Passarei a informação
que achar correta
e creio, se não for eu, serão
meus filhos,
se não eles, seus filhos, meus
netos.
Se não forem meus neto
os filhos dos meus netos
e se entre os filhos dos meus
netos
e a realidade comum
algo quebrar a corrente
a chama já estará
por demais alastrada.
Serão os vizinhos, os amigos
dos amigos de meus vizinhos,
dos meus, dos de todos nós.
Serão os que, experientes ou

(*) Poesia do poeta negro, maranhense,
Vilmar Alves Ribeiro, publicada no livro
VÁ, VÁ VER COMO ESSES NEGROS
CULTIVAM A MANDIOCA. São Paulo:
Rumo Gráfica Ed., 1982.

São Luís - Maranhão I Setembro/ 1999

editorial

'')'(tlll •VPITE·ANOS •••
GRITO DE REVOLTA PARA RECONSTRUIR A TERNVRA
Final dadécada de setenta. O País ainda esmagado pelas botas da
(Ou tributo a José Ribamar de Jesus Assunção - Léo)
ditadura militar que, além de produzir arroubos de "prendo e arrebenA noite, de agora em diante,
como apenas dizer adeus?
. to", proibia terminantemente que a imprensa, censurada e controlada,
não mais trará pra tua pele
Ah! povo do meu bairro,
trouxesse à tonaumaquestão que sempre foi escamoteada no Brasil·;.
o samba do aconchego,
companheiros do
. o racismo.Bra preciso; inclusive, que os negros daqui tivessem uma
o pagode da alegria,
Maranhão,
. visão invertida do que acontecialã fora: a luta pelos direitos civis dos
o "reggae" da mudança,
vamos gritar ao mundo
negros nos/Et:JA; â lµta armada dos. negros sul-africanos contra o
o afoxê da liberdade,
nossa revolta
"apartheid", 6 a luta dos países africanos colonizados pelos europeus
pois a ternura foi insultada
contra os covardes e seus
'em b~sca d~5onquista de suas independências. Pois tudo iss() era "filpela gargalhada infame da violência.
revólveres,
trado" e,iritêrpretado de forma reacionária como se fosse um verda-.
Teu riso franco em nossas ruas,
contra os medrosos e suas
deirÔinfemo}f~in contraste com o pretenso paraíso
"democracia
quem o trará de volta
omissões,
racial" bra§iléira.;
··
para a grande passeata de nossas
contra os racistas e seus gestos sujos,
' Aque1i ~qr~:q~adr0Me<tl•sria49 petos'pôderôsos da hora, .para ·o
vidas?
contra a impunidade,
fatalismo, alienaç~o e·• aêõmÔd~çãd dos àfro-brasileiros; empurrados
Quanto tempo ainda ficaremos
o arbítrio
por um racismo silért~iosÓ e destruidor, a estagnarem na marginalização
à espera da justiça,
e a injustiça!
social, política e econômica - iniciada desde o período escravista.
na expectativa da igualdade,
E, talvez, Léo, um dia,
Porém, nem mesmo a "competência" da estrutura opressora e rano anseio impossível da luz?
o negro poderá, na noite,
cista, conseguiu impedir que alguns negros e negras furassem o rígido
Nosso afeto te proclama solenemente
acariciar o sonho,
bloqueio do sistema, e galgassem uma relativa ascensão social, cheem todas as ruas desta cidade.
durante o dia trabalhar a ternura
gando até à elitizada universidade brasileira. E foi parte dessas pessoNossa amizade nunca te esquecerá!
e, a qualquer hora,
as ~ as quais consiituíram a intelectualidade negra - que começou a Contudo,
sorver o poema da verdadeira paz!
pensar, questionàre andar n3: contramão da "história dos brancos".
como silenciar agora,
Ribamar Feitosa
Assim, em 1978, na capital paulista, realizou-se uma marcha de
como cruzar os braços,
Sacavém, 05 de outubro de 1992.
protesto e denúncia contra a morte de um estudante negro, assassinado pela polícia, e, concomitantemente, era criado o MNU - MovimenEUNICE ••• VESTIDA DE AMOR E MEIGUICE
to Negro Unificado.
(Música de Paulinho Akomabu)
Aqui no Maranhão, um segmento dessa intelectualidade negra
Nossos irmãos da
Vestida de amor e meiguice
resolveu, no dia 19 de setembro de 1979, oficializar a criação do CenÁfrica comemoram
Deus te tenha lá no céu, Eunice
tro Cultura Negra do Maranhão - CCN, num momento tenso e.rp. que a.
Quando se perde
Agora tu danças lá no céu
cidade de São Luís era sacudida pela mais pujante mobilização popualguém que se
Para nosso pai Oxalá
lar em buscada conquista da meia-passagem estudantiL De um lado,
gosta
Com seus braços abertos
o povo - na sua maioria constituída de negros - ameaçando "ou meiaAkomabu, Abanjá e Para te receber
passagem ou meia-cidade". Do outro lado, a ordem do governador
todo povo de lá
E nós cantaremos pra você
biônico - branco, de olhos azuisv-para a "sua polícia" reprimir com
Cantaremos para
Vestida de amor e meiguice
bombas incendiárias, balas, prisões, espancamentos e torturas. Na'·,·,
você agora
Deus
te tenha lá no céu Eunice
quele momento venceu o povo.
Não passou muito tempo e o mesmo reacionário João Castelo iria
.···~~~~~i'~~~ª~ª~~õijtr~$§~füpâpheirçf:êô1Tlp~h~eir~~··quêj,·.parti.rarngest7·'····
paraatelevisão criticar a criação do CCN, opinando que "cultura não
p1,óRCina~9riéll:'.X~P~~r1Ty(+19.~§),•. Gr~ça(+t9~ª),Ji~ir1h~.• (+1.9~6),· 9nde~
tem cor", Traduzindo, assim, nada mais que o pensamento racista e o
iCtl~~~>,
ç~1ia .~1n~~rn~ <tI~~6), JQ,rg9 f:lél~t~ (t19~?h sa.bélráJ+. 1999) ... . .
. mal-estar das oligarquias maranhenses com a organização dos afroMs.cendentes daqui. Como se não bastasse, a Maratur - órgão oficial
clô:.Estado - arbitrariamente, resolveu colocar a Semana do Negro no
1f1(11
1
1
61filv~WÂfill~
..,~~~~J&;l .
Maranhão, realizada anualmente pelo CCN com fins políticos e pedaEDIÇÃOESPEClAL.· ... , .
A primeira edição do Boletim
gógicos, como parte da "programação folclórica" de São Luís!
Informativo do Centro de Cultura
Informativo Zumbido foilançada ·
Depois de20 anos, as elites oligárquicas que se acham "brancas"
Negra do Maranhão
em 20 de novembro de 1982 e, conRua dos Guaranis s/n · Barés - João Paulo
continuam reinando soberanas e poderosas no Maranhão, mas não
forme o editorlaldaquêle'primeiro
Fone/lax (98)243-9707
.conséguiram - de acordo com a vontade expressa pelo "ex-torturador"
Caixa Postal 430
número, syf giá rl~C) ~ijnatcorno ..
-destruir nem cooptar.o Centro de Cultura Negra. Nestemomento o
São Luís - MA - Brasil
uma homenagem a Zumbi, mas
65010-620
povo negro continua de pé, resistindo.
.,
,
como um órgão que pretendia pu. .: Agora, daqui para frente, vai depender do fortalecimento da nos7• Edição Especial· publicada pelo Proje· :
blicar fatos que soarão em todos
to Vfda de Negro (Sociedade Maranhense ·
s~ _çrganização, enquanto Movimento Negro (incluindo outras entios ouvidos como um zumbido que
de Direitos Humanos.e Centro de Cultura
.dádes das zonas rural e urbana), e da nossa vontade política para que;
hiçomodará, porque muitas vezes
Negra do Maranhão).
além de resistirmos, vençamos esses seculares escravocratas de planApolo: EZE/CESE-BA, OXFAM·PE e Fundaouvir-se-á sons nunca antes ima.. Jão no poder, que se consideram prepotentemente imbatíveis.
: ção Ford·RJ.
ginados, ou qúem sabe, sons que
,, .', ' .. ·. AHistória - a riõssàHistória
está em nossas mãos!
FICHA TÉCNICA
ês~uecldôs retornam e insistente- .
E que Exu e Oxõssí continuem a iluminar nossas lutas e nossos .
Organização: Magno Cruz
.,
mente.soam em todos lugárés.·
Colaboradores: Aniceto Cantanhede Filho
caminhos.
· · Teve sequência com edições
e Ivan Rodrigues Costa
. Axé!

