nic se compatibiliza
com a
efetiva utilização da coisa. Em sua natureza
esti
ínsita
a
clíusula de inaproveitamento.
Dessa maneira, só serio
devolutos
os bens domincais, se e enquanto inaproveitados e sem destina~ão
específica. Se tal inocorrer
e a partir
do momento
que tal
Lnoc or r e . há ten·a
devo] u t a.'' ( Int v oduc ão
ao
IH r e t o Fun d iár a o .
Sergio
Antonio Fabris. 1985, p.34).
í
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Ati a Proclamaçio da Rep~blica, as terras
devolutas
pertenciam
à Nação.
Com a Constituiiio
de 1891,
atribuiu-se aos Estados-membros ''as terras devolutas situadas nas
seus respectivos territdrios, cabendo à Uniio somente a por;io de
território que for indispensivel para a defesa
das
fronteiras,
fortificaç5es,
co•nstru~5es
militares
e
estradas
de
ferro
federais''' (art. 64). Somente
alguns
Estado
traspassaram,
em
parte, suas terras devolutas aos Municípios.
Com efeito, essa disposiçio conferiu a
passagem
das terras
do domínio
P~blico
para
as
unidades
federadas,
com o poder de legislar
sobre
sua
concessão,
discriminaçio e legitimação de posse. No mesmo sentido, o decreto
federal 19.924, de 27.04.1931, reafirmou o direito
dos Estadosmembros
sobre
as terras
que lhes foram transferidas
pela
Constituiçio de 1891 e reconheu-lhes expressamente a competincia
para "regular
a adm\st r ac ão , concessão,
exp 1 oraç:ão,
uso
e
transmissão das terras devolutas,
que lhes pertecem,
excluída
sempre a aquisic:ão por usocapião"
(art .1Q).

Nos termos de art. 20 da Constitui,io de
1988, são consideradas como bens da União somente aquelas
terras
devolutas
''indispensiveis
à
defesa
das
fronteiras,
das
fortifica~5es e construç5es
militares,
das
vias
federais
de
comunica;lo e à preservação ambiental, definidas em lei''
(inciso

II>.
Tambim por exclusão sedia titularidade
conforme o art. 26 da Constituiç:io

da terras devolutas estaduais,
d e i 9El8, "i n ver b :i. s " :

''Incluem-se entre os bens dos Estados:
I

--

.

II ··

.

III IV - as terras devolutas
,.

.
nlo compreendidas

entre as da União".
A incorpora;io

ao patrim8nio

do Estado,

mediante

discriminatdria de terras p~blicas (atualmente
regulada
pela Lei 6.383, art. 27) ajuizada
pelo
Procuradoria
Geral do
Estado Maranhlo encontra-se estagnada, nlo havendo mais qualquer
in~iativa de regulari~a;io das posses na regilo, outrora irea de

intensos conflitos.
Importa saber que o Poder P~blico jamais
fechara os olhos ls situaç5es sociais
configuradas
pela posse,
des,de a Lei. n9. 60t ele t850, a qual cem-Feria legitimação
"as
posses mansas e pacíficas, adquiridas por usocapilo primiria,
ou
havidas do primeiro ocupante, que se acharem cultivadas,
ou com
princípio de cultura
e morada habitual do respectivo posseiro ou
de quem o r ep r e s en t e " < art . 59) .
aquisiçlo

jurídico

Ainda hodiernamente a preferlncia para
terras d~volutas
encontra
guarida
no ordenamento
brasileiro,
mormente
em
textos
constitucionais

de
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anteriores, come no art. 156 da Constituiçio de 1946, na Emenda
Constitucional de 1964, na Constituição
de 1967 e no próprio
Estatuto da Terra, assim dispondo este ~ltimo:
"Ar t . 99. A t r an s Pe r ên c a do d om f n o ao
posseiro de terras devolutas federais efetivar-se-i no competente
processo adminstrativo de legitimação
de posse,
cujos atos e
t e r mo s ob(:.•decedfo às normas do RefJulamento p r e s en t e em Lei".
í

ã

l=i:essalte·-se
que, no Brasil, "o Estado,
porlm,
sempre
admitiu
a posse
de particulares
em
terras
devolutas. Fez mais: estimulou este tipo de ocupação
da terra,
dando preferincia ao posseiro para adquiri-la por compra''
<Paulo
Torminn Borges. Istitutos Bísicos do Direito Agririo. Sio Paulo.
San,d.va. i 992 > p . 1.40 >.

