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RESUMO 

 

As questões relacionadas ao estudo de comunidades tradicionais têm sido discutidas 

de forma constante ao longo dos últimos trinta anos, abordando as comunidades 

quilombolas, ribeirinhas, indígenas, dentre outras, sob as mais variadas vertentes. 

Laudos antropológicos, teses de mestrado e doutorado e diversas outras pesquisas 

vêm sendo realizadas afim de entender esses sítios e seu desenvolvimento. Quando 

se trata das comunidades quilombolas essas discussões se intensificam, sobretudo 

porque envolvem disputas de terra e novos conceitos que atuam como base na 

identificação e caracterização das comunidades quilombolas, considerando esses 

territórios étnicos como espaços importantes no desenvolvimento do Brasil, assim 

como seu processo histórico ao longo do tempo. No Maranhão, a presença das 

comunidades negras rurais quilombolas corresponde a uma grande parcela das 

comunidades tradicionais em todo o Brasil, possuindo o maior número de sítios num 

mesmo espaço territorial. Por isso, entender esses espaços sob a base de novas 

significações se torna importante quando se trata de comunidades étnicas, avaliando 

sobretudo a escassez de dados acerca desses sítios, no que tange à sua economia, 

relações sociais, patrimônio material e imaterial existentes e, em especial, quanto às 

problemáticas que envolvem a luta pela posse legal das terras que ocupam. 

Conceituado como quilombos contemporâneos ou ressignificados, esta tese estuda as 

noções de espaço, tempo e causalidade nas comunidades quilombolas de Santo 

Inácio e Itamatatiua, em Alcântara, MA, sob os vértices da Arqueologia, da Gestão do 

Território e Representações Sociais, abordando esses sítios sob variados temas, 

como organização territorial, relações de poder, cultura material e imaterial e 

economia. Destarte, o trabalho transcorrerá como forma de responder se comunidades 

mais integradas e com maior domínio de noções modernas de espaço, de tempo e 

causalidade têm maior capacidade de desenvolvimento e de resiliência. Para isso, um 

extensivo trabalho de campo foi realizado, permanecendo na comunidade por longos 

períodos, convivendo com os moradores e participando do cotidiano e atividades 

festivas. Uma gama extensiva de materiais foram levantados e as análises dos dados 

e as respostas para os objetivos propostos são apresentados ao longo deste trabalho. 

 

 

Palavras – chave: Quilombos; Arqueologia Histórica; Territorialidade; Patrimônio 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The issues related to the study of traditional communities have been discussed in a 

constant way over the last thirty years, discussing the quilombola communities, 

riverain, indigenous people, among others, about the most varied aspects. 

Anthropological reports, masters and doctoral theses and several other studies have 

been conducted in order to understand these sites and their development. When it is 

about the quilombola communities these discussions intensify, especially because they 

involve territorial disputes and new concepts that operate as the basis of the 

identification and characterization of the quilombola communities, considering these 

ethnic territories as important areas in the development of Brazil, as well as its 

historical process over time. In Maranhao, the presence of quilombola rural black 

communities represents a large portion of traditional communities throughout Brazil, 

with the largest number of sites in the same territorial space. So understand these 

spaces from the perspective of new meanings becomes important when it is about 

ethnic communities, especially measuring the lack of datas on these sites, especially 

about the economy, social relations, material and immaterial heritage existing and 

particularly about issues involving the fight for legal ownership of the land they occupy. 

Conceptualized as contemporary or reinterpreted quilombos, this thesis studies the 

notions of space, time and causality in Santo Inácio and Itamatatiua quilombola 

communities in Alcântara, MA, from the perspective of the vertices of Archaeology, 

Territory Management and Social Representations, approaching those sites from in 

several themes such as territorial organization, power relations, material and 

immaterial culture and economy. Thus, the work proceed in order to respond if more 

integrated communities and with a bigger dominationry of modern notions of space, 

time and causality have greater capacity of development and resilience. For this, an 

extensive field work was done, staying in the community for long periods, living with the 

locals and participating in the daily and cultural activities. A wide range of materials 

were collected and the analysis of the datas and the answers to the proposed 

objectives are presented in this work.  

 

Key-words: Quilombo; Historical Archaeology; Territoriality; Heritage 
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INTRODUÇÃO 

 

Os primeiros trabalhos da autora com comunidades negras rurais quilombolas 

aconteceram no ano de 2008, quando, enquanto principiante em pesquisas com territórios 

étnicos, ainda era leiga, buscando apreender falas, gestos, paisagens e tudo que 

circundasse as comunidades. As falas eram insipientes, um modo nada estruturado, mas 

havia tanta abertura no contato com aquele espaço e pessoas, em especial os mais velhos, 

que as entrevistas iam fluindo de forma espontânea e, a recepção por parte do entrevistado 

se traduzia em abraços acalorados, sorrisos abertos e uma confiança dispensada numa 

estranha para eles.  

Ali a radialista percebeu que na realidade seu trabalho não era estar dentro de 

um estúdio, e sim no campo, conhecendo e sendo conhecida por pessoas num trabalho de 

casa em casa, de observações que variavam de um simples animal no pasto até as 

expressões faciais, os olhares e gestos para perguntas, conversas despretensiosas e 

entrevistas formais, dentre muitos outros caminhos. De lá pra cá se passaram sete anos e 

os territórios étnicos – em especial, pela experiência de campo, as comunidades 

quilombolas – se tornaram mais que um campo de estudo, mas uma opção profissional a 

ponto de a pesquisadora ser (re)conhecida por muitos como ‘a moça dos quilombos’. 

No primeiro contato com esses sítios, em abril do ano de 2008, mais de 103 

comunidades foram pesquisadas durante um período de quarenta dias, num trabalho diário, 

conhecendo e apreendendo parte da cultura, práticas sociais, econômicas e de identidade 

desses sítios1. O trabalho fez parte do projeto que resultou na produção de um relatório de 

pesquisa do perfil socioeconômico do território quilombola de Alcântara (Maranhão). O 

projeto Quilombo: Produzir para cidadania visava recensear o sistema de produção 

agropecuária da região, com aplicação de um questionário em que, para além do objetivo 

principal do trabalho, outras esferas foram abordadas, permitindo um mapeamento da área 

em dados qualitativos e quantitativos e também sociocultural desses territórios – num 

trabalho paralelo.  

A partir daí, para continuar as pesquisas com mais embasamento prático e 

teórico sobre esses territórios, um longo processo foi se dando, a partir do Mestrado em 

Arqueologia e Arte Rupestre, no Instituto Politécnico de Tomar, IPT; e Universidade Trás-os-

Montes e Alto Douro, UTAD, Portugal, focando nas linhas do Território e do Patrimônio. O 

curso foi de suma importância por permitir o conhecimento de outros territórios e culturas 

                                                           
1 Ver Relatório de pesquisa do perfil socioeconômico da população do Território Quilombola de Alcântara, na publicação: 

Desenvolvimento e Comunidades Negras Rurais Quilombolas no Maranhão – Produzir para a cidadania, 2008, produzido pelo 

Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria Estadual de Agricultura/Instituto Interamericano de Cooperação para a 

Agricultura – IICCA e Instituto Agontinmé. 



2 

 

sob diversos âmbitos (arqueológico, geomorfológico, antropológico, patrimonial, etc.), 

resultando no primeiro trabalho dissertativo sobre Itamatatiua, comunidade quilombola da 

Baixada Maranhense. A dissertação buscou compreender as dinâmicas de transformação 

da comunidade e a partir dos resultados do trabalho, sentiu-se a necessidade de ampliar 

esses estudos para outros sítios. 

No cerne, considerando o campo de estudo e sujeitos serem identificados como 

territórios étnicos, tradicionais, a atuação do pesquisador na construção dessa análise 

buscou uma dinâmica atenta e cuidadosa, posto que nesse caminho a adoção de uma 

postura 100% imparcial é difícil, porque, bem ou mal, algumas percepções só podem ser 

apreendidas a partir de uma relação mais aproximada com o sujeito e o seu entorno, o que 

se adequa ao que Sousa (2005) disserta quanto à paisagem, trazendo-a como um artefato 

atuando de forma eloquente na configuração simbólica de uma realidade social. Tal 

assertiva se torna mais complexa quando se aborda e trabalha com patrimônios imateriais e 

simbologias, em que se lida com a concepção do outro sobre suas próprias raízes e bases, 

onde sua fala é a “verdade” do que a comunidade vive e aprendeu a conhecer ao longo do 

tempo e referendar tudo isso significa reconhecê-las como tal.  

No entanto, ainda que mais envolvimento empírico seja necessário, o 

pesquisador compreende que naquele território se apresenta um leque de características 

próprias, formando um todo e que este identifica e molda as relações e representações 

desses espaços étnicos. De tal modo, Munanga (2012) chama a atenção para o cuidado 

quanto às pesquisas sobre os quilombos, quando dos trabalhos realizados e dos discursos 

relacionados à identidade negra e, nesse mote, quilombola, no país, citando justamente a 

ausência não só de discernimento quanto à sua base formadora, como também às análises 

muitas vezes absortas da realidade desses espaços e suas movimentações em variados 

vértices, tais como relações sociais, culturais, políticas, econômicas e outros. O antropólogo 

diz mais: que “o pesquisador que atua às vezes nessa diversidade discursiva corre o risco 

de pintar um quadro identitário distante daquele que refletiria internamente os ensaios 

dessas comunidades” (p. 15), o que reforça a atenção e cuidados dispensados. 

Por isso, nesta tese, assim como ocorreu na dissertação de mestrado já citada, 

tentou-se trabalhar um “olhar à parte”, buscando, mais que atingir os objetivos propostos, 

uma análise que contemplasse o todo, mas também as particularidades identificadas nas 

duas comunidades, considerando a complexidade que existe e se identifica nesses 

territórios. Mais: valorizando-as, tendo em vista que no decorrer dos anos de pesquisas 

nesses sítios e, sobretudo, nos três últimos, já no âmbito do doutorado, foi possível 

identificar para além de materialidades, simbologias que ajudam na formação da identidade 
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quilombola desses sítios; o que contribui para um paralelo com os demais quilombos 

espalhados ao longo do território brasileiro. Por esse motivo, a tese trabalhou com as 

comunidades de Santo Inácio e Itamatatiua, localizadas em Alcântara, mas também em 

pontos distintos do território. Enquanto a primeira está mais próxima da sede, cujo principal 

acesso a outros espaços se dá por meio do mar; a segunda encontra-se na divisa com 

outros municípios da Baixada, e, ao mesmo tempo, com a capital, São Luis, por via 

marítima.  

A importância dessa assertiva se dá no sentido de que os elementos 

identificados nessas comunidades, assim como suas representações e identidade, podem 

servir como base para o trabalho em outros territórios, com outras dinâmicas, outras 

geografias, que vêm de uma matriz comum: uma descendência africana e afro-brasileira. 

Essa matriz, apesar das ligações feitas no decorrer dos tempos e das interrelações 

estabelecidas com outros povos e culturas – como o europeu e o indígena – o que ajudou a 

modular as características e construções identitárias na atualidade, não foi dissociada da 

raiz desses territórios e está presente no cotidiano e na formação de seus descendentes, 

mesmo em tempos contemporâneos. 

Assim, trabalhou-se com a perspectiva de gestão do território, atuando com os 

recursos disponíveis em cada sociedade; e com a paisagem, a partir da visão que o grupo 

tem desse território; e ao se trabalhar com um espaço étnico, sobretudo quando este não 

dispõe de fontes documentais que orientem o trabalho, fornecendo insumos que auxiliassem 

na construção dessa pesquisa, foi a oralidade local e suas memórias que nortearam, em 

grande parte, muitas das informações adquiridas, servindo de base para as análises a 

serem realizadas. Logo, ao se tratar da memória (HALBWACHS, 2006; REIS, 2010) a partir 

do território, de um espaço convergente entre tradição e ressignificações, o mesmo requer 

uma análise teórico-prática continuada.  

A partir dessas memórias e seus campos sociais, do mesmo modo que ocorre 

com o campo da arqueologia, aqui, da paisagem e histórica, e, no caso, também com as 

representações sociais, ambos irão dissertar, de forma menos abrangente, por diferentes 

áreas. No corpo do texto apresentado, algumas noções de campos disciplinares como a 

geografia (no que tange ao território/espaço), a antropologia (quanto aos aspectos 

socioculturais, relacionais e de desenvolvimento), a comunicação social (quanto ao 

discurso/oralidade) serão manifestados, seja no campo teórico ou no decorrer das 

abordagens. Deste modo, como linha estratégica, a pesquisa buscou estudar a construção 

das noções de espaço, tempo e causalidade nos quilombos, trabalhando como hipótese de 

base que comunidades mais integradas (coesas entre gerações, grupos sociais, etc.) e com 
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maior domínio de noções modernas de espaço (contínuo), de tempo (irreversível), 

causalidade (física), têm maior capacidade de desenvolvimento e de resiliência. 

As comunidades tradicionais, étnicas são espaços de múltiplas esferas 

conceituais baseadas em trabalhos in loco, em grande parte, se se considerar que em 

muitos casos parte-se do zero na obtenção de dados documentais, icnográficos, dentre 

outros sobre esses territórios. Por isso, cada elemento passa a ter um papel importante na 

realização de trabalhos de pesquisa que envolvam análises e até mesmo reconstruções 

históricas e sociais, observações quanto à identidade dos grupos formadores desses sítios, 

assim como a estrutura física na qual estão inseridos. Tudo concorre para uma resposta, e 

esta tem seus protagonistas e coadjuvantes nesse processo. 

Esse empoderamento das comunidades nos últimos tempos, não mais as 

considerando como territórios isolados e totalmente à margem do global, e sim, como 

comunidades tradicionais autônomas (ALMEIDA, 2007), na construção contínua de sua 

territorialidade e identidade, levantou alguns questionamentos sobre seus movimentos e 

estruturação não só quanto à sua identidade e dinâmicas, mas também sobre a forma como 

gerem o território ao qual pertencem e no qual atuam de forma presente e continuada. 

Assim, baseado especialmente nos mais de cinco anos de trabalhos constantes com sítios 

quilombolas na Baixada Ocidental Maranhense2, mais precisamente em Alcântara, 

participando do cotidiano, observando as relações internas externas, atuando, em alguns 

aspectos, de forma direta e indireta, foi possível margear alguns questionamentos. 

Eles foram norteados pela observação de que há entre as comunidades 

diferenças quanto à sua gestão e dinâmicas territoriais, que transcorrem por questões 

sociais, culturais, identitárias, econômicas e políticas. Comunidades organizadas sob muitos 

desses aspectos e outras ainda à deriva de muitos deles; particularidades de cada sítio 

conformando com as relações intercomunitárias e, sobretudo, com a postura diante de todas 

essas questões no âmbito das suas relações com o local, o entorno e o global.  

Colocada a hipótese base, partiu-se para a elaboração dos objetivos que 

norteariam a pesquisa e confirmariam (ou não) tal questionamento, caminhando de forma 

paralela na análise das duas comunidades quilombolas nomeadas como campo de estudo. 

Assim, considerou-se importante estruturar essa abordagem respondendo à questão sobre 

quais as noções de espaço, tempo e causalidade nas comunidades e como variam ou não 

em função da idade, gênero, profissão ou outras dimensões. A partir de então, seguindo 

com a busca de respostas para: qual a forma como a comunidade entende a natureza, suas 

dinâmicas e a relação entre necessidades e recursos? Qual a importância relativa que 

                                                           
2 Ver capítulo 2. 
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atribui às técnicas e à logística e ao ensino/formação disponíveis? e Como se articulam 

estas questões com as representações sociais?  

Simultaneamente, observou-se que para isso outras respostas seriam 

necessárias, seguindo assim com as questões: analisar a relação da comunidade de 

Itamatatiua com seu território, a partir de mapeamento já iniciado em pesquisa anterior, 

relacionando aos dados produzidos e alargando essa análise a outras comunidades da 

região de Alcântara (MA) – no caso, Santo Inácio; compreender o processo de 

ressignificação do patrimônio material e imaterial; aprofundar a discussão sobre a forma 

como se dá a concepção da comunidade quanto ao território e sua relação com o cotidiano 

local (práticas socioculturais); avaliar o papel da memória na organização da comunidade 

quanto às suas relações socioculturais e de poder. 

Algumas questões e dados sobre as comunidades negras rurais quilombolas 

aqui estudadas, já trabalhados na dissertação de mestrado defendida em 2010, foram 

abordadas de forma diferente, sem a mesma compilação dos dados obtidos. Isso quer dizer 

que a citação destes no decorrer do trabalho foi feita de forma sucinta e dando ênfase às 

novas observações e/ou mudanças identificadas ao longo da pesquisa de campo. Sob esse 

aspecto, vale salientar que o trabalho de campo nesses sítios dificilmente consegue 

decorrer de forma imparcial, sem certo grau de envolvimento com a comunidade (PASSOS 

e BARROS, 2009); até mesmo como forma de obtenção do objetivo proposto, o que 

significa ter a colaboração dos moradores na pesquisa. 

Os anos de campo nesses territórios permitiram saber que se lida com pessoas 

de pouco acesso a alguns insumos necessários na atualidade para um melhor modo de 

vida, baixa escolaridade, dentre outros aspectos, mas de um alto grau de compreensão do 

seu território e da preservação do mesmo, mantendo resguardada sua história esmiuçada, 

seus cantos sagrados, particulares, seu chão, sua terra, lendas, saberes e todo universo 

componente da sua região. Ter acesso a esses elementos implicou também em se deixar 

levar por eles e se permitir fazer parte de tudo isso.  

Dessa forma, levando em consideração os objetivos aqui traçados, a pesquisa 

abordou questões relacionadas às comunidades negras rurais quilombolas e às discussões 

acerca de novas significações, a análise dessas a partir do conceito de território e suas 

representações, assim como características de suas dinâmicas e relações sociais. Os dados 

apresentados e analisados foram feitos em escala de maturação, com novos elementos 

incorporados, alargando a problemática de forma mais elaborada e com dados atualizados3. 

                                                           
3 Ressalta-se que todas as imagens e gráficos apresentados nessa tese, que não fizerem referência à autoria dos mesmos 
durante sua exibição, são de autoria exclusiva da autora. 
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Destarte, no capítulo A questão Quilombola: estado da arte da pesquisa o 

conceito de quilombo é abordado, considerando o que Anjos (2006) defende quanto à sua 

origem no campesinato negro, povos de matriz africana que conseguiram ocupar uma terra 

e obter autonomia política e econômica. Junto, traz o conceito de quilombo, em que Almeida 

(2011) diz “não poder ser territorial apenas ou fixado num único lugar geograficamente 

definido, historicamente ‘documentado’ e arqueologicamente ‘escavado’ (p. 45), ressaltando 

a autonomia desses sítios. Isso posto, acompanhando o processo de entendimento desses 

territórios a arqueologia histórica aparece como outro elemento de análise, trabalhando a 

paisagem e o que se define como ‘arqueologia dos quilombos’ (Funari, 2005), ao considerar 

esses espaços não só pelo viés da sua cultura material, mas também por seus elementos 

identitários.  

Continuando, a gestão desses territórios numa conjuntura global, não 

dissociando os valores internos, em que as representações sociais se apresentam como 

constituintes de um produto de interação, possibilitam a comunicação entre os membros de 

uma comunidade, que permitem a circulação de códigos comuns a todos (FERREIRA, 

2012), em união com as identidades (HALL, 2003) desses espaços étnicos.  

O capítulo O contexto geológico e ambiental e sua relação com a 

comunidade apresenta os dados relacionados a esses aspectos, ressaltando que as 

informações encontradas referentes aos quilombos de Santo Inácio e Itamatatiua, de forma 

específica para casa um ou mesmo para a região, são escassas, citando os sítios de forma 

individuais e também coletivamente; os dados referidos no texto dizem respeito à região 

num âmbito geral. A ausência de uma gama melhor explicitada de dados referentes à região 

acontece em virtude de haver grande dificuldade na localização de informações, em 

especial das comunidades aqui estudadas e de dados contextuais nesse sentido, o que 

dificultou uma abordagem mais precisa e detalhada.  

Em geral, os documentos encontrados com informações consistentes foram de 

regiões distantes e de geografia diferente da Baixada Ocidental Maranhense. Em especial 

das comunidades do território de Alcântara, os dados dizem respeito à área onde se localiza 

a Base Espacial de Alcântara e, considerando que nenhuma das comunidades tem relação 

com os sítios remanejados em virtude do empreendimento, os documentos localizados não 

comungavam com o que era necessário nesse sentido. Também sob essa perspectiva, a 

falta de insumos para uma atividade de georeferenciamento desses sítios e assim, uma 

melhor apresentação de dados nesse sentido impediram que esse capítulo viesse com um 

desenvolvimento adequado, motivo suficiente para a estruturação de futuros trabalhos 

relacionados a essa questão.  
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Seguindo, o capítulo três, Metodologia da Pesquisa, traz a metodologia 

aplicada na pesquisa para obtenção dos dados apresentados, utilizando-se de técnicas 

qualitativas, com a realização de entrevistas semiestruturadas, observação empírica, 

pesquisas bibliográficas e outras variáveis que contribuíram para construção desta tese. 

Vale salientar que no que se refere a comunidades tradicionais a aplicação de algumas 

metodologias vão ao encontro de uma observação participativa em que os atores sociais 

envolvidos delimitam o decorrer dos trabalhos a partir de suas falas e posturas de uma 

maneira geral. Continuando, no capítulo Santo Inácio e Itamatatiua: uma narrativa 

quilombola, um patrimônio continuado são apresentadas as comunidades a partir dos 

dados obtidos durante trabalho de campo e pesquisas documentais, icnográficas, dentre 

outras; assim como a análise destes num perfil comparativo.  

A escolha dos dois sítios se deu em função da importância representacional que 

as comunidades têm, da forma como interagem interna e externamente, entre comunidades 

e com a sede e, sobretudo, pelo recorte étnico em meio a disputas territoriais e manutenção 

de uma identidade face a uma globalização cada vez mais ativa e emergente, já não mais 

reclusa às grandes cidades. Diferente de tempos passados, as comunidades quilombolas 

estão melhor organizadas e inseridas na sociedade, num processo de ressemantização 

(ALMEIDA, 2010), em que novos conceitos e identidades são estabelecidos a partir das 

dinâmicas desses sítios. Nesses termos, são abordados vértices culturais, práticas, 

simbologias, as cultura material e imaterial identificadas, além de outras informações que 

contribuíram para análise aqui proposta.  

Em Similaridades e Diferenças que se cruzam na construção do 

conhecimento têm-se as relações de tempo, espaço e causalidade, a memória 

(HALBWACHS, 2006) e o patrimônio, componentes essenciais no que tange à preservação 

dos saberes e fazeres tradicionais das comunidades, sobretudo porque muito do que se 

apreendeu dos quilombos de Itamatatiua e Santo Inácio veio da oralidade, da fala de seus 

atores sociais. Por fim, as considerações de todo o trabalho apresentando.  

Assim, inicia-se, então, a viagem pelo universo das comunidades tradicionais, na 

companhia da “moça dos quilombos”! 
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CAPÍTULO 1 – A QUESTÃO QUILOMBOLA: ESTADO DA ARTE DA PESQUISA  
 
Quilombos Face às variadas Correntes Teóricas 

 

Os quilombos ou mocambos foram locais construídos, habitados por negros que 

viviam na condição de escravos, fugidos de grandes fazendas e/ou outras propriedades 

durante o período escravocrata brasileiro. Geralmente eram localizados em espaços 

próximos a riachos, rios ou lagos, em que a terra pudesse ser cultivada e o acesso fosse 

dificultado para os senhores de escravos, capitães do mato e soldados da coroa. De 1520, 

ano em que se tem notícia dos primeiros carregamentos de africanos vindo para o Brasil até 

meados do ano de 1850, quando o tráfico negreiro foi proibido pela coroa, cerca de 40% dos 

escravos comercializados nas américas vieram para o país (REIS, 2010; REIS & GOMES, 

1996). 

No Maranhão, conforme Assunção (2015), “era mais fácil fugir (...) onde havia 

extensas florestas, na sua maior parte ainda não colonizadas, banhadas por muitos rios e 

riachos. A vida nos quilombos tornou-se uma alternativa viável” p. 340). Mais de 500 anos 

depois, a definição de quilombo ganhou novos significados e hoje atua como identidade 

motora no processo de caracterização de terras de uso comum, terras de santo, terras de 

preto, dentre outras especificações nas muitas comunidades existentes ao longo do país. 

Segundo a Fundação Palmares, órgão do Governo Federal responsável pela identificação, 

regularização e titulação dessas terras, o Brasil possui hoje 2.849 comunidades identificadas 

e reconhecidas, das quais 653 se localizam no Maranhão4. 

De tal modo, na atualidade, pensar em comunidades negras rurais é pensar em 

coletividade, uso comum de terras, tradições, oralidade. Todas essas assertivas são 

elementos constituintes de uma comunidade quilombola, cujo conceito vai além: são 

territórios que ganharam uma ressignificação ao longo do tempo deixando a visão de 

espaço de refúgio de escravos fugitivos, durante o período escravocrata, para serem 

identificados como territórios étnicos, “povos tradicionais”, cujas dinâmicas próprias ajudam 

na construção de uma identidade coletiva, carregada de representações intrínsecas ao seu 

espaço físico, simbólico e sociocultural (GOMES, 2015; ALMEIDA, 2006, 2015). Sob esse 

aspecto, pode-se mensurar que as “identidades formadoras da sociedade brasileira têm sido 

construídas no movimento dialético entre os discursos produzidos e documentados (as 

fontes escritas/arqueológicas) e as relações que estabelecemos em nosso cotidiano com os 

outros que fazem parte de um todo social” (SCHIAVETTO, 2005, p. 80).  

                                                           
4 Dados atualizados na página da Fundação Palmares, acessada em 01.09.2016 < goo.gl/ZjYd2j>. 
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No entanto, para se chegar aos quilombos contemporâneos, cuja apropriação do 

termo ganhou respaldo e legitimação política e jurídica, como forma de luta e identificação 

com o objetivo principal de posse legal dos seus territórios, não se pode deixar de citar o 

período escravocrata brasileiro. Foi esse período que norteou a formação dos mocambos e 

as dinamizou de acordo com a região e situação em que eram levantados (os quilombos 

variavam de pequenas alocações às margens de rios ou localidades onde era possível obter 

água e terra fértil para produção de alimentos e outros insumos, bem como quilombos 

maiores e organizados de tal forma que não só subsistiam seu território como abasteciam as 

cidades vizinhas). 

Mencionar os quilombos no seu sentido literal significa impingir matrizes 

formadoras dos sítios quilombolas atuais, no que se refere à sua identidade e heranças 

ancestrais, que se traduzem nas suas relações sociais, econômicas e culturais; na 

constituição do seu patrimônio material e imaterial, assim como também na sua relação com 

o seu território e a sua paisagem. Mesmo nos muitos sítios tradicionais, que sequer foram 

ou tiveram aquilombamentos nas proximidades de suas terras, traços e identidades não são 

difíceis de serem identificados; e nesse sentido, a escravidão no Brasil teve papel 

determinante – tanto no que diz respeito às identidades como também às barreiras e 

conceitos pré-estabelecidos e vigentes até os dias atuais. 

  

Nos séculos XVII e XVII se constituíram as mais importantes e duradouras 
extensões territoriais das rotas do tráfico negreiro: as costas da Mina e de 
Angola. Foi nesse período que ocorreu a maior quantidade de povos 
africanos transportados para o território brasileiro. (...) Segundo o historiador 
Décio Freitas, ao tratar da abolição em “o escravismo brasileiro”, em 
nenhum outro país do novo mundo teve a instituição vida tão longa. 
Implantada logo no início da colonização, apenas foi suprimida formalmente 
no fim do século XIX. Nos tempos modernos, o Brasil se singularizou como 
o último país do mundo a aboli-la. Em quase todo o novo mundo a 
independência nacional, mais ou menos, se fez acompanhar da abolição. 
As exceções foram o Brasil e os Estados Unidos (Reis, 2010, p. 21). 

  

No Maranhão, os primeiros registros de quilombos datam do início do século 

XVIII e se intensificou na segunda metade deste século. Muitos autores consideram a 

escravidão no Estado tardia (REIS & GOMES, 1996), trazendo entre as características de 

uma sociedade escravista e agrícola plenamente desenvolvida e próximo à independência 

do país, em 1888, a maior população escrava encontrava-se no Estado concentrada nas 

fazendas de arroz, algodão e também de açúcar (REIS, 2010). 

Muitas das terras hoje consideradas quilombolas encontram-se em fazendas 

desagregadas por ordens religiosas, proprietários que perderam grandes fortunas e 

adquiriram muitos débitos sendo obrigados a abandonar suas terras, deixando-as para os 
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empregados, escravos forros e também ainda cativos; outras foram confiscadas pelo 

governo regente ou mesmo invadidas. 

Assim, muitas comunidades foram construindo um legado, que hoje pode ser, 

em certa medida, traduzido nos quilombos contemporâneos. Apesar disso, apesar de 

tradicionalmente ocupadas as terras quilombolas não pertencem legalmente à grande 

maioria das comunidades, e, a partir disso, trazendo para as últimas três décadas, o olhar 

para esses sítios passou a ser visto de maneira mais abrangente e sob lentes para além do 

histórico, mas também cultural, étnico, simbólico...e sobretudo, territorial.  

Seguindo, foi nos anos de 1980, com a CONSTITUINTE, que os direitos das 

comunidades tradicionais começaram a ter visibilidade. A partir daí houve também uma 

intensificação dos trabalhos científicos, pesquisas acadêmicas em diversas áreas 

começaram a ser desenvolvidas e muitas comunidades que viviam isoladas ou esquecidas 

em suas terras passaram a ganhar outras definições e direitos. Apesar disso, no Maranhão, 

considerando o grande contingente de comunidades existentes, entre identificadas, 

reconhecidas e tituladas, são poucos os dados e trabalhos localizados, em especial que 

abordem áreas como a arqueologia, territorialidades, pela vertente geográfica e também 

antropológicas, salvo os laudos produzidos como fim de reconhecimento pelos órgãos 

federais brasileiros – Fundação Palmares, INCRA, por exemplo.  

Simultaneamente, excluem-se, em se tratando dos dois campos de estudo aqui 

apresentados, as fontes escritas e arqueológicas, considerando que poucos são os dados 

documentais, iconográficos e oficiais encontrados desses sítios, bem como vestígios 

materiais que propiciem a identificação e/ou produção de tais dados. Ressalta-se, contudo, 

que a falta de dados não se dá, exclusivamente, por falta de insumos para bases de 

informações. Longe disso, se houvesse o acesso a mecanismos para pesquisas mais 

elaboradas no âmbito da arqueologia, antropologia e outras ciências que trabalhem sob a 

ótica desses territórios (FUNARI, 1998), a exemplo, citando recursos financeiros e projetos, 

seria possível a produção de dados e materiais, como dados geográficos, sistemas de 

georeferenciamento com localizações precisas, documentais, históricos e outros, produzidos 

a partir das pesquisas e de trabalhos de gestão territorial e do patrimônio, ambiental e de 

outras bases de preservação – a comunidade se empoderando de sua paisagem (REIS, 

2010).  

Embora muitas comunidades não tenham sido de fato quilombos no conceito 

literal, muitos desses espaços tradicionais contam com povoações de mais de 200, 300 

anos, originadas no período escravocrata, com historicidade e práticas transmitidas e 

continuadas através de gerações, saberes e fazeres próprios, construídos ao longo do 
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tempo sob uma base coletiva. Neles, além de alguns artefatos encontrados, como muralhas 

antigas, poços, caldeirões, árvores centenárias, peças de engenhos diversas e outros 

vestígios materiais mais recentes, é provável que haja também vestígios ainda intactos e 

desconhecidos ou mesmo esquecidos nos quilombos. Em suas identificações se faria 

necessária a realização de prospecções arqueológicas e pesquisas mais apuradas. 

Exemplificando tal assertiva, acredita-se que, a partir de relatos orais, poderiam ser 

localizadas (uma possibilidade ainda remota), fragmentos de cerâmica indígena em um dos 

sítios estudados, Itamatatiua.  

Essa possibilidade leva em consideração tanto a fala dos atores locais quanto a 

localização de fragmentos de artefatos em cerâmica, encontrados e identificados pela 

população da comunidade ao fazer a limpeza de alguns terrenos próximos à igreja e ao 

cemitério do sítio. Esses fragmentos são descartados por falta de conhecimento e também 

por ser, para eles, apenas pedaços irrelevantes de cerâmica. Assim como acontece no 

quilombo de Itamatatiua, muitas comunidades hoje dispõem como fontes documentais 

apenas registros em cartórios, muitos dos quais, dependendo da localidade, perdidos; e 

trabalhos acadêmicos que, em geral, abordam questões apenas culturais e territoriais de 

forma superficial. 

Ao se trabalhar com um território étnico como são as comunidades negras rurais 

quilombolas, sobretudo quando se trata, em tempos contemporâneos, de espaços 

ressemantizados, faz-se necessário dar atenção a várias nuances de análise que permitam 

uma compreensão mais próxima da realidade local e também dos objetivos propostos em 

cada trabalho realizado nesses espaços. Com isso, sendo grande parte dos quilombos 

atuais (salvo os chamados quilombos urbanos5) distantes dos centros urbanos, cada 

qualidade interpretativa é importante na análise dos dados empíricos aliados à teoria 

(ALMEIDA, 1996; 1997; 2006; 2015).  

Especialmente no que inscreve o Conselho Ultramarino, em 1740, quilombos 

eram: “toda habitação de negros fugidos, que passem de cinco, em parte despovoada, ainda 

que não tenham ranchos levantados e nem se achem pilões nele [...]”.  

No Maranhão, 

 

a existência de frentes de expansão quilombolas torna ainda mais complexa 
a noção de uma fronteira linear, separando sociedade nacional do “gentio”. 
Os quilombos se estabeleceram de fato dos dois lados da fronteira. Havia 
os mocambos localizados nas terras indígenas, fora do alcance imediato 

                                                           
5 Os quilombos urbanos são espaços ou bairros negros, localizados em cidades, cuja população é formada em grande parte 
por negros e descendentes, muitos dos quais vindos do interior dos estados, trazendo na sua formação cultural, social e 
histórica, elementos característicos, oriundos de uma matriz africana ou afro-brasileira. Atualmente, também chamados de 
‘guetos’, muitos deles se localizam em regiões periféricas e marginalizadas pela sociedade de uma maneira geral.  



13 

 

das autoridades, e por isto relativamente mais seguros e mais permanentes. 
Mas existiam também os quilombos estabelecidos nas imediações ou 
mesmo nas terras das fazendas, contando geralmente com a conivência 
dos escravos da senzala. Ambos constituem situações de frente de 
expansão na medida em que cultivavam terras e que o excedente de suas 
lavouras ou o produto de suas minas ingressavam na economia de 
mercado. A existência das diversas modalidades de ocupação do território 
mostra a disponibilidade da terra assumiu feições matizadas pela situação 
específica em cada área da província (ASSUNÇÃO, 2015, p. 117). 

 

Comumente as comunidades quilombolas na atualidade são imaginadas como 

espaços de difícil acesso, de habitações rústicas, geralmente feitas de taipa envoltos de 

vegetação densa e sem condições básicas, necessárias para um bom funcionamento de 

uma comunidade, tais como saneamento, sistema de esgoto, energia elétrica, água potável, 

dentre outros. Em tempos passados, como já citado, esse era o cenário de muitos sítios. No 

entanto, hoje, levando em consideração não se tratarem de quilombos historicamente 

conhecidos, mas de comunidades negras rurais, a realidade da grande maioria não condiz 

com tal definição, já que possuem uma estrutura melhorada, ainda que longe do 

recomendável; muito devido a programas do Governo Federal brasileiro, como Pronaf, Bolsa 

Escola, Bolsa Família e o Programa Brasil Quilombola6, específicos para esses sítios, que 

possibilitaram a essas comunidades a conquista de serviços e meios antes de difícil 

acessibilidade para esses sítios.  

Já é possível encontrar comunidades organizadas em múltiplos âmbitos (social, 

político e econômico), que gerem seu território de maneira a possibilitar a convergência de 

relações espaciais harmoniosamente. Um elemento construtor e agregador na composição 

espacial, temporal e simbólica nos quilombos diz respeito à paisagem na qual esses sítios 

estão incorporados. Posto isso, trabalhar a questão quilombola e dissociá-la dos seus 

contextos históricos e culturais e, em especial, da sua paisagem, significa um 

desmembramento de componentes chaves desse processo constitutivo e contínuo que são 

os quilombos, considerando sua ressemantização. Nisso, vale observar que: 

 

abordagens mais amplas vêm sendo desenvolvidas, discutindo o significado 
da paisagem para quem a construiu ou para quem veio a ocupa-la, 
fortemente calcadas em um enfoque teórico e sociopolítico, cujo objeto de 
estudo não é apenas a paisagem, como cultura material, mas, também, o 
homem que com ele interage. Nesses termos, a paisagem não se constitui 

                                                           
6 Pronaf: Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar de financiamento que estimula a geração de renda e 

melhorar o uso da mão de obra familiar, e atividades e serviços rurais agropecuários e não agropecuários desenvolvidos em 
estabelecimento rural ou em áreas comunitárias próximas; Bolsa Escola: Programa do Governo Federal voltado para famílias 
de baixa renda para auxiliar no acesso à educação; Bolsa Família: Programa do Governo Federal também voltado para 
famílias de baixa renda, que recebem um auxilio mensal por filho; Programa Brasil Quilombola: Programa do Governo Federal 
que tem o objetivo de consolidar os marcos da política de Estado para as áreas quilombolas. Como seu desdobramento foi 
instituída a Agenda Social Quilombola (Decreto 6261/2007) que agrupa as ações voltadas às comunidades em várias áreas 
(ver página SEPPIR). 
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em um mero reflexo de processos socioculturais, mas atua como um de 
seus fatores constitutivos (SOUSA, 2005, p.295). 

 

Contudo, para que os programas sociais que contribuíram para um 

melhoramento social nos quilombos fossem uma realidade de acesso a itens e serviços 

antes distantes desses territórios, um elemento precursor atuou através de um artigo da 

Constituição Federal Brasileira, de 1988, que trouxe um olhar político e de direito, 

antecedendo e atuando como pontapé inicial para que todos esses projetos voltados para as 

comunidades tradicionais, especialmente as quilombolas, começassem a ser idealizados, 

propostos e efetuados ao longo dos anos. O artigo 68, do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias — ADCT, se tornou um marco para os territórios étnicos, 

garantindo-lhes direitos constitucionais e de identidade, em especial o direito à terra, uma 

das principais reivindicações desses territórios, assim como também um dos motivos de 

seus maiores conflitos.  

O artigo dispõe que “aos remanescentes das comunidades dos quilombos que 

estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado 

emitir-lhes os títulos respectivos”. Com isso, as comunidades passaram a ter um aparato 

legal de defesa e inclusão por parte do Governo Federal. A titulação efetiva das terras 

tradicionais sempre foi um embate e ainda perdura, de forma lenta, o cumprimento de 

muitas das diretrizes na realidade dos quilombos; o que significa dizer que embora haja uma 

lei respaldando essa reivindicação, as titulações caminham a vagarosos passos, deixando, 

apesar da existência dos programas sociais e da própria garantia por lei de titulação das 

terras, as comunidades na incerteza da permanência nos seus espaços sagrados.  

 

O reconhecimento do direito ao território no qual as comunidades negras 
desenvolvem seus modos de fazer e viver tem sido garantido em diversas 
Constituições na América Latina. Alguns dos países latino-americanos que 
têm constituições reconhecendo o direito afrodescendente são: Brasil 
(quilombos), Colômbia (cimarrones), Equador (afro-equatorianos), Honduras 
(garifunda) e Nicarágua (creoles). (...)No Brasil, a garantia desse direito é 
fruto, a partir da década de 1970, da sinergia entre os movimentos sociais 
negros, as lutas localizadas das comunidades negras rurais – já bastante 
significativas neste momento no Pará e Maranhão – e mudanças político 
institucionais e administrativas inauguradas sobretudo com a Constituição 
de 1988. Esta garantiu o direito à propriedade para essas populações 
através do artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
(ADCT) que afirma: “Aos remanescentes das comunidades dos quilombos 
que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, 
devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”. Posteriormente, o 
decreto presidencial 4.887/2003 regulamenta o procedimento para 
“Identificação, Reconhecimento, Delimitação, Demarcação e Titulação das 
terras ocupadas por remanescentes das comunidades de quilombos” 
(MARQUES & GOMES, 2013, p. 137). 

 



15 

 

Ainda sob esse aspecto, Almeida (2004) complementa que: 

 

o fato de o governo ter incorporado a expressão “populações tradicionais” 
na legislação competente e nos aparatos burocrático-administrativos, tendo 
inclusive criado, em 1992, o Centro Nacional de Populações Tradicionais, 
no âmbito do Ibama, não significa exatamente um acatamento absoluto das 
reivindicações encaminhadas por estes movimentos sociais, não 
significando, portanto, uma resolução dos conflitos e tensões em torno 
daquelas formas intrínsecas de apropriação e de uso comum dos recursos 
naturais, que abrangem extensas áreas na região amazônica, no semiárido 
nordestino e no planalto meridional do País (p. 10). 

 
Ao encontro dessa afirmativa, “fundamentar teoricamente a atribuição de uma 

identidade quilombola a um grupo” (CARVALHO; SCHMITT & TURATTI, 2002, p. 01), como 

forma de identificação e sedimentação desses territórios e, a partir disso, buscar os aparatos 

legais que sirvam de aportes para que essas comunidades tenham seus direitos efetivados, 

implica mais que um olhar técnico, pois se tratam de espaços simbolicamente estruturados 

sobre uma base de heranças tradicionais. 

Todas as atividades, bem como leis e programas, pesquisas e trabalhos 

realizados acerca dos quilombos, e também da visibilidade hoje apresentada, o olhar para 

dentro desses sítios, deve-se, primeiro, à existência e propagação das “estórias” e histórias 

sobre o Quilombo dos Palmares.  

Considerado caracterizadamente um quilombo diante daquilo que se preceita o 

tipo de comunidade, o Quilombo dos Palmares teve Zumbi (MELLO, 2012; REIS & GOMES, 

1996; FUNARI, 1995) como seu maior representante. Séculos depois, os estudos realizados 

sobre o quilombo permitiu um leque maior e mais expressivo, com dados fundamentados 

teórico e cientificamente, por meio de pesquisas arqueológicas (FUNARI, 1995; 1996; 

FUNARI; ORSER & SCHIAVETTO, 2005) e de outras disciplinas aplicadas, além de 

diversos outros procedimentos que resultaram numa precisão de informações tais como: 

fatores sociais, econômicos, ambientais e culturais do território, que influenciaram seu 

surgimento, desenvolvimento e extinção.  

Um extenso trabalho na Serra da Barriga, no Estado de Alagoas, Nordeste do 

Brasil, onde se localizava o Quilombo de Palmares, foi desenvolvido na década de 1990 

pelo arqueólogo Pedro Funari, em parceria com o pesquisador Charles Orser, conceituado 

por seu trabalho com a cultura material afroamericana, em especial no período das 

plantações. As pesquisas se basearam no fato de que os dados oficiais (quase inexistentes) 

sobre Palmares se fundamentavam em relatos de pessoas que tiveram algum tipo de 

contato com a comunidade. Com o objetivo de obter e produzir dados concretos e oficiais, 
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em especial, a partir dos vestígios materiais encontrados no local, a pesquisa foi chamada 

de Projeto Arqueológico Palmares (FUNARI, 1995,1996). 

 

A República de Palmares compunha-se de diversos mocambos, cujos 
nomes, transmitidos pelos documentos da época, possuem etimologia 
africana, tupi e portuguesa. A capital, conhecida na época como Cerca Real 
do Macaco ou Serra da Barriga, localiza-se no município de União dos 
Palmares. Já em 1612, há referências a uma comunidade de escravos 
fugidos na Zona da Mata e em 1640 os holandeses consideram-na um sério 
perigo. Barô comandou um ataque holandês, em 1644, que teria vitimado 
cem pessoas e capturado 31 quilombolas, de um total de seis mil que 
viviam no principal acampamento. A rivalidade entre portugueses e 
holandeses seguramente contribuiu para o crescimento de Palmares e, com 
a retirada desses últimos, os ataques aos assentamentos, que já eram 
nove, intensificaram-se no período entre 1654 e 1667. A partir de 1670, 
ofensivas quase anuais visavam destruir   Estado rebelde, governado por 
Ganga Zumba, entre 1670 e 1687. Acusado de colaboracionismo, Ganga 
Zumba foi morto e sucedido por seu sobrinho Zumbi, rei entre 1687 e 1694, 
iniciando um período de guerras mais intensas, que culminaram com a 
expedição comandada pelo paulista Domingos Jorge Velho. Em fevereiro de 
1694, após um sítio de 42 dias, Macaco foi tomada e Domingos Jorge Velho 
reivindicou o motim, tendo vitimado 200 quilombolas e aprisionado 500, a 
serem vendidos fora da capitania. Duzentos teriam fugido, entre os quais 
Zumbi, capturado e morto em 20 de novembro de 1695 (IDEM, p. 8). 

 

Saindo da Serra da Barriga, em Alagoas, para o Maranhão, alguns quilombos 

tiveram visível protagonismo durante o período escravocrata e, ao contrário de Palmares, 

ainda se mantêm ativos, sob novas perspectivas, porém, com suas matrizes ainda 

preservadas e continuadas. O Quilombo de Frechal é um desses territórios. Sua existência 

remonta a um processo que ocorreu em muitas comunidades que declinaram durante o 

período colonial da cana-de-açúcar e algodão, e levaram os donos de fazenda e escravos a 

abandonarem, venderem ou deixarem suas terras para a população escrava existente nas 

propriedades.  

A partir daí, esses passaram a ser os donos e, apropriando-se da terra, também 

o fizeram, de forma coordenada, da adequação de um novo espaço como uma continuação 

de seu território ancestral (REIS, 2010). Assim, o Quilombo de Frechal pode ser 

caracterizado como terra de preto, hoje, uma das poucas comunidades no Maranhão que 

possuem a titulação de suas terras. Antigo engenho de cana-de-açúcar, após a morte do 

último herdeiro, as terras foram motivo de conflitos posteriores, o que fez com que muitas 

disputas e lutas fossem empunhadas até que Frechal conseguisse sua identificação como 

quilombola e a posse legal de seu território.  

Localizada na Baixada Ocidental Maranhense, no município de Mirinzal, a 

comunidade é conhecida por preservar sua identidade cultural, e onde o acesso, 



17 

 

principalmente por parte da liderança local, se habilita na fala de um quilombola de 

Itamatatiua, ao dizer: “Ah, lá não se entra assim, não. Precisa ter amizade ou conhecer 

alguém de lá para ver a sua entrada. Eles são muitos fechados, não deixam qualquer um 

entrar e pronto!” (Heloisa de Jesus).  

Esse discurso não se adequa a todas as comunidades, considerando que em 

sua grande maioria não há um rigor quanto ao acesso a elas, mas há ainda, sobretudo no 

que concerne ao contexto histórico, espaços fechados para a entrada no seio da 

comunidade. Vale salientar também que o fator mencionado não diz respeito à circulação e 

integração da comunidade quanto a meios de subsistência ou capitalização de alguns 

subsídios. Assim como nos demais sítios, também em Frechal encontra-se uma comunidade 

organizada, seguindo suas regras e representações. 

Paralelamente, comunidades negras em outros países da América Latina, que 

também foram colonizadas, possuem características observadas em décadas passadas, 

mas ainda em vigor na atualidade, similares a alguns quilombos brasileiros. Os palenques, 

na Colômbia, são um exemplo disso: 

 

Al iniciar um examen del palenque colonial y de la comunidade palenquera 
actual, que tanto ayer como hoy han presentado uma organización 
dinâmica, evolutiva y vivenvical, se intenta contribuir a desdibujar algunos 
de los perfiles estereotipados com los cuales se há definido al negro 
colombiano sobre indigno lienzo de discriminación social, racial y 
econômica. Lasituación del negro colombiano no es aislada; por el contrário, 
es similar a de otros negros em las Américas (FRIEDEMANN & CROSS, 
1979, p. 07). 

 

Há na atualidade uma discussão por parte de muitos antropólogos quanto ao 

uso do termo quilombo ou quilombola (ALMEIDA, 2016; ANDRADE; AMORIM; FRANCH, 

2015). Segundo Almeida (2011), “o novo significado expressa a passagem de quilombo, 

enquanto categoria histórica e do discurso jurídico formal, para um plano conceitual 

construído a partir do sistema de representações dos agentes referidos às situações sociais 

assim classificadas hoje” (p. 47). Essas representações constituem o que hoje caracteriza 

esses sítios, se se pensar que ao contrário do que se idealizava dos quilombos quanto à sua 

conceituação original, essas comunidades não estão isoladas – nem espacial nem 

socialmente –, estabelecendo relações inter-comunidades com suas respectivas sedes e 

outras cidades, nas trocas econômicas, sociais e culturais. 

  

Mais frequentemente, as representações sociais emergem a partir de 
pontos duradouros de conflito, dentro das estruturas representacionais da 
própria cultura, por exemplo, na tensão entre o reconhecimento formal da 
universalidade dos “direitos do homem”, e sua negação a grupos 
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específicos dentro da sociedade. As lutas que tais fatos acarretam foram 
também lutas para novas formas de representações (MOSCOVICI, 2001, p. 
16). 

 

A partir disso, já sob a égide de um novo conceito, como um espaço 

ressignificado, de novas propriedades e cotidianos, sem, no entanto, deixar de manter uma 

identidade própria, tradicional (SODRÉ, 1999; WOODWARD, 2000). Sob esse aspecto, 

Munanga (2012) ressalta a importância na análise desse mote, de observar, para além das 

questões das raízes formadoras desses territórios, o contexto histórico no qual todo o 

processo se deu. Isso porque, ainda que os quilombos tenham ganhado uma 

ressemantização de sua identidade enquanto comunidade negra e vivam em um cotidiano 

contemporâneo, sua base vem de um período comum, colonizador e escravocrata, que, de 

uma maneira ou de outra, influenciou/norteou a formação do que hoje são essas 

comunidades em todas as suas nuances e, em especial, sua identidade.  

Nesse sentido, diz mais: que “a identidade compreende um conjunto de traços: 

étnicos, linguísticos, históricos, socioculturais, intelectuais, místicos e religiosos. Se a noção 

da identidade é inseparável da noção da unidade, ela implica também a diversidade” (p. 16). 

No caso dos quilombos, essa identidade está imbricada desde a formação do seu território 

até às novas representações que esses espaços têm na atualidade.  

Dentro de suas ressignificações há as conceituações desses territórios que 

podem ser identificados como terras de preto, terras da santa, terras de santo, terras de 

caboclos, terras de parente, terras de ausente, terras de índio e outras denominações. Aqui 

se tem duas comunidades que podem ser definidas como terras de preto, por se tratarem, 

segundo Almeida (2008) de “domínios doados, entregues ou adquiridos, com ou sem 

formalização jurídica, por famílias de ex-escravos” (p. 147), e também, “terras de santo” 

(Santo Inácio) e ‘terras da santa” (Itamatatiua), respectivamente. Ressaltando que, na 

primeira, as dimensões religiosas quanto ao santo padroeiro são distintas da segunda 

comunidade (ver capítulo 4).  

Seguindo, o antropólogo (idem) dispõe que: 

- Terras de Preto: abarca também concessões feitas pelo Estado a tais famílias, 

mediante a prestação de serviços guerreiros. Os descendentes destas famílias permanecem 

nessas terras há várias gerações sem proceder ao formal de partilha, sem desmembrá-las e 

sem delas se apoderarem individualmente; 

- Terras de Santo/ da Santa: se refere à desagregação de extensos domínios 

territoriais pertencentes à Igreja;  

Sobre Terras de Preto, o que também vale para as demais nomenclaturas, 

Assunção (2015) diz que 
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uma das formas mais frequentes de uso comum da terra no Maranhão 
contemporâneo são as que imperam nas chamadas terras de preto. 
Dependendo da definição, podem ser incluídas nesta categoria entre uma 
centena ou mesmo várias centenas de situações. Devido tanto às 
exigências da Constituição de 1988 que reconhece direitos à propriedade 
da terra apenas aos “remanescentes das comunidades dos quilombos que 
estejam ocupando suas terras”, quanto à própria dinâmica do novo 
movimento social visando defender as terras de preto contra a invasão por 
terceiros, houve uma ressemantização do termo quilombo durante a década 
de 1990. Influenciado também pela discussão sobre resistência escrava e a 
consecutiva ampliação desta categoria para um leque muito mais amplo de 
ações, inclusive não violentas, quilombo passou a designar toda uma série 
de situações em que uma comunidade negra defende seu território, seu 
modo de ser e seus valores contra a sociedade nacional, que sempre lhe 
negou estes direitos (p. 150). 

 

Almeida (2016), no entanto, faz uma ressalva quanto ao manejo desses 

territórios e outros objetivos não explicitados na atualidade quanto à questão da titulação 

das terras quilombolas, que nesse sentido, menciona uma redução da área a ser titulada, 

ante a real ocupação destas pela população. O antropólogo diz ainda que “a flexibilização 

dos direitos territoriais de povos e comunidades tradicionais tem ocorrido mediante: 

procrastinação da titulação definitiva de terras de quilombos; condicionantes antepostos à 

titulação de terras de comunidades quilombolas” (p. 48). Menciona mais: que a 

 

“regularização de territórios quilombolas”, em que se registra uma grande 
diferença entre área reivindicada e área titulada ou notificada e reconhecida 
em edital e resolução, bem como uma relação negativa entre esta área 
titulada e o número de famílias, parece apontar para uma constante, qual 
seja: uma modalidade de minifundiarização, com áreas de moradia e cultivo 
por unidades familiares inferiores à fração mínima de parcelamento. Mesmo 
nos casos em que se informa que a “proposta de acordo sobre a extensão 
da área foi submetida à apreciação da comunidade” esta decisão pode ser 
projetada e repensada criticamente, sobretudo porque as associações 
quilombolas percebem que o ritmo das titulações é declinante, e que as 
condições de possibilidade para uma titulação condizente com suas 
reivindicações mostram-se mais remotas em face da ofensiva conservadora 
dos chamados “ruralistas” (p. 42)  

 

Posto isso, concordando com Boaventura (2000), “falar dos quilombos e dos 

quilombolas no cenário político atual é, portanto, falar de uma luta política e, 

consequentemente, uma reflexão científica em processo de construção” (p. 333). A 

ressemantização do conceito diante das mudanças porque passaram esses territórios ao 

longo do tempo caminha para novas perspectivas, paralelo às mudanças contemporâneas e 

a luta pela posse das terras tradicionalmente ocupadas.  
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O ritmo de titulação das terras de quilombos foi quase inteiramente 
paralisado a partir de 2008, descortinando uma quadra de incertezas que 
afeta profundamente a própria capacidade de mobilização da CONAQ. Os 
diferentes limites impingidos aos direitos territoriais de povos e 
comunidades tradicionais podem ser assim resumidos: mineração em terras 
indígenas e quilombolas, extração petrolífera em áreas de pesca, e 
pesquisas sísmicas nos limites de terras indígenas e de quilombos; 
identidades coletivas ilegitimadas; golpes sucessivos contra a aplicação da 
Convenção no 169; engessamento do Decreto no 6.040, de 07 de fevereiro 
de 2007; Ação de Inconstitucionalidade do Decreto no 4.887 de 20 de 
novembro de 2003; e glaciação do artigo 68 do ADCT. 
Complementarmente, podem-se mencionar a incapacidade governamental 
de titular as terras das comunidades quilombolas e de regularização 
fundiária das unidades de conservação, sobretudo das Reservas 
Extrativistas (Resex), e, ainda, as dificuldades operacionais de dirimir as 
denominadas “sobreposições”: seja de unidades de conservação e terras 
indígenas, seja de unidades de conservação e terras de quilombos, ou de 
áreas reservadas para uso militar e terras tradicionalmente ocupadas por 
comunidades quilombolas e ribeirinhas (ALMEIDA, 2016, p. 49). 

 

O que vale considerar em todo esse processo é: quilombos são territórios onde 

se vive em comunidade e que possuem tradições particulares, oriundas de uma 

ancestralidade comum (africana), em interação com novas etnias e povos (europeus, 

indígenas)7. Dessa interação, aliada a toda uma formação – continuada ou não – de 

elementos que foram surgindo, agregando e norteando novas esferas socioeconômicas, 

políticas e culturais, ainda são passíveis de um sentimento de pertencimento – seu saber 

local (GEERTZ, 2009) e sua identidade construída e reconstruída numa constante mutação 

dos tempos (SANTOS, 2011). Destarte, pessoas versus heranças versus identidade versus 

globalização são iguais a territórios pares. 

 

Paisagem, História, Arqueologia e Quilombos  

 

 “Todo arqueólogo que alguma vez tentou identificar um grupo particular de 
indivíduos contando apenas com seus restos materiais tem, intimamente, 
evidências suficientes para compartilhar da sabedoria desse comentário” 
(ORSER, 2005, p. 61). 

 

Trabalhar com territórios étnicos, comunidades remanescentes como os 

quilombos, em especial no Maranhão, que possui a maior quantidade de sítios quilombolas 

do Brasil, significa passear por um universo que combina história, identidades culturais e 

simbólicas, cultura material e outras variantes que compõem essas comunidades e, talvez 

                                                           
7 Salienta-se que a citação desse conjunto de matrizes formadoras (africana, indígena, etc), no caso dos quilombos, 

especialmente no Maranhão, se dá num âmbito geral, considerando dados históricos quanto ao processo de colonização e 

povoamento local (ver referências bibliográficas). Para uma explanação mais exata quanto às etnias existentes no Estado e as 

oriundas de África, um estudo mais elaborado e fundamentado seria necessário, o que nesse caso, não foi possível realizar. 
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por isso mesmo, faz com que elas sobrevivam até hoje mantendo suas matrizes formadoras. 

O contexto em que essas comunidades se inserem remete a um período da história que tem 

raízes pré e pós-colonial, durante o período escravocrata, já mencionado nesse capítulo. 

Nesse sentido, ao lidar com a história, com a paisagem, com culturas materiais se está 

trabalhando também com o que se pode chamar de uma arqueologia dos quilombos 

(FUNARI, 1998). 

Estudar um passado requer conhecimentos que vão se adequando a novas 

perspectivas globais, assim como a novas descobertas e teorias que corroboram para seu 

desenvolvimento enquanto disciplinas, dependendo da área. Atentar para as 

particularidades de uma sociedade, de uma paisagem, culturas distintas, com identidades e 

construções sociais é de suma importância para uma análise mais apurada e coerente do 

que se está estudando/pesquisando/analisando. Da mesma forma, conforme Schuch (2013), 

“a questão da produção de um conhecimento com responsabilidade, já que constituído em 

associação com problemáticas centrais na forma de existência de diferentes grupos sociais 

e étnicos, parece ser o próprio sentido da ética nesse espaço ativo de sua vida social” (p. 

44). Cada elemento é relevante. 

A arqueologia ao longo do tempo passou por várias linhas teóricas que 

nortearam seus estudos e ainda hoje, passível de novas formulações, considerando os 

achados arqueológicos ao redor do mundo e as análises sobre esses, muitas vezes 

derrubando teses e trazendo novas perspectivas acerca do que se entende e se aprendeu 

quanto à evolução humana e da natureza. Linhas de estudo que vão se atualizando em 

tempos contemporâneos, assim como novas teorias e estudiosos, salientando as 

tecnologias que possibilitam uma melhor definição, estudo e caracterização dos sítios e 

elementos estudados, se comparado aos recursos primários que existiam no início, com 

outras metodologias de trabalho. 

Processualismo, positivismo, estruturalismo, marxismo (TRIGGER, 2004; 

FUNARI, 1988; HODDER, 2001) são algumas das escolas e/ou movimentos que orientaram 

e orientam a arqueologia, influenciando direta e indiretamente na formação de 

pesquisadores e na evolução dos trabalhos arqueológicos ao redor do mundo. Não cabe 

aqui explicitar as correntes teóricas nem seus principais nomes, mas nortear este trabalho 

dentro das áreas que influenciaram o processo de análise da pesquisa, considerando que 

esta tese trabalha com um território étnico, distinto, particular e, para isso, a dimensão da 

arqueologia aqui aplicada não reside essencialmente no seu escopo técnico-metodológico, 

mas vai ao encontro do que Jorge (2000) disserta situando-a com “um modo de ver a 

realidade” (p. 11). Logo considerar todas as nuances envoltas no nosso campo de estudo 
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leva a uma melhor compreensão dos dados e análises apresentadas e desenvolvidas ao 

longo do texto. 

Aí estão inseridas as paisagens que atuam em conjunto com as populações ali 

presentes e onde, desde restos alimentícios, vestígios de material utilizado, migrações – um 

vasto campo de dados e caminhos que possibilitam tal compreensão; assim como, nas 

populações mais contemporâneas, de 300, 400, 500 anos atrás e seus vestígios materiais e 

culturais, muitos dos quais ainda hoje preservados pelas novas gerações – a exemplo das 

comunidades negras rurais quilombolas. 

No cerne, 

 

os achados da arqueologia, ainda que subjetivamente interpretados, 
modificaram a percepção que a humanidade tem de sua história, de sua 
relação com a natureza, e de sua própria natureza, e o que fizeram de 
maneira irreversível – a menos que se abandone de todo o método 
cientifico. [...] O fato de que a arqueologia pode gerar um número cada vez 
maior de ideias sobre o que aconteceu no passado sugere que ela pode 
construir uma base cada vez mais eficaz para a compreensão da mudança 
social (SARIAN, H., 2004, p. 14). 

 

Corroborando, tais afirmações se alinham ao que refere Oosterbeek (2012) ao 

definir que uma “arqueologia rigorosa, no entanto, apoia-se na preocupação social que a 

determina hoje (e que é chamada de “patrimônio”), mas dá as respostas que lhe são 

específicas: a caracterização tecnomorfológica dos artefatos e estruturas, a compreensão 

da sua diagênese, a interpretação dos contextos no espaço em que se inserem e a 

abordagem dos processos de transformação no tempo” (p. 146). Todas essas varáveis 

podem ser aplicadas às comunidades negras rurais quilombolas, cuja cultura material 

existente em seus espaços e, sobretudo, a relação dialógica que esses sítios têm com seu 

território, modificando-se ao longo dos anos (DOURADO, 2013).  

Nesse sentido, considerando o objetivo do trabalho aqui apresentado e, 

principalmente, as respostas buscadas, o espaço, a paisagem física e cultural são de 

extrema importância quando se pensa num sítio tradicional, cujo espaço físico está 

intrinsecamente ligado ao seu espaço simbólico e às dinâmicas evidenciadas.  

 

A existência humana – quer entendamos o homem como ser isolado quer o 
consideremos organizado em sociedades – não pode, efetivamente, ser 
encarada sem ter em conta esta íntima e permanente interacção do homem 
e do ambiente. Daí se impor uma análise da paisagem histórica. E a história 
só dessa forma se entende na sua real dimensão. Não que a paisagem 
determine o comportamento, a evolução. A concepção rigidamente 
determinista da história há muito, de resto, que deixou de suscitar 
entusiasmo. Mas é um facto: a paisagem condiciona eficazmente o humano 
evoluir e quase seríamos tentados a definir a história como o estudo da 
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forma como, ao longo dos tempos, os homens se movimentaram no seu 
meio (D’ENCARNAÇÃO, 1989, p. 201). 

 
O nome já diz muito: paisagem, espaço, dinâmicas entre as partes presentes 

num mesmo ambiente; tudo converge para um eixo que mostra como a população se 

relaciona, interage, se comunica, favorece e modifica o entorno. O conceito de paisagem, 

em especial pelo viés da geografia, assume variadas matizes consoante as diversas escolas 

de pensamento (MACIEL, LIMA & LIMA, 2012), sendo para nós especialmente relevante o 

entendimento através do qual, em França, “La Blache considerou como elementos básicos 

na organização e desenvolvimento dos estudos geográficos: as características significativas 

dos pays e regiões, os componentes da natureza e os originários das atividades humanas” 

(p. 890); mas também as abordagens, em Inglaterra, onde “a paisagem era analisada sob a 

perspectiva da evolução do relevo, e teve como destaque trabalhos de Grove Karl (1880) e 

de William Morris Davis (1899)” (idem).  

O conceito de paisagem, numa leitura influenciada pela arqueologia, é aplicável 

enquanto ferramenta de estudo em qualquer momento da evolução da humanidade e pode-

se aceder que ela se constitui no estudo dos processos de artificialização do ambiente, em 

que o agente que proporciona tal processo seriam as chamadas assinaturas antrópicas, que 

permanecem nos registros arqueológicos. Mais que isso, como essa relação se dá e se 

transforma no que se pode traduzir de um cotidiano comum. Sob esse aspecto, Sousa 

(2005) defende que “a incorporação da paisagem, culturalmente determinada como objeto 

de análise pela Arqueologia, resulta da convicção de que, por se tratar de um elemento da 

cultura material, passível de ser analisado como um artefato se enquadra em campo de 

investigação (p. 295). Assim, entende-se a paisagem como cultura material, ou seja, como 

objeto que pode ser potencialmente utilizados como elemento de identificação de territórios.  

No caso dos quilombos, por se tratar de espaços tradicionais com uma 

vegetação antrópica e também imbuída de toda uma simbologia inserida, que se relaciona 

direta e indiretamente com seus atores sociais, para além dos vestígios materiais neles 

encontrados, é um caminho assertivo. Tem-se aí uma questão que envolve vários fatores, 

abrangendo “a construção do/no imaginário coletivo da paisagem enquanto elemento de 

articulação do processo de pertencimento do ator social à um determinado lugar” (VITTE, 

2007, p. 71): a exemplo, as lendas que se dão sobre a utilização de ervas - os 

interlocutores, dentro de seus espaços, são conhecidos como “doutores do mato” -, 

encontradas na natureza, semeadas, sendo assim, manipuladas pelo homem, o 

conhecimento passado através de gerações, uma dinâmica real e, assim, uma atuação da 

paisagem no todo. 
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Atualmente, a perspectiva de análise integrada do sistema natural e a 
interrelação entre os sistemas naturais, sociais e econômicos vêm 
produzindo um novo redimensionamento e nova interpretação ao conceito 
de paisagem. Nessa mesma perspectiva, acredita-se que os conceitos vão 
variar de acordo com as perspectivas de análise, da abordagem e das 
orientações teórico-metodológicas das várias disciplinas e escolas 
preocupadas com sua compreensão. Então, o conceito poderá variar da 
abordagem estético-descritiva – aquela baseada nas ideias físico-
geográficas sobre os fenômenos naturais em meados do século XIX – até 
uma abordagem mais científica – remete-se ao desenvolvimento e 
estabelecimento do conceito de como vem sendo construído desde a 
influência de outras ciências, definindo-se como ciência da paisagem 
(MACIEL; LIMA & LIMA, 2012, p. 889).  

  

Destarte, agregam-se a concepção das relações dialéticas que se estabelecem 

entre espaço físico, as ações do homem e sua relação com o entorno, assim como as 

modificações abstraídas dessa relação, ressaltando, assim, um cotidiano comum a um 

território específico, a uma comunidade tradicional onde a paisagem é também protagonista 

nessa formação (HODDER, 1987). Nesse sentido, a paisagem vai para além da geografia e 

das alterações/transformações ocorridas na natureza, com ou sem ação do homem – sejam 

elas no espaço ou no tempo; na sua dimensão estritamente ou com uma dimensão mais 

amplamente cultural. 

Pode-se mensurar a partir disso que o conceito de paisagem, independente de 

qual seja seu objeto de estudo, tem um papel relevante na contextualização de qualquer 

cenário onde houve/há inserção de um conjunto de relações: paisagens físicas, culturais, 

simbólicas (SANTOS, 2011). Adiante isso, o conceito de paisagem está fortemente 

relacionada à territorialidade, aos significados, à cultura material (vestígios físicos, como por 

exemplo, cerâmicas, ferramentas e outros tipos de artefatos que pertenceram e interagiram 

com a paisagem do local estudado) e ao comportamento humano envolvidos.  

Vale salientar que na paisagem o homem enquanto ator social é parte 

associada, participativa – modificando e sofrendo alterações com o espaço ao qual está 

interligado. Tal proposição corrobora com Sousa (2005), uma vez que esse diz que “para se 

elaborar uma interpretação do significado de uma determinada paisagem é preciso 

identificar os diferentes discursos que atuam na sua configuração” (p. 296); assim, 

considerar os atores sociais envolvidos e relações constituídas faz-se fundamental. 

A dimensão teórica é essencial na construção deste conceito, condicionando seu 

uso nas diversas pesquisas: 

 

a influência do processualismo para a Arqueologia da Paisagem 
revolucionou as metodologias utilizadas até o momento e contribuiu 
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enormemente para a obtenção de novos dados, entretanto a atribuição de 
valores contemporâneos à percepção da Paisagem para os grupos 
pretéritos assume caráter de uma sociedade capitalista, que também estava 
intrínseca na teoria processualista, pois parte-se do pressuposto que todas 
as sociedades buscavam minimizar os esforços e maximizar os resultados. 
Esse dogma levantado pelo processualismo demonstrou (na direção 
oposta) que várias decisões culturais (arbitrárias) não são as melhores 
economicamente. Diante das críticas resultantes da escola processualista, 
surge o movimento pós-processual (SIMÕES, 2012, p.12). 

 

O conceito de paisagem, nesse âmbito, comporta múltiplas implicações na 

análise de um território e seu entorno, concordando com Vitte (2007), onde “o imaginário 

social transforma culturalmente a natureza, ao mesmo tempo, que os sistemas técnicos 

agregam ao território as formas-conteúdo da paisagem constituída por representações 

sociais” (p. 71). Nas comunidades quilombolas a paisagem trata lado a lado com campos 

simbólicos, significados múltiplos aliados a uma cultura material existente e também 

norteadora nesses espaços – seja no que se refere ao passado, como as mudanças face às 

novas tecnologias, costumes ressemantizados e culturas sob novas perspectivas.  

Trigger, em A História do Pensamento Arqueológico (2004), traz a tradição oral, 

para além da experiência arqueológica e de leituras, como ferramenta importante de apoio 

nas análises; em especial no que tange à historicidade da escravidão no Brasil e dos poucos 

vestígios materiais encontrados. A oralidade é uma das maiores fontes de conhecimento 

acerca desse período e que ajudam a orientar e identificar tal passagem histórica e suas 

dinâmicas. Separá-la da paisagem e da cultura material presente seria deixar de fora um 

componente importante no entendimento dessa questão. O arqueólogo defende que 

 

o desenvolvimento contemporâneo ajuda os arqueólogos a transcender os 
limites de enfoques sectários muito estreitos, o que resulta em 
interpretações mais holísticas e frutíferas dos dados arqueológicos. Há 
também um realismo crescente na constatação das limitações dos dados 
arqueológicos, ao mesmo tempo em que se verifica maior flexibilidade na 
busca de superá-las. Esses avanços decorrem de façanhas arqueológicas 
tanto do passado como do presente. É, portanto, tempo oportuno para uma 
revisão do pensamento arqueológico em uma perspectiva histórica (p. 17). 

 

Sob esse aspecto, os quilombos ou comunidades tradicionais têm como fator 

indispensável na interpretação e caracterização de suas paisagens e cultura – material e 

imaterial – a tradição oral. Nesse mote, a paisagem está diretamente ligada a fatores antes 

não considerados, com ênfase nas relações sociais, políticas, culturais, econômicas. O que 

refere D’Encarnação (1989) ao dizer que “a arqueologia é, por seu turno, uma ciência que 

vive essencialmente da paisagem” (p. 202), pode aplicar-se na generalidade dos estudos de 

acriz histórico-geográfico. Nisso, considerando todas as etapas num processo de 
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escavação, por exemplo, ao se refletir sobre o entorno e outros caracteres, alinhando-se a 

outras interpretações que trazem a paisagem como elemento que agrega e é agregado na 

formação de um território (SIMÕES, 2012; SMITH, 1998). 

Os quilombos, por seu processo de formação, considerando-os enquanto 

territórios com novas significações (ALMEIDA, 2015), possuem uma interação com seu meio 

de uma maneira especial. A paisagem, seu contexto histórico, as transformações ao longo 

do tempo e a interação entre o espaço e seus atores sociais, e a cultura material presente 

são um fator-chave na compreensão desses sítios. A interação do homem com seu espaço 

abre caminhos para diferentes códigos de significados e, por conseguinte, de diversas 

paisagens e sua relação com seu território (SANTOS, 2011).  

Ambos trocam mensagens sociais e físicas entrelaçando as relações, 

transformando os espaços mediante as ações desenvolvidas entre si – a paisagem como 

estruturante e estruturada (HODDER, 1990, 1996). Assim, “questões associadas ao 

significado, simbolismo e subjetividade do comportamento humano e da cultura material 

romperam com as tradicionais análises que, até então, permitiam distinguir os métodos de 

inferência utilizados por estas disciplinas” (SOUSA, 2005, p. 294).  

Em suma, pode-se ter como interpretação uma leitura do território, das suas 

transformações no tempo e espaço e das dinâmicas dos grupos humanos a elas 

associados, suas identidades, continuidades e descontinuidades (OOSTERBEEK, 2010). O 

que se alinha à afirmação de que “a paisagem emerge na análise geográfica carregada de 

simbolismo, sendo responsável pela constituição do imaginário social que atua na condução 

da ação dos atores sociais, ao mesmo tempo em que mediatiza a representação do território 

por estes mesmos atores” (VITTE, 2007, p. 71). 

Com isso, busca-se atentar para todas essas assertivas nos trabalhos empíricos 

nas duas comunidades quilombolas estudadas aqui, dando ênfase às suas características 

comuns e particulares, bem como suas dinâmicas e relações. Mais que isso, a paisagem foi 

observada para além do seu contexto geográfico, concomitantemente os dados já obtidos 

num primeiro trabalho, em caráter de dissertação de mestrado da mesma autora, 

observando as representações envolvidas e as transformações antrópicas nelas 

evidenciadas e na maneira como ela influenciou na formação das identidades locais.  

A paisagem é aqui vista como causa, ferramenta e consequência de uma 

continuidade comunal – a paisagem pensada como “uma forma de olhar” (REIS, 2010). 

Sobre isso, Santos (2006) diz que a principal forma de relação entre o homem e a natureza 

ou entre o meio se dá através da técnica, que define como “um conjunto de meios 

instrumentais e sociais, com os quais o homem realiza sua vida, produz e, ao mesmo 
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tempo, cria espaço. Essa forma de ver a técnica não é, todavia, completamente explorada” 

(p. 16). Vale observar que nesse sentido, a técnica não é vista de uma maneira mecânica, 

mas engloba também esferas simbólicas e de modos de fazer das populações e seus 

territórios, sobretudo quando trabalhadas com a relação tempo e espaço. 

A arqueologia Histórica está diretamente relacionada aos contextos originários 

desses territórios tradicionais e convergindo com a paisagem na apreciação dos mesmos, 

no seu enquadramento interpretativo. Essa disciplina é um instrumento de pesquisa que, 

segundo Funari (2007), “ainda é majoritariamente entendida, em termos gerais, como o 

estudo das sociedades com registros escritos” (p. 52), sobre o qual South (2007) 

complementa ao dizer que: 

 

tradicionalmente a arqueologia histórica na América tem sido orientada para 
objetivos específicos focados em complementar informações de 
documentos históricos, localizando estruturas arquitetônicas, recuperando e 
descrevendo artefatos associados a estruturas, e correlacionando dados 
arqueológicos com históricos. A maioria destes trabalhos pode ser chamado 
de “estudos de patrimônio” (p. 136). 

 

A Arqueologia Histórica se apresenta, então, como o estudo dos modos de vida 

e dos processos sociais do passado (FUNARI, 2007). Segundo Orser (2005), os 

pesquisadores dessa disciplina, num comparativo com os pré-historiadores, teriam nas 

informações textuais subsídios complementares na tarefa de compreender e identificar 

esses modos de vida e sua população. Para ele, “tendo adquirido tal conhecimento básico 

das fontes escritas, os especialistas da Arqueologia Histórica têm, no mais das vezes, 

estruturado seus estudos em termos de etnicidade, partindo da ideia de que objetos 

materiais são índices dos grupos sociais do passado (p. 61).  

O arqueólogo e historiador Diogo Costa (2013), num artigo sobre as abordagens 

da arqueologia histórica brasileira, disserta sobre a disciplina face às correntes teóricas que 

a nortearam e a cultura material como elemento-chave no processo de análise dos campos 

e populações estudadas. Por muito tempo vista como uma disciplina sem o mesmo peso 

referencial ante a outras variantes da arqueologia, a histórica veio ganhando espaço e se 

reordenando. Ele diz que 

 

a arqueologia histórica era mais uma forma de história contada como estudo 
material ou de antropologia das sociedades antigas. Os partidários da 
arqueologia histórica como forma de história material acreditavam que sua 
função era de apenas completar os documentos já existentes, sendo quase 
como uma ilustração dos eventos. De outro lado, os partidários da 
arqueologia histórica como forma de antropologia antiga acreditavam no 
caráter desta como ciência social, porém apenas como uma técnica a mais 
de coleta de dados. Essa dicotomia só vai se encerrar em meados do 
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século XX, quando especialistas da área propõem que a arqueologia 
histórica seja algo no meio, entre ambas as perspectivas, porém com 
objeto, teoria e métodos próprios (p. 30). 

 

Também sobre a disciplina, Herberts (2009) defende que 

 

a Arqueologia Histórica é um campo especificamente relacionado ao 
período posterior ao contato entre as populações indígenas e os europeus 
chegados ao Novo Mundo. No Brasil, a arqueologia convencionou como o 
marco cronológico o período posterior a 1.500 d.C. Este campo de estudo 
abarca desde o período da chegada dos europeus no continente americano 
e a ocupação destes territórios, antes habitados estritamente por 
populações autóctones, para ser povoado e colonizado por outros grupos 
étnicos estrangeiros, até os dias atuais (p. 39). 

  

De suas primeiras discussões até os dias atuais a Arqueologia Histórica foi 

adequando novas perspectivas e agregando elementos que cooperam nas investigações 

arqueológicas, mas que ainda trazem ressalvas. Para Orser (apud PRAETZELLIS, 2005), 

ela “tem adotado abordagens muito mais sofisticadas, concebendo os artefatos como 

símbolos de uma identidade de grupo: em vez de vê-los como uma espécie de receptáculo 

estático de uma certa etnicidade, eles podem, na verdade, ser vistos como presas de livre 

manipulação consciente por parte dos seres humanos” (p. 62).  

De acordo com South (2007), alguns historiadores ressaltaram a ineficácia de 

discussões quanto à arqueologia histórica, por parte de seus pesquisadores, ao fazerem 

inserções entre “uma arqueologia particularista e uma história generalista” (p.137). Lembra 

ainda que: 

 

arqueólogos históricos que vão além de seus sítios particulares podem 
começar a delinear regularidade e variabilidade de sistemas culturais na 
forma de relações padronizadas em sítios com associações temporais e 
culturais similares. Documentação histórica é mais frequentemente usada 
para gerar algum controle sobre função, status, etnicidade, tempo, etc., em 
oposição a padrões arqueológicos que podem ser inferidos da relação entre 
passado comportamental e registros arqueológicos. Para poder identificar 
comportamentos e processos no registro arqueológico, o arqueólogo deve 
preocupar-se com o relacionamento de padrões usando todos os dados à 
sua disposição (p. 137). 

 

As pesquisas relacionadas ao período escravocrata não só quanto à sua cultura 

material como quanto às relações estabelecidas entre os sujeitos envolvidos, dentro do viés 

da arqueologia histórica, trouxeram uma abertura de caminho para trabalhos sobre as 

questões relacionadas ao período colonial, escravocrata. Consequentemente, uma maior 

visibilidade para esses territórios, no qual se pode citar as comunidades tradicionais, no 

âmbito da arqueologia, enquanto ciência que estuda os grupos humanos. Nesse caso, 
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ressaltam-se trabalhos não só em extensões distantes dos grandes centros urbanos, como 

foi o trabalho realizado por Funari (2007), na Serra da Barriga, em Alagoas; como também 

nas cidades, como exemplo do Cais do Valongo, no Rio de Janeiro. 

O primeiros achados arqueológicos no Cais do Valongo foram encontrados a 

partir do projeto de revitalização do Porto Maravilha, no ano de 2011. O porto foi criado no 

ano de 1811 para desembarque e comercialização de escravos oriundos, em sua maioria, 

das regiões do Centro-oeste africano, Angola e Congo. A partir dele, estudos apontaram a 

entrada de mais de meio milhão de escravos na cidade do Rio de Janeiro. Para Vassallo & 

Cicalo (2015), 

 

a patrimonialização do Cais do Valongo ocorre na interseção de dois 
fenômenos, que se encontram aqui entrelaçados, e que têm ganhado 
espaço na sociedade brasileira nos últimos anos: a) a gradual afirmação do 
multiculturalismo e da diversidade étnico-racial; b) os grandes projetos de 
revitalização urbana assumidos pelas municipalidades com o apoio do 
capital privado. Esse é o contexto histórico e sociopolítico no qual se realiza 
a institucionalização da memória da diáspora africana. Ele se dá através 
das ações conjugadas de três principais grupos de atores, sobre os quais 
concentramos a observação: lideranças do movimento negro, 
pesquisadores acadêmicos (sobretudo arqueólogos, historiadores e 
antropólogos) e representantes do poder público municipal (p. 241). 

 

As primeiras pesquisas arqueológicas sob esse aspecto no país se deram sobre 

a população indígena. Schiavetto (2005) refere que 

 

a forma como a arqueologia científica no Brasil foi construída, sendo uma 
mescla do historicismo-cultural e da arqueologia processual/funcionalista, 
reforça a concepção de uma dicotomia nós x eles, fortemente defendida e 
propagada espaço-temporalmente. Por sua vez, o rótulo de pré-história no 
Brasil, totalmente diferente da noção de Pré-história da Europa, carrega 
uma conotação de descontinuidade entre o elemento indígena e os demais 
elementos formadores na sociedade nacional. Enquanto na pré-história 
europeia pressupõe-se a história dos ancestrais, no Brasil a Pré-história 
segue uma linha funcionalista norte-americana, pois é a história do outro 
nunca a história de um outro temporal que existe em cada um de nós. [...] 
Ao contrário do que se pode imaginar, ao estudar cacos de cerâmicas que 
perduraram no tempo, até mesmo após o contato, o étnico não se dissipa 
para dar lugar a uma nova identidade, mas sim, cria condições para que 
essa identidade envolvente (chamada nacional) possa emergir de várias 
contribuições (p.81). 

 

Sendo assim, pode-se mensurar que, no caso de estudo, aferir a uma 

arqueologia, aqui, quilombola (FUNARI, 2007, 1998, 2001), não seria uma proposição 

errônea nem fora dos eixos contextuais locais, haja vista que a arqueologia histórica por 

muito tempo norteou suas bases de análise nas correntes teóricas europeias e hegemônicas 

pré-estabelecidas nesses contextos, tomando como base os estudos realizados ao longo 
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dos anos e das correntes teóricas adjacentes. E, com isso, ganhando novas conjecturas 

quando trazidas para os contextos da América do Norte, Central e América Latina.  

Temáticas que se referem à diáspora africana, suas memórias e elementos 

identitários, materiais e simbólicos, “têm sido pesquisadas especialmente nos lugares de 

partida do continente africano, onde historiadores e antropólogos têm dedicado grande 

espaço à reflexão sobre a construção de lugares de memória e à sua apropriação pelas 

comunidades locais” (VASSALLO & CICALO, 2015, p. 241).  

No Brasil, o estudo de comunidades indígenas, quilombolas e outras sociedades 

étnicas, nesse contexto consideradas periféricas passaram a chamar a atenção dos 

estudiosos da arqueologia a partir do desenvolvimento das legislações de proteção ao 

patrimônio (FUNARI, ORSER, SCHIAVETTO, 2005), onde pesquisas se acentuaram e 

possibilitaram uma nova abordagem de análise sobre esses territórios, considerando suas 

características e conjunturas para além de uma base única, formatada – trazendo aspectos 

sociais e culturais às abordagens, permitindo assim um olhar mais elaborado na 

contextualização e análise do campo/objeto estudado.  

Nos EUA, deu-se o que os pesquisadores americanos chamaram de arqueologia 

da escravidão, cujo enfoque ganhou força nos anos 1960 com estudos sobre as ruínas 

existentes no território onde se localizavam as treze colônias e onde era praticado o sistema 

de plantações8 (VELHO, 2013; REIS, 2010; FERREIRA, 2009) que, assim como no Brasil, 

sob enfoques distintos, foram encontrados vestígios de cultura material escrava. Em Cuba, 

Corzo (2005) chama atenção para a existência de “um vazio historiográfico que de certo 

peso se apresenta ao se transferir os estudos das plantações e fazendas escravistas para 

as aldeias secretas e ocultas levantadas por comunidades de africanos e seus 

descendentes nascidos na América” (p. 46) – quilombos ou palenques.  

No Maranhão, segundo o historiador Matthias Assunção (2015), no final do 

século XVIII, o sistema de plantações era tão intenso que se traduzia de forma atuante na 

região, estruturando “a demografia de toda a capitania” (p. 101), permanecendo assim por 

mais de uma década. Ainda segundo o historiador, em Alcântara apresentavam ainda 

características desse sistema.  

Em suma, refere-se à diáspora africana no país, que no caso do Brasil se estuda 

considerando vestígios materiais (ruínas, senzalas, poços, dispositivos), documentais 

(cartas de alforria, registros de compras, trabalhos de pesquisas realizados ao longo dos 

anos sobre essa temática, dentre outros) e imateriais (relatos, lendas, mitos, saberes e 

fazeres etc.).  

                                                           
8 Ver colonização dos EUA: Charles Andrews, Carl Becker, Edmund Morgan dentre outros. 
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Do mesmo modo, Funari (2007) diz que 

 

a ênfase do velho mundo na escrita e a sucessão de “grandes” civilizações 
(Mesopotâmia, Egito, Grécia, Roma, Europa Medieval, Europa Moderna) 
revela uma abordagem teleológica do passado, onde a história parece 
convergir naturalmente para a Europa. Por outro lado, não é por acaso que 
grupos dominantes em países como os Estados Unidos estabeleceram uma 
distinção entre a arqueologia histórica, que aborda aspectos de sua própria 
história (mesmo que alguns deles, como a escravidão, não sejam tão 
palatáveis), e a pré-história colonial, que é compreendida por muitos como 
“morta” e não relacionada com o presente. Entretanto, para grupos 
minoritários e indígenas dos Estados Unidos e em vários outros países na 
África, nas Américas e na Oceania, tal abordagem é usada para separá-los 
de suas histórias pré-coloniais e ignora conjunto de significados que são 
importantes para suas próprias auto-expressões culturais” (p. 53). 

 

Esses “conjuntos de significados”, em se tratando das comunidades quilombolas 

e seu passado pré e pós-colonial têm participação importante na constituição desses 

territórios, de sua identidade e práticas. O legado se perpetua na contemporaneidade, ainda 

que sob dinâmicas diferentes, mais globalizadas, trazendo traços na relação com o entorno 

e com a natureza envolvida, assim como com as relações – sociais, econômicas, de poder e 

simbólicas (ALMEIDA, 2015; SANTOS, 2011); estão intrinsecamente interligadas de modo a 

não permitir dissociações. Talvez pela importância de se alinhar outras disciplinas ao estudo 

de territórios e contextos pré-históricos (ou pré-coloniais) e históricos tão complexos, a 

arqueologia tenha primado por trabalhar, também, sob as perspectivas de outras esferas 

acadêmicas, como a antropologia, geografia, sociologia, dentre outras.  

E em tempos contemporâneos tanto quanto à história como quanto a outras 

vertentes, nos quilombos as novas significações adquiridas requerem um cuidado na sua 

análise e definições, por tratarem-se de espaços ressignificados, com novas conceituações, 

definições para as comunidades negras rurais quilombolas.  

Nesse sentido, o antropólogo Alfredo Wagner (2016) fala da reconceituação de 

território “conforme as interpretações sociológicas sobre as transformações sociais na 

primeira década do século XXI, está sendo marcada por novos critérios de classificação, 

que aparentam empreender uma volta ao passado, refletindo uma conhecida e dúbia 

combinação entre fatores ambientais e econômicos” (p. 29). Ele diz ainda que 

 

incorporados pelas ações governamentais mais recentes, estes critérios 
evidenciam um novíssimo esquema interpretativo de processos reais e de 
situações sociais de conflito. Embora reeditem modalidades de percepção 
de realidades locais já conhecidas como delimitