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Este livro pequeno em tamanho, mas, grande em conteúdo, conta para você, através de literatura de cordel, a
valorosa e árdua história de luta e resistência de uma comunidade remanescente de escravizados que, lutando, tornaramse qui]ombolas. Registra a perseguição e violência de um latifundiário paulista cujas vítimas fomos nós moradores do
Quilombo Frechai, mas que soubemos resistir e derrotá-lo. Registra, também, outros atores que direta ou indiretamente
ajudaram não só no resgate de nossa história, mas, colaboraram, sim, com a luta e resistência do nosso povo.
Vale aqui lembrar heroínas e heróis frechalensesjá falecidos como Agripina (com l 05 anos), Zé Raul (com 96
anos) e Maurício Araújo (com 97 anos), pois eles contribuíram decisivamente para a preservação e resgate da história
oral do Quilombo Frechai, memórias essas que muito serviram para o companheiro Magno Cruz escrever este importante
trabalho que nos orgulha e dignifica.
Finalizo convidando-lhe a mergulhar na palpitante leitura dessa peleja, como também a conhecer ao vivo a
continuação da história na nossa comunidade hospitaleira e ecoturística ...
Quilombo Frechai, 30 de janeiro de 2000
Saudações Quilornbolas!
Axé
ÉLIO INÁCIO SILVA
(MORADOR DE FRECHAL)
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A RESISTENCIA DO QUILOMBO FRECHAL
(A HISTÓRICA PELEJA DOS NEGROS QUILOMBOLAS CONTRA UM MILIONÁRIO OPRESSOR)

01

Ao começar a narração
Quero pedir permissão
A todo povo de Frechai
Situado no Maranhão
Em Mirinzal, na região
Da Baixada Ocidental

03
Na Africa falo primeiro
Pois mesmo sendo brasileiro
Nossas raízes são de lá
Tinha impérios, grandes reinos
Florestas e bichos matreiros
Belas cidades pra morar

02
E história de um povo preto
Trabalhador e de respeito
O que eu vou lhes transmitir
E das coisas que tem feito
Além de orgulho no peito
Foi lutar e resistir

04
Faculdades de excelência
Formando sábios em ciências
De Medicina e Engenharia
Pois com muita competência
Já faziam experiências
Que na Europa nem se via

,

02

,

03

05
Arrancados de seus pares
Negros atravessaram mares
Vendidos por vis traficantes
Para cá e outros lugares
Com saudade,· de seus lares
Deixaram a Africa distante

06
Antes de tal desabono
Aqui os invasores brancos
(Sem a Igreja reprimir)
Se arvoraram soberanos
Tomando a terra dos donos:
O povo Tupy-Guarany

04

07
O Brasil virou sesmarias
E entre os ricos divididas
Cá ficou Manuel Coelho
Que comprou gente cativa
De origem nobre e altiva
Pra viver debaixo do relho

08
'
A Africa
veio dentro da gente
Na alma, no sangue, na mente
No batuque, canto e dança
E veio na decisão urgente:
Lutar pra viver como gente
Sem perder a fé e a esperança
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OS EUROPEUS INVADEM AS TERRAS DOS ÍNDIOS AQUI NO BRASIL E ARRANCAM OS
NEGROS DA ÁFRICA
05

09
Povos de origem Mandinga
Umbaca, Fula, Cabinda
Rebolo, Cubá, Benguela
Eram negros e negras lindas
De Angola, Congo, Mina
Trazidos nas tais caravelas

10

Maltratados como animais
Eles trabalharam demais
Levando couro no lombo
Disfarçando em línguas tribais
Planejaram para os matagais fugir
e erguer seus mocambos
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11

Então, de mocambo em mocambo
Surgiram vários quilombos
Na Baixada Ocidental
Mas o que causava espanto
Deixando os soldados tontos
Era um tal .· "MOCAMBO
FRECHAL"

12

Haviam boas relações
Dos negros que eram fujões
Com a negrada da fazenda
Cumplicidade e união
Pela conquista do torrão
E a liberdade como prenda

13
(Nas terras de Frechal eu vi
Lá pro centro do "HAITI"
Ruínas de várias taperas
Cacos de 1 ouças aqui, ali
São provas que estão aí
Das fugas por várias eras)

14
Passaram-se anos e anos
E, além dos negros africanos
Já tinham os negros crioulos
Uns fugindo e lutando
Outros as fugas acoitando
Fingindo-se de negros tolos

15
A família "Coelho" morrendo
Os descendentes sucedendo
Mas só pensando em heranças
Enquanto perto acontecendo
Um quilombo a contento
Cheio de fartura e bonança

16

Só trabalhar não era a sina
Pois também folia tinha
Pra alegrar todo quilombo
Tambor-de-Crioula se afina
Ritual de Tambor-de-Mina
E a bela Dança do Congo
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17
Um certo dia acontece
· Do fazendeiro que adoece
E vai lá pro Sul se tratar
E do mal de que padece
Gasta tudo que aparece
Até a riqueza acabar

18
Assim, voltou ao Maranhão
Numa triste situação
Endividado até o pescoço
Os cobradores em ação
Com a hipoteca na mão
Queriam a terra e o troco
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19
A negrada se reuniu
E logo-logo decidiu
Com o "Velho" negociar:
- Trazemos tudo que sumiu
E o "Velho" lhes garantiu:
- Com terra vou lhes pagar

20
Aí, deram um duro danado
Com trabalho até dobrado
Num imenso canavial
Que logo foi apelidado
"Paga dívida" chamado
Pelos negros de Frechal

21

Novena pra Nossa Senhora:
- Ilumine a nós quilombolas!
Pra São Benedito, tambor:
- Preto Velho guie-nos agora
Dê força a nós nessa hora
Filhos desta raça nagô

23
Muita festa, muito tambor
"Não tem mais sinhá, nem sinhô"
Os negros são donos da terra
A liberdade enfim brilhou
Acabou-se o opressor
A exploração, gente, já erar

22
"Quem luta sempre alcança"
Assim nos conta a lembrança
Que a Terra de Preto Frecha!
Não foi doação nem herança
Foi produto de uma compra
Com o tal Canavial

24
O Rio Uru corre tranqüilo
A natureza é um paraíso
Todos os rostos são risonhos
O trabalho é sempre preciso
Pra atender a terra no cio
E realizar nossos sonhos ...
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25
Mas, eis que surge o megera
Tal qual capeta que berra
(No ano de setenta e quatro)
Um homem com jeito de fera
Dizendo ser dono das terras
E querendo mandar no pedaço

27
Quebrou a cara, por sinal
Pois patrão na terra Frechal
Nem com muito ouro na cesta
Mas, Tomás se achando o tal
Chamou pra papear legal
Pensando ser tudo uns bestas

26
Tomás, muito rico e letrado
Aterrizou no quilombado
Com muita pose e dinheirão
Queria ter escravizados
Atendendo aos seus mandados
E lhe chamando de patrão

28
Conversa vai, conversa vem
Era aquele lhém-lhém-lhém
E as mulheres injuriadas
Disseram: - Não vem que não tem
Aqui não se aceita ninguém
Querendo mandar na negrada
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AS MULHERES DE FRECHAL: NEGRAS BELAS, DECIDIDAS E PARTICIPATIVAS
11

29

12

Os homens assinaram embaixo
E Tomás apagou o facho
Vendo aquela confusão
Pois eu quero é ver um macho
Berrar mais forte e mais alto
Quando a mulher tá com a razão

31
Os homens foram de novo
Falar em nome de todos
Mas não arredaram o pé
Disseram a terra é do povo
- E nós não vamos pagar fôro
Completaram Inácio e Bié

30
Tomás muito insatisfeito
Com enorme raiva no peito
Das Jovinas e das Zezés
Exigia mais respeito
E pra conversa ter efeito
Proibiu de ter mulher

32
Naquele momento o maldito
Mesmo não tendo dito
Coisas terríveis tramou
Pegou nosso São Benedito
E num golpe de bandido
A tal imagem seqüestrou

33

A Escolinha das crianças
Que era toda a esperança
De futuras gerações
Foi pelos seus ordenanças
Derrubada ( oh lembrança!)
Que ainda dói nos corações

. l
~
~

34
As dezenas de mangueiras
Que eram de grande beleza
De toda espécie e sabor
Foi também uma tristeza
Tombaram todas fruteiras
A mando do opressor
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O EMPRESÁRIO ORDENA A DERRUBADA DA ESCOLA
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35
Sumiu todo juçaral
Buriti e babaçual
Era incêndio sem ter fim
Queria o cara-de-pau
Que toda terra de Frechai
Virasse somente capim

36
Pimenta-do-reino plantou
(Em terras que ele arrasou)
Café e guaraná, também
Mas, reza de preta, doutor
Se faz curar qualquer dor
Resseca até planta do além
14

A FLORESTA NATIVA É QUASE TODA DESTRUÍDA

37·

E lá nos campos naturais
Com as espécies vegetais:
Fava, cortiça, curiri
Mamorona e outras mais
Botou búfalo até demais
Só mesmo pra destruir

39
E nas florestas nativas
Quase ficam sem vida
Pau-darco, maçaranduba
Cadê madeira sucupira?
Cadê tatajuba, atiriba?
Já pouco se vê inhaúba

38
As plantas de rios, riachos:
Mururu, orelha-de-veado
Foram quase àextinção
Aningapara tá ralado
Junco-de-quina, coitado ...
E cadê mãe-de-camarão?

40
Não satisfeito o malvado
Botou arame farpado
Para os riachos isolar
Mandou capangas armados
Aterrorizar o povoado
Dando tiros para o ar
15
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TERROR E PROIBIÇÕES CONTRA OS MORADORES DE FRECHAL
16

41
Esses mesmos bandidões
Até contra criações
Atiraram pra matar
Derrubaram as construções
Deixando Duzinha na mão
Sem ter aonde morar

43
A essa altura da história
Cabe perguntar agora
Que fizeram os moradores?
Esses buscaram a vitória
Estudando a melhor hora
De vencer os opressores

42
Proibiu que a energia
(Que toda negrada queria)
Chegasse às suas moradas
Em outras vilas havia
Só Frechai que não podia
Ser mais uma contemplada

44
Em oitenta e um, no verão
Fizeram uma certa pressão
Contra-o nefasto Tomás
Que com tanto dinheirão
~
Comprou advogado e peão
Políticos e tudo mais
17
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45
Meio da década oitenta
A comunidade junta pensa
E funda uma Associação
A dificuldade é imensa
Pra sair daquele imprensa
E derrotar aquele cão

O CCN e a Sociedade
Viram com a comunidade
Nas Disposições Transitórias
Que só quilombo de verdade
Dentro da realidade
Tem terra, cultura, história

46
E as ajudas vão surgindo
A igreja se redimindo
Cáritas dá apoio total
O Sindicato contribuindo
PVN logo partindo
Para uma saída legal

48
Em noventa e dois acontece
Um decreto lhe reconhece
Como Reserva Extrativista
Frechal então se enaltece
E o mundo inteiro conhece
Um povo forte e ativista

47

- OS FRECHALENSES FUNDAM SUA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES EM 1985
19

49
E gente que nem sei a quantia
Pelado, Berinha, Matias
Zé Benedito, Dote, Chuca
E que negrada bonita!
Nilde, Dij eca, Nelsonita
Fernando, Jonas, Baúta
,

50
Se concluir como é que fica?
Tem Élio, Ivete, Mundica
Pedoca, Ivo, Moacir ...
Mas nem fazendo pulitrica
Ou usando de política
A lista pára por aqui

20

51
Vi Avelino, Alfredo, Dimas
Luís Fernando e a Mundinha
Ivan, Maurício e Pedrosa
Werlys, Aniceto e Aninha
E quem mais não coube na rima
Ajudar esta luta honrosa

52
No Carnaval noventa e três
Akomabu o tema fez
Pra FRECHAL TERRA DE
PRETO
Levando rainhas e reis
Cantando de uma só vez
"Terra de Preto não é Gueto"

O CENTRO DE CULTURA NEGRA, ATRAVÉS DO BLOCO AFRO
AKOMABU, DIVULGA A LUTA DO QUILOMBO FRECHAL

21
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53
Novamente vem o capeta
Com muito dinheiro e mutreta
Pra melar a transação
INCRA se faz de falseta
IBAMA "esquece" na gaveta
A tal desapropriação

55
Em maio de noventa e quatro
Ocupam o IBAMA de fato
Como se fosse "invasão"
Tomam o prédio de assalto
Só saímos - gritam alto
Depois de uma decisão!

54
E o tempo vai se passando
E vão dois anos chegando
Pro Decreto caducar
Os moradores vão pensando
Reunindo, se organizando
- Tá na hora de se lutar!

56
Vinte noites, vinte dias
Que dava até arrelia
Nos funcionários do IBAMA
Toda criançada corria
Mulheres faziam comida
E outras arrumavam camas

57

59

Homens varriam o corredor
Outros tocavam tambor
Numa espera exasperante
Pois um povo trabalhador
Não se acostuma,· doutor
Nessa angústia constante

Até o Arcebispo topou
Ao som de cabaça e agogô
Fazer uma-celebração
E terreiros de mina-nagô

58
Audiências, reuniões
Apoio das organizações
Ato público na praça
Com danças, manifestações
Pra chamar grande atenção
Da luta de toda raça

60
E Tomás enquanto isso
Resolveu criar conflito
Entre Rumo e Frechai
Dizendo: - Rumenses aflitos
Todos vocês serão proscritos
Da Reserva Ambiental

Também tocaram tambor
Pedindo Axé, proteção

23

61
Pra ficar mais complicado
Rumo foi financiado
· Por nosso inimigo mortal
E os rumenses enganados
Foram também transportados
Até chegar à capital

62
Contra aquela embromação
Foi rápida a atuação
De Frechai mostrando a trama
Pois era apenas armação
Pra atrasar a decisão
Que se esperava do IBAMA
24

63
Os militantes do CCN
Os Ratafari e os APNs
O Quilombo Urbano também
Estiveram sempre presentes
No dia-a-dia daquela gente
Que não abria nem pro trem

64
Horas apenas a faltar
Pro Decreto caducar ·
Céus! Era muita aflição
O povo além de rezar
Resolveu radicalizar
E pôr um plano em ação

65
Então derepentemente
Foi "preso" o superintendente
E trancado todo prédio
Exigiam os negros sempre:
- Decisão agora, urgente
Senão saímos do sério!

66
Uma branca oxigenada
Racista, louca, frustrada
A polícia quis chamar
Mas logo foi trancafiada
Numa sala bem gelada
Pra cabecinha esfriar

.67

Apavorado Donizetti
Ligava do seu gabinete
Pro Distrito Federal
Apelava a quem compete
- Uma solução logo, seu peste!
Para o caso de Frecha}

68
Assim chega em poucas horas
Notícia da grande vitória
Fruto de luta e união
Negro dança, canta, chora
Fica gravado na memória
Momento _de tanta emoção

25

69

Pelas ruas de São Luís
A negrada canta feliz
A terra é o nosso relicário .
Mesmo sendo por um triz
Derrotamos neste país
Um racista milionário

26
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FIM

CONTINUIDADE: AS CRIANÇAS DE FRECHAL ...

27

Notas do Autor:
• Quadra-22
Inserção de "Quem luta sempre alcança", verso da música LUTA DE NEGRO, de Paulinho
Akomabu.
• Quadra-23
Inserção de "Não tem mais Sinhá, nem Sinhô", verso da música VALEU NEGRO COSME, de
Tadeu de Obatalá.
• Quadras - 37, 38 e 39
Referências botânicas extraídas do trabalho A RESERVA EXTRATIVISTA QUILOMBO
FRECHAL, do Engenheiro Agrônomo e Mestre em Políticas Públicas Luiz Fernando do Rosário
Linhares, Fonte: página 109 de livro Frechai Terra de Preto.
• Quadra- 52
Inserção de "Terra de preto não é gueto", verso da música FRECHAL TERRA DE PRETO, de
Paulinho Akomabu.
• Quadra- 70
Inserção de "Lutar pra nós é um destino", verso da poesia DO POVO BUSCAMOS A FORÇA, do
guerrilheiro, presidente e poeta angolano Agostinho Neto.
• ESTE CORDEL ...
Está baseado no livro FRECHAL TERRA DE PRETO - Quilombo Reconhecido Como Reserva
Extrativista; São Luís: SMDH/CCN - Projeto Vida de Negro, 1996, 219pp.; e, principalmente, na
história oral que ouvimos nesses tantos anos de convivência ( e profunda admiração) com as
28
moradoras e moradores do Quilombo Frechai.

PUBLICAÇÃO: PROJETO VIDA DE NEGRO/SOCIEDADE

MARANHENSE DE DIREITOS

HUMANOS E CENTRO DE CULTURA NEGRA DO MARANHÃO

APOIO:
- ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO QUILOMBO FRECHAL
- ASSOCIAÇÃO DAS COMUNIDADES
NEGRAS RURAIS QUILOMBOLAS DO
.
.

MARANHÃO.
- PROJETO QUILOMBO RESISTÊNCIA NEGRA/CENTRO DE CULTURA NEGRA DO
MARANHÃO
- EZE/CESE(BA)
~ FUNDAÇÃO FORD (RJ)
- MOVIMENTO INTERESTADUAL DAS QUEBRADEIRAS DE CÔCO BABAÇU/MIQCB

MIRINZAL - MARANHÃO - BRASIL
29

VALEU, FRECHAL!
Por esses tantos brasis, a terra sempre representou o símbolo máximo do poder .. dos mandos e
-

desmandos, das violências e explorações executadas pelas classes dominantes deste país.
Paralelamente a tais práticas, essa mesma elite e seus legitimadores e apadrinhados, ao longo de
cinco séculos, estruturaram a ideologia racista na qual negros, índios e mestiços deveriam ser eternamente
. submissos ao poder, cabendo-lhes exclusivamente o papel de despossuídos: sem moradia, sem educação,
sem saúde, e, principalmente, sem terra.
Os moradores e moradoras do Quilombo Frechai, rompendo com essa imposição de fatalidade e
. submissão, construíram uma dignificante epopéia de luta e resistência, culminando por derrotar fragorosamente
um prepotente e rico empresário/latifundiário, tomando-se assim, de fato e de direito, os legítimos proprietários
(coletivamente) de suas seculares terras.
Essa história tem que ser contada e cantada em versos e prosas, em todos os tempos e 1 ugares, para
acender nosso orgulho de povo guerreiro, trabalhador, alegre, e, acima de tudo, de povo vencedor.
Acreditamos ser esse um dos caminhos na construção da nossa auto-estima em sermos afro-brasileiros.
Valeu a dignidade, a organização, a luta, a vitória e a festa.

Valeu, pretos e pretas do Quilombo Frechai!
30

Magno Cruz