da

M

:~f

ijf i~ it~ fi ,~itl tt~ ... \ o Jornâfzu111bido

M
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. CCN • zó anos de História

Revisão de Textos; Cesar Teixeira
Diagramação: Estação Produções Ltda.
~ 236-9177

1989,1~~?, 1.~~6, 1997 e a últi~.
, em
ma em
1~9s> · " · ·
· · ·· · · · ·
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ÚI.TIMO OLHAR SOBRE PALMARES
Magno cruz:
A Nação palmarina transformara-se num verdadeiro caos. Milhares
de mortos. Incêndios generalizados.
Gritos de dor, desespero, revolta. Os
soldados do exército inimigo que
subira a Serra da Barriga, tendo no
comando o frio e cruel genocida Domingos Jorge Velho, pareciam movidos a ódio. Um ódio terrível, destruidor, implacável. Ceifavam vidas
de crianças, mulheres, velhos. Destruíram e queimavam moradias, escolas, terreiros de oração, roças, árvores, tudo, num furor sem precedente comparativo na história das guerras no Brasil.
O líder Zumbi, à frente do exército palmaríno, era a própria personificação da resistência. Magro, manco de uma perna ferida num antigo
combate, com uma agilidade insuspeita para seus quarenta anos de idade, lutava como nunca, mostrando a
garra e a coragem que lhe fizera jus
à fama legendária de guerreiro audaz
e imbatível.
Naquela altura dos acontecimentos, porém, não havia mais dúvidas;
a Cerca Real do Macaco, capital ad-

ministrativa e defensiva do Quilombo dos Palmares, coração do principal ponto estratégico da Serra da
Barriga, sucumbira diante o poderio bélico e do rancor cego e vingativo das tropas de Jorge Velho - que
nunca perdoara a derrota fragorosa e
humilhante que lhe impuseram os
quilombolas numa refrega um ano
antes, em 1693.
Os palmarinos sobreviventes do
massacre, acuados, mas não dispostos a se entregarem, acorreram para
a única saída - um precipício - na
tentativa de escaparem do inimigo
atirando-se à fatalidade da morte.
Preferiram morrer com dignidade
guerreira do que ser ( ou voltar a ser)
escravizados. Alguns ainda tentaram
evitar a catástrofe coletiva, alertando
sobre a existência de uma passagem
estreita por onde era possível escapar com vida. O pânico e o desespero falaram mais alto que a razão, levando centenas a despencarem no
abismo mortal.
Zumbi foi um dos últimos abater em retirada. Antes quis ter a exata dimensão da destruição de

Palmares. Vendo o que viu, seu co-

- Palmares, eu volto!. .. Não sei

ração ficou apertado e lhe veio um
nó na garganta. Cem anos de trabalho, luta e organização desmoronados ... Quantas gerações, quantos projetos, quantas vidas, quanta História ... Podia uma História de cem anos
virar cinzas? Acabar assim, sem dela
restar nada? Quem sobreviveria para
contar ou reconstruir toda essa História, todo esse mundão que era
Palmares?
General Zumbi, vamos! - Gritam alguns companheiros, Zumbi
correu até alcançá-los. Parou alguns
segundos, voltou-se e lançou o último olhar sobre Palmares. Seus
olhos estavam cheios de lágrimas. Ali
ficavam companheiros e companheiras, as amadas e os filhos, todos
encharcando o chão palmarino de
tanto sangue inocente. Ali ficavam
os escombros de uma nação outrora
rica e soberana. E ficavam rios, estradas, picadas, florestas, sonhos e
liberdade ... O líder guerreiro fixou
um ponto inatingível e, voz entrecortada, como se quisesse que toda Serra da Barriga o ouvisse, bradou:

quando, mas eu volto! Ogum há de
me dar força! Eu juro que volto! E
volto com milhares de quilombolas!
Palmares, a gente volta para te reconstruir!'!
Agora não era mais apenas a
emoção de Zumbi a falar. Outros
guerreiros e guerreiras, com os olhos
marejados, foram se aproximando do
Rei, foram se dando as mãos - mãos
calejadas, repletas de vibrações e
solidariedade. Assim, formada a corrente, gritaram em uníssono, para que
nem o tempo nem o espaço apagassem aquele momento sublime:

- PALMARES, A GENTE
VOLTA PARA TE RECONSTRUIR!!!
Dito isso, os quilombolas sumiram na escuridão densa e misteriosa
da noite palmarína ...
E renasceram ao longo desses
trezentos anos, nas manhãs ensolaradas das lutas pela Liberdade.

VALEU

PALMARES!
VALEU ZUMBI!

A SÍNDROME DO TIRIRICA
Magno Cruz*
Em 1997, por ocasião da 18ª. Semana do Negro no Maranhão, o Centro
de Cultura Negra, promotor do evento,
realizou em sete escolas da rede pública
e uma da rede privada (Fundação
Bradesco), uma pesquisa de opinião por
amostragem, atingindo 371 estudantes na
faixa etária de 18 anos. Para um dos quesitos do questionário aplicado, que perguntava a opinião em relação à música
"Veja o cabelo dela" (de Tiririca), tivemos o seguinte quadro:
a) é engraçada, não tem nada de
racista - 13%
b) é racista e tem que ser proibida
sua divulgação- 75%
e) é racista, mas deve ser liberada
sua divulgação - 12%
Para entender este resultado, vale
lembrar que o tema da referida Semana
era "RACISMO É CRIME: DEVE SER
DENUNCIADO E PUNIDO". E, com
tal argumento os militantes do CCN foram às escolas realizar palestras/debates
e entregar uma cartilha contendo as leis

brasileiras anti-racistas e todas orientações para quem vivesse (ou presenciasse) essa cruel experiência de uma discriminação racial. Durante tal atividade nas
escolas expunha-se de foram explícita e
integral a letra da música do Tiririca, que,
de tão brutal, violenta e atentatória à dignidade da mulher negra, chocou,
estarreceu a maioria dos estudantes que
apenas conhecia os "argumentos da defesa" de Xuxa, Gugu Liberato e Hebe
Camargo - por coincidência, todos brancos e de cabelos oxigenados - os quais
usando de uma parcialidade nauseante e
tão racista quanto a música, induziram a
maioria desavisada do povo brasileiro a
ficar com pena do Tiririca, esquecendo
que o foco da questão não era a pessoa
em si, mas a sua intencionalidade de
agredir, através de sua música, a mulher
negra, ao dizer entre outros insultos que
esta fedia mais que gambá.
Portanto, só foi possível obter de
75% do alunado pesquisado um inequívoco reconhecimento de que a música

do Tiririca é racista e deveria ser proibida sua divulgação, após um debate aberto, crítico, conscientizador, em que se
respeitou todas as opiniões - inclusive
aquelas que defendiam o direito de
Tiririca cantar músicas racistas.
Ao povo brasileiro não deram (e
nunca dão) a oportunidade desse tipo de
debate, logo, com certeza, se a pesquisa
fosse feita aleatoriamente, o resultado
seria o inverso do que aqui expomos.
Pois, para os que detêm o poder, o importante é que esse povo continue se vendo como colonizado, e pensando exatamente segundo a ótica escravista-racista-machista sob a qual a mulher negra com todas suas características físicas e
culturais- deve, sim, servir de chacotas
e piadas perversas, que, mesmo sendo
reconhecidamente preconceituosas, deverão ser liberadas e divulgadas.
Talvez foi por isso que o
brutamentes MIRANDA, da Polícia Civil, no último dia 31 de julho, por volta
das 19 horas, se achou no direito - cer-

tamente imbuído pela Síndrome do
Tiririca - de insultar de "macaca, piranha, preta safada" e outros impropérios
impublicáveis, a formada em História
ANA CLARA PEREIRA SILVA. Como
se não bastassem as agressões verbais em
plena via pública no Jardim das Margaridas, o canalha, com visíveis sinais de
embriaguez e acobertado pelo fato de ser
policial, aproximou-se da vítima e ato
contínuo agrediu-lhe na cabeça com um
copo, provocando sangramento.
Ana, indignada e consciente de seus
direitos enquanto cidadã, procurou o
CCN e a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, e está exigindo das autoridades competentes que se faça Justiça - pela qual vai lutar destemidamente
até colocar Miranda atrás das grades.
Resta saber se a Justiça mais uma
vez, de forma irresponsável, conivente e
racista, julgará e considerará o criminoso Miranda inocente, tal qual considerou inocente há pouco tempo o criminoso Tiririca.

* Magno Cruz é militante do Centro de Cultura Negra do Maranhão e membro do Conselho Diretor da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos - SMDH
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CCN • 20 ANOS DE HISTÓRIA: LUTA, FF.STA, BELEZA,
CULT
, ORGANIZAÇAO, CONSCIENCIA NEGRA •••
~

A

Curso de
Formação para
Militantes do
CCN-1996

CCN

.conquista
·suasede
emt,ss.

Akomabu1988:

Marchâde13
de maiof ~?9'):
contestando··os
"soo Anos do
Brasil"

o

prot•o
contraas ..
comemorações
.o centenário
c1a·1a1sa
abolição.
Marcha de
13 de maio
/ 1988:

quinze mil
pessoas

Cartaz dai
Semana do
Negro·~1980
(negra
quebrando
côco)

Cartaz dai

Semana
Zumbi-·t,sz
(m~cara
BashotkweCongo Belga)

protestando
Cartaz da li

contra o
racismo.

Akomabu•
1990:
Religião
Mina e o
despertar
do negro
para a
luta.

Akomabu1997:Exu
abre
caminhos
para o

CCN
continuar
a luta!

Semana do
Negro· 1981
(negra
plantando
arroz)

Mundinha, Lúcia
Dutra, ·AngelaDavis
(ex-militante dos
Panteras Negras EUA),Carla.
Duce Pereira
(presidente da
Fundação Palmares),
Marinilde, SOCC:)ffO '
Claudeth.

1985·

Te.ttro
. . ·h:apieuraiba,

Anjo ela
Guarda

"Bairro da
Liberdade"

Bloco Ytlhos
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Ofiêinâ•de
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MACHISMO E RACISMO: DESAFIOS E
EXIGÊNCIAS A SEREM SUPERADAS NO
FINAL DO SÉCULO.
Silvane Magali Vale Nascimento *
Chegamos ao
limiar do século
XXI, carregando
conosco profundas
marcas do início do
século de épocas
bem mais remotas,
dentre elas: o racismo e o machismo.
Porém, é preciso
que contextua1 izemos minimamente o racismo e o
machismo para entendermos o porquê
de sua persistência
ao longo da história.
É importante
percebermos que,
tanto o racismo
como o machismo,
reforçam e são reforçados pela estrutura de sociedade na
qual se inserem e
que não só as determinações econômicas consolidam e
são consolidadas por essas ideologias. A dimensão cultural aqui assume
papel preponderante, pois existem
países em que, ao transformarem as
relações de produção (os países socialistas), o racismo e o machismo
não desapareceram do conjunto das
relações sociais ali existentes.
No Brasil, as desigualdadesexistentes a partir da raça e dos sexos têm
sido um dos mecanismos dos mais
privilegiados para reproduzir as relações economicamente desiguais
e_ntre a população, senão vejamos:
desde o período pós-abolição aos
tempos atuais, vem crescendo no país
a massa dos excluídos. São aqueles
que com a abolição ficaram relegados à própria sorte: sem terra, sem
meios para produzir e sem qualificação frente às exigências da produção
que ora se apresentava, restava-lhes
dois caminhos: continuarem nas fazendas numa relação não mais de es-

tatisticamente em
maior número.
Na expressão
da pobreza no
Brasil, cresce o
número de famílias chefiadas por
mulheres no meio
popular, e aí as
mulheres negras
estão maciçamente representadas.
"No Nordeste estão 46% dos pobres do País e
considerando-se a
área urbana, estão
39% dos pobres.
Entre as famílias
pobres na área rural do NE, 15%
seriam chefiadas
por mulheres, já
nas cidades do
Rio de Janeiro e
São Paulo, a checravo, mas de servidão em troca de vendas de doces e artesanatos, tra- fia familiar entre os pobres sobe para
gêneros, habitação e uso de terras zendo para casa o mínimo para sub- 29% (dados 1990, PNVD-IPEA,
improdutivas, submetendo-se às re- sistência das famílias.
1997, in: Abramovay eti alli - 1998:
lações de muita exploração, ou soPorém, essa mesma mulher pas- 33) 1
marem-se nas cidades, aos negros sa, ao longo dos anos, a conviver com
"O serviço doméstico remuneraque lá já viviam em situações dificuldades da sua visibilidade no do é uma das mais antigas e permadesconfortáveis.
espaço público. Pois, se às mulheres nentes fontes de trabalho das mulheCom a passagem do Brasil agrá- em geral o confinamento ao espaço res pobres e também das mulheres
rio para o Brasil urbano, o negro vai privado foi uma realidade, em se tra- negras" ( Castro 1992in: Abramonay
entrando no mercado de trabalho tando da mulher negra, a realidade et. alli - 1998:32) 2
sempre em desvantagem: as exigên- foi mais acentuada: pouco ou neAs mulheres negras estão, na
cias de escolaridade, especializações, nhum acesso à escolaridade, mais de- contemporaneidade, presentes em
"boa aparência", não lhe possibilita mandas no cuidado com a casa e os todos os espaços da vida social, pocondições de igualdade no mercado filhos e a convivência com os este- rém é preciso não perdermos as dide trabalho.
reótipos em torno da mulher negra.
mensões das dificuldades nesses proFaremos agora um corte nas nosAtualmente as mulheres negras cessos, caso contrário, reforçaremos
sas reflexões para situarmos a mu- ingressam crescentemente no merca- o mito da democracia racial ainda
lher negra nesse contexto. Embora a do de trabalho. Essa realidade apre- existente.
história pouco resgate a participação senta vantagens e desvantagens: de
É importante termos presentes:
da mulher, as mesmas tiveram, e con- um lado expressam conquistas ine1) o número quantitativamente
tinuam tendo, papel preponderante gáveis das mulheres, por outro lado, insatísfatório dessas representações
nesse País e aí se inserem as mulhe- expressam também a incorporaçãode ~ os negros ainda são minorias e as
res negras que tiveram um papel fun- mulheres em setores precários no mulheres negras mais minorias aindamental na luta fora do espaço pri- mundo do trabalho, sendo que as mu- da;
vado desde muito cedo, com suas lheres negras têm-se encontrado es2) o negro nesses espaços pode-

1

Abramovay, Minam eti ali. Engendrando um novo feminismo: mulheres líderes de base. BrasíliafUnesco, 1998.

2

Idem.
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rá estar representando interesses que
reforçam a exclusão do próprio negro - logo, nem todo negro representa um projeto de sociedade que busque igualdade de oportunidades, o
que nos leva a concluir: termos mulheres negras em certas representações na sociedade não garante conquistas e possibilidades para o povo
negro, em especial para a mulher
negra.
Na mídia, a população negra
também tem estado evidente. As
mulheres negras saem das cozinhas
globais e ganham capas de revistas,
papéis de destaques nas novelas,
etc ... porém, o processo é ditado pela
ideologia dominante, que tem criado
e modelado a imagem da beleza negra que lhe interessa, ou seja, ser
negra bonita e sensual, corresponde
àquele perfil da beleza imposta,
mercantilizada ... diga-se de "passagem", beleza semelhante ao padrão
de beleza branca.
Muitos são os desafios postos à
população negra ou afro-descendente, dentre eles, a construção de uma
pedagogia que possibilita elevar o
nível de consciência crítica e a criação de uma contra-ideologia que leve
à ruptura com o machismo e o racismo, tendo clareza que os mesmos são
ideologias que se intercruzam perpetuando desigualdades de toda ordem.
Os 20 anos de existência do
CCN são uma demonstração valiosa
da nossa luta. No entanto, precisamos fazer desse marco histórico um
momento de profunda reflexão, para
traçarmos novos caminhos diante de
um projeto ético-político de sociedade onde o machismo e o racismo é
que norteara todos os nossos propósitos e ações.
O Governo FHC tem dado mostras do seu descompromisso com os
interesses majoritários da nação brasileira.
Nas apoteóticas comemorações
dos 500 anos de "descoberta do Brasil", nós, mulheres negras, temos que
evidenciar, cada vez mais, as
consequências do processo colonizador europeu para o povo negro e especialmente para as mulheres negras,
que, apesar dos pesares, tem resistido heroicamente.

Parabéns, Centro de Cultura
Negra do Maranhão!
* Si/vane Magali Vale Nascimento

é Assistente Social, professora da
UFMA, militante do Movimento Negro.

PROJETOS:V'idãde Negro e Quilombo Resistência Negra.

(Os camponeses quilombolas lutando por seus direitos)
Ivan Rodrigues Costa *
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Somente no Maranhão existem
atualmente mais de 350 comunidades negras rurais ou "Terras de Preto" remanescentes
de antigos
quilombos, espalhadas em todo o
Estado. desde o Vale do Itapecuru até
o Baixo Parnaíba. Desde junho de
1988, o Projeto Vida de Negro-PVN
da SMDH (Sociedade Maranhense
de Direitos Humanos e do CCN
(Centro de Cultura Negra do
Maranhão), vem reunindo dados preciosos em pesquisa sobre as "Terras
de Preto", que compreendem aqueles domínios "doados", entregues ou
adquiridos, com ou sem formalização
jurídica, por famílias de ex-escravos.
Abarca também "concessões" feitas
pelo Estado a tais famílias, mediante
a prestação de serviços guerreiros. Os
descendentes destas famílias permanecem nestas áreas há várias gerações sem proceder ao formal de parti lha, sem desmembrá-las e sem delas se apoderarem individualmente1•
Presencia-se um grande número de
comunidades de posseiros e pequenos proprietários entrando inevitavelmente cm conflito com os grandes fazendeiros ou empresários rurais. As
Comunidades Negras Rurais fazem
parte desse grupo de "vítimas" que
passam por uma rápida transformação de hábitos. costumes e valores

diante do impacto da modernização,
que se choca com o tradicional processo de interação e transformação
social; ou diante da contingência das
famílias se verem forçadas a se deslocar para outros lugares, quando são
sumariamente expulsas das terras que
ocupam há centenas de anos como
descendentes de escravos ou dos
quilombolas.
Da quantidade de quilombos que
existiu no Estado do Maranhão, o de
Lagoa Amarela foi o mais importante deles, tendo participado da Guerra da Balaiada ( ! 838- l84 l ), de caráter evidentemente político e contou
com maciça participação da mão de
obra escrava das fazendas de açúcar,
algodão e arroz.!
O Maranhão é o terceiro Estado
brasileiro em incidência populacional negra. Por outro lado, é o único
Estado do país onde o maior
percentual da população ainda se
encontra na zona rural.
Os negros que no Maranhão se
encontram na situação de posseiros,
são objetos permanentes da ação de
grileiros e demais grupos interessados na especulação imobiliária. As
posses centenárias possuem situação
dominial não-definida, favorecendo,
igualmente, operações fraudulentas
de grilagem cartorial.

Posses centenárias são intrusionadas e griladas, comunidades inteiras são despejadas.
Por outro lado, as transformações sociais que ocorrem no campo
maranhense, com a introdução de
práticas mercantilistas e agro-industriais, provoca, de forma permanente, o rearranjo da estrutura fundiária,
no sentido de novas intrusões ou
mesmo eliminação dos territórios das
comunidades negras rurais.
A discussão dos conflitos sociais nestas áreas e a ausência total da
regularização fundiária têm se intensificado no momento atual, considerando-se sobretudo que as expulsões
dos pequenos produtores rurais das
terras de posses centenárias têm contribuído, inclusive, para as tensões
nas periferias urbanas das grandes cidades.
A sociedade brasileira tem uma
dívida de mais de 400 anos com a
população negra. É inadmissível que
o Estado persista em sua omissão,
desconhecendo o seu dever de fazer
valer a lei e garantir aos moradores
dos quilombos a titulação de suas
terras centenárias.

• Pesquisador de Campo do PVN /
SMDH / CCN e coordenador do
Departamento Rural do CCN-MA.

'Cf. Almeida, Alfredo Wagner B. de. Terra de Santo, Terra de Preto, Terra de Índio: uso comum e conflito. ln: CADERNOS DO NAEA. Belém, UFPA. p. 163
a 196.
2
Cf. obra citada.
- O PVN tem um trabalho de parceria junto a Associação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas do Maranhão (ACONERUQ).
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entrevista
O - MOVIMENTO
ZUMBIDO: Qual a situação real da
juventude pobre, e na sua maioria
negra, da periferia de São Luís?
LAMARTINE: É grave. Há neses jovens um enorme vazio causado pela
falta de auto-estima
racial, pelo
envolvimento com as drogas (as ditas
leves até as pesadas mesmo), pelo
descompromisso e desesperança com o
problemas políticos do país. Tudo isso
incitando-os
a uma rebeldia mal
direcionada. Mesmo assim, percebe-se
em cada um uma criatividade e um desejo de mudança propícios a preencher
esse vazio. É aí que entra o Movimento
Hip Hop como opção e alternativa, já que
as estruturas, como partidos políticos,
por exemplo, não vão ao encontro do deejo de mudança e da criatividade da juventude.
ZUMBIDO: O Movimento Hip Hop

do Maranhão tem características
diferentes do Movimento de outros Estados?
LAMARTINE: Sim, há diferença.
Não somos melhor nem pior. Agora, a
nível artístico, primamos pela qualidade; ninguém vai ouvir rap ruim, uma pintura tem que ser decente, o espaço para
o brack tem que estar legal. Também tem
•
uma coisa que nos caracteriza, que é o
afro-socialismo, Muita gente não tem
essa preocupação com o afro-socialismo
e o revolucionário parece coisaultrapassada, fora de moda, mas o que nós fazemos é um movimento político sim, com
objetivo de quebrar o sistema, de quebrar o regime. Em São Paulo
pouquíssimas pessoas falam disso. A
gente viaja, muitas das vezes tirando dinheiro do próprio bolso, e nem sempre é
para se apresentar, cantar, mas sim para
trocar idéias, levar conscíentisação. Fazemos esforço e achamos importante
estar presentes nas mobilizações políticas, como na Marcha dos Sem Terra, em
Brasília, onde do Hip Hop só tinha representantes do Maranhão e Ceará, nem
o próprio pessoal de Brasília apareceu.
Então mano, essa participação política
faz nossa diferença.
ZUMBIDO: Como está o Movimen-

to atualmente? Além do Quilombo
'urbano existem outros grupos?
LAMARTINE: O Movimento hoje
não é só o Quilombo Urbano. Tem '"O
Frutos da Raiz" (OFR), formado por um
pessoal que veio do Quilombo Urbano.
Não se pode negar que há divergências
de pensamento entre os dois grupos, e
eu não seria a pessoa adequada para aqui
fazer essa avaliação. Agora, o Movimen-

to vem tendo um aumento gradativo do
número de participantes, já se observa a
presença de mais mulheres nas paradas,
mais gente nas atividades dos bairros ...
ZUMBIDO: Há um reconhecimen-

to da importância desse trabalho
ao Quilómbo Urbano?~Lf\MARtINE: Desconfio do "respeito" de pessoas que antes não valori
zavam, nem queriam saber e até ~ritica~
varo nosso.trabalho, e agora, com nosso
retorno da França chegam para nós e falam..vé, vocês evoluíram". Brincadeira,
cara. Pra mim isso me deixa desconfiado que seja reconhecimento, respeito.
Agora, os moleques que param pra pensar sobre nossa música, so~re a mensa-'
gem das músicas e chegam Pf<1 levar uma
idéia sobre o Movimento, iss~ sim.ê respeito, como é o caso dos Crazys Boys
l\
\
da Divinéia ...

Desculpe interro11lpelj
Crazys Boys, traduzindo
é1 "NJeni,
nos Malucos", E Isso mes,nó? ,
LAMARTINE: Sim, mas eles já
estão pensando mudar esse nóme/ E fi-

ZUMBIDO;

cam ensaiando numa escola 1~ np bairro, na maior seriedade, respohsabilidade, aquilo mano, é um movimento ideológico e cultural. Enfim, respeito não é
reconheeert. nosso trabalho depois
que a
f
Globo OJ_~stra num programa o Movimento Hip Hop, por-sinal um programa
mal feito e tendencioso, e que só foi feito por causa da força e extensão do próprio Movimento, que não precisa dessa
1
mídia para existir.
.,

ZUMBtb,,Ot Q}#;llp0Hop é um movimento. , revoltoso ou revolucionlírio?
LAMARTINE: Os dois. Revoltoso
quando fala a emoção. Nós temofsenfi.:
mentos, cara! ~ gente não é de engolir
muita coisa. Tem hora que a gente vai
pro braço, quando chega no limite. Porque na realidade, no fundo, no fundo, tem
gente que precisa de idéia ê. pão e'outros
de pau mesmo, isso no sentido simbólico, precisam ser tratados de forma enérgica. Nesse caminho temos que saber ir

e voltar. Veja, por exemplo, o caso do
MST que vai pra porrada contra o governo e latifundiários, tem muita revolta
nesse Movimento ... Agora ao mesmo
tempo nós do Quilombo Urbano somos
revolucionários porque queremos mudanças profundas na sociedade em que
estamos,
--,
ZUMBIDO: lss,Q.~gnifica que are-

vci(ta precede a revolução?
LAMARTINE:
riamente.

;

,

Não necessa/

IPBOP
da arte pela arte, é arte e política,
enfocando inclusive a problemática sobre os meninos de rua, por exemplo. É
um intercâmbio onde tivemos a oportunidade de nos aproximarmos e falarmos
com imigrantes africanos filhos de argelinos, marroquinos e árabes, todos vivendo uma situação de miséria e discriminação na França. Essa experiência nos
fortalece sim, porque podemos adequar
nossa realidade ao percebermos as diferenças e singularidades do negro de lá e
do negro no Brasil. Por exemplo, lá a
história da África é ensinada nas escolas
públicas, enquanto no Brasil nem se fala.
Participamos de vários jantares beneficentes e durante esses eventos fazíamos
nossas apresentações e também nossas
palestras. As viagens pro exterior ou para
o interior são uma das nossas várias formas de nos politizarmos,
ZUMBIDO: Quer dizer que a via-

gem fortalece o Movimento, é
isso?

ZU~f BJ~~Voc; corysidera o MST
coblo tnovitrurtto revolucio11ári1 ?

LAMARTINE: Fortalece!
ZU[ , 1.)1 ~CN completa 20 anos,

L,í\MARTINE: ~em tanto. Raci1
almente falando, esse sentido de revolução qâQ, existe para ó MST. Eu já participej de suas reuniões e de várias discussões, para eles os quilombolas não são
"sem-terra". Como não são sem-terra?
Se as comunidades negras rurais, na sua
-rnaioria, não possuem o título da terra
~
em que,.moram ...

q iat

ZUMEJfbOtA vfigem à França for·
falecerá
_,,.,.

cjúl'?
\

o N,ovfiÇ,~o'Hip Hop da'

LAMÁRTINE: Em primeir~ lugar
á viagem não é a coisa mais importante,
e nós não temos-nenhuma ilusão <l,01papel histórico da Eurowi quanto opressora dos povos não-brancos, Nós tivemos
mo GAMIN L' ART RUE, uma rela' .çãb demovimento cultural que vai além

sua , vull 1riio crítica?
1

LAMARTINE: Nós do Quilombo
Urbano temos o maior respeito pelo
CCN, que segurou sozinho esse pepino
todo quando ninguém falava em Movimento Negro aqui. CCN faz um trabalho político, isso não se pode negar, mas
em aspecto estratégico poderia ser mai
contundente, porque a entidade já tem
um respaldo suficiente para poder peitar
algumas situações de embate, de confronto. Nos vários casos de denúncia de
racismo faltou ao CCN a vontade política de ir mais adiante, de uma forma mais
enérgica. Agora, acho que hoje o CCN
tem que assumir o papel de norteador político do Movimento Negro, fazendo um
chamamento para não deixar que as entidades caiam no marasmo.

O CCN completa vinte anos de existência. Atualmente desenvolve o Projeto Vida
de Negro (PVN), que faz o levantamento das Comunidades Negras Quilombolas do
Maranhão, para fins de titulação de suas terras; o Projeto Quilombo Resistência
Negra (PQRN), que trabalha com a questão educacional nas Comunidades Negras
Rurais do Maranhão e realiza cursos de capacitação para as professoras das áreas
de atuação do PQRN, nos municípios de ltapecuru-Mirim e Alcântara. O seu Departamento Cultural, abrange o Grupo de Dança Afro Abanjá e o Bloco Afro
Akomabu, cujo objetivo é também trabalhar a conscientização negra durante o período carnavalesco; o Projeto Arte e Cultura e o Projeto Sonhos dos Erês, que
são voltados para o trabalho com crianças e adolescentes do entorno da sede do
CCN (bairros do Barés, Coroado, João Paulo, Jordoa e Redenção), os quais consistem em oficinas semi-profissionalizantes e oficinas de arte (percussão e dança) que
resultaram na formação de um bloco afro mirim, o Filhos do Akomabu. Desenvolve
também o Curso Pré Vestibular "Negros em Ação", oferecido a negros e carentes, que tem como objetivo oportunizar e incentivar o ingresso à Universidade.
AXÉ CCN, ZO ANOS DE LUTA E HISTÓRIA !