No que se refere à legitimção da
posse dos ocupantes de terras devolutas, o INCRA reconhece
duas
situaç:Ões distintas: a de "IE~gitimad:fo" para áreas de t e r r a s até
100 hectares;
e de "regularizaç:ão''',
para as áreas
de t er r as
acima de 100 hectares. Para áreas
acima
de 2.500 hectares
a
alienaç:io somente
seri possível
com prévia
autorizaç:io
do
Congresso Nacional, tendo em vista o disposto no parágrafo
~nico
do ar t . 188, da Cons t t u cão Federal
de 1988, "in verbis":
í

titulo de
quinhentos
interposta
Nacional".

í

"A alienação ou a concesslo, a qualquer
a dois
mil e
terras
ptlblicas com irea superior
ainda
que por
hectares a pessoa física ou jurídica,
do Congresso
pessoa, depender, de prévia autorização

Atentando-se para o fato de que Jamari
possui,
aproximadamente,
segundo relatos dos prciprios moradores
uma área equivalente a treze mil hectares, com a especificidade
da ocupa,io por cerca de quinhentas familias de remanescentes
de
quilombos, tais referincias nos servem
apenas
como
fundamentos
jurídicos de reconhecimento da posse
de terras
devolutas
por
ocupantes
individuais,
no interior
de um contexto
agr,rio
similar, como interpreta,io anal6gica para a questão. No caso em
espicie, dada a particularidade
da
posse
coletiva,
claramente
a Pa s t ad a está
a possibilidade
do empre$JO
"in
totum"
de
dispositivos relativos ao reconhecimento da posse
por parte de
proprietírios
individuais.
Ora, a corres,pondincia
aritmitica, no
caso em esp~cie, da irea de terra
por
família
ocupante
nots
remeteria
inevitavelmente
aos critirios
de
legitimaçio
ou
regularizaçio de posse fixados pelo INCRA, em Ofício circular
de
13 de novembro de 1974. Desta forma, ''nio basta que o interessado
se diga posseiro. é preciso que ele comprove a ocupação da terra
e que a tornou produtiva com o seu trabalho e o de sua
família,
para fazer jus à legitimaçlo da posse até 100 hectares,
em irea
continua'' (Paulo Torminn Borges. Institutos
Bisicos
do Direito
Agririo. Sio Paulo. Saraiva. 1992, p.142).
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A prdpria Lei 6.383, de 7 de dezembro de
1976, nos arts. 29 aa 31, exige, no tocante à lesitima~ão, que o
interresado:
"J: -

Não seja

prc>pl":i.et ár o de imóvel
í

rural;
II - comprove morada permanente e cultura
e·Fet:lva, pelo prazo mínimo de i (um) ano ."
Ora, mesmo para as terras devolutas
federais, o que nio é o caso, cujas áreas sio consideradas
indispensiveis
à seguran,a nacional
e
ao
desenvolvimento
econ8mico e que levam os processos
obrigatoriamente
à audi,lo da
Secretaria-Geral do Conselho
de Segurança
Nacional,
exige-se,
conforme Exposi,io de Motivos nQ 006, de 30 de junho de 1976,
do
Ministro da Agricultura e do Secretário
Geral do Conselho
de
Seguran~a Nacional:
"a) morada habitual e cu l t ur a efetiva
pelo ocupante e sua família, sendo defeso o uso do preposto;
e) tempo mínimo de ocupa,lo de 10 (dez)
anos."
Por outro lado, se se tratasse de
propriedade particular, a prdpria Carta Magna de 88, ao assegurar
o direito à propriedade, condicionou-o à sua fun,io social
(vide
art. 52, incisos XXII e XXIII).
O "caput" do
ar t .
184
menciona
textualmente a desapropriaçio por interesse social, para fins de
reforma agriria, do imdvel rural, tendo em vista precipuamente
a
realizaçlo da justi,a social no campo. O usocapiio
det,m status
constitucional e c:ivilístic:o (vide CF, art.191 e CC, art. 530).

Entretanto, o legislador constituinte de
1988, atentando para a enormidade de uma dívida social para tom
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
Disposi,!es
Constitucionais
Transitórias

assim

afil"ma,

"a d La t t e r am :

··eg~ reooan~sc~ut~~

dª~

CQmunidad~~

de~

g~ilRmbos gu~ ~~t~jam ccueando suªs t~ccªs ~ c~~cnb~cidaa a
ecceci~dad~ d~!initi~ª~ de~~odo e Estado emitic=lb~ e~ tit~lgs
c~~ee~ti~c~:O art. 215, parisrafo primeiro assim
dispõe:

culturas

populares,

"O Ést ado protegerá as man j_ fest aç:Ões das
indígeas e afro-brasileiras,
~ das de outros

scu~Q~ ~acti~ieantes dg ~coc~ssc ci~ili~ªtócig nacicnal:
Po\" ~ltimo,

li-se no parigrafo

quinto do

mesmo artigo:

~itics

d~t~ntcc~s

d~

"Eicªm t,gmb.ad.QSi: teci.ti$ Q5: ci.Qh!..lm~11t.c~i:

c~ruiniscincias
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bistdcic~s

do~

Qlil.

antiaos

Builomb.cs:: . .
O legislador constituinte estadual de
1989, no mesmo sentido, em funçio do grande contingente
escravos
no Maranhio, da ocorrincia das comunidades negras na regiio,
bem
como reconhecendo
o
inegável
valor histórico
e
cultural
da
negritude, assim disp5e:
"éi.:t .... Eí:2 ... O Estado r:ec;.cmb.~i;;~i.:á e
l~~alizacá na iocma da l~i~ as t~ccas Q~ueadas eQc c~man~sc~ntas
do
das comunidad~s ác~ guilombcm: (Constitui~io do Estado
Maranhio.

SIOGE.

1989,

p ,

i4U.

Desse modo, em abundincia demonstrado o
cariter da especificidade da posse dos moradores
da
Comunidade
Negra de Jamari, no município de Turiaçu, Estado do Maranhão,
ou
seja:

I. A ocupaçlo centeniria, justa <mansa,
de boa-fie
sem oposiião;
II. O cariter devoluto das terras do
povoado, sem registro de qualquer
pretensão
jurídica
sobre as
mesmas, a nio ser a do prdprio Poder Pdblico Estadual;
III. A presença inegivel dos remanescentes
dos quilombos da regiio, outrora irea de grande
concentra,~o
de
negros fugidos.
IV. A especificidade da ocupa,io, de
morada permanente e produtiva e de pertencimento itnico,
gerando
a apropria,lo
coletiva
dos bens
essenciais
de
produ,io,
indivisível, efetivada pela comunidade
negra enquanto
''sujeito
coletivo de direitos''
(grupo
itnico)
e nlo enquanto
pessoas
físicas ou propriet~rios privados.
pdblica e contínua>,

Nesse sentido, a comunidade de Jamari
sobejamente demonstra o direito de regularizaçlo da sua posse e a
correspondente emisslo do titulo de propriedade
das terras em
questlo,
com base em dispositivos
francamente
acolhidos
no
ordenamento jurídico brasileiro, bem como nos prdprios princípios
ou fundamentos do Direito Agririo, dentre os quais sobressaem
os
primados da justi,a social e da função social da propriedad~.

3i

CADERNO

FOTOGRÁFICO

E$te
caderno
aponta
atravis
de
fotografias,
procedimentos adotados referentes a pesquisas
nos Cartórios
de
Turia;u e pesquisa de campo ''Quilombo Jamary'',
apresentando
o
cotidiano dos moradores, forma de organixa~lo,
dando infase à
rela~~º das pessoas de Jamar~ com a equipe do Projeto Vida_ de
Negro.
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ANEXOS:
,

... - Cdpias de

documentos

manuscritos

do

slculo

XIX>

sobre

os

.. Quilombos de Turia,u-MA.
- Resumo das atividades
a dezembro/1993>.

desenvolvidas
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C E R T !D D Ã O
ALFREDO DA LUZ MARQUES,OFICIAL
DO REGISTRO

GERAL DOS IMÓVEIS

,

T!TULOS E DOCID.IBNTOS E MAIS ANEXO~ DA COMARCA DE TUHIAÇU,DO
ESTADO DO MARANHÃO,NO USO DE''
SUAS ATRIDUIÇ~ES LEGAIS,ETCoo

CEffrIFICO a requerimento verbal de parte interessada
que,

revendo os arriui t,os deste

Cartório

a meu cargo, deles ve r-Lf'Lque

í,

que

-

~ ~re~ de terras da região de Jamarí, deste MunicÍpio,quc abrange as povo
ados e lugarejos de Capoeira de Inharana,Cajual,Enseada Grande e Gurita,

é considerada terras pÚblicas do Patrimônio do Estado do Maranhão,e se

1•

encontro hnbilitadn por posoeiros no Processo de Ação DiscriminatÓrin que
se encontra paralisado em Cnrtório. O referido é verdade e dou féoDada

e

Pl:lssaüa a presente certidão aos seis (06) dias do m~s de setembro do~

etc

de mil novecentos e noventa e quatro (l.994)oEu,~.c6

1?,c,,.<y /

Alfredo da Luz Marques,Oficiol do Registro que fiz datilografar,subscreví
e assino.
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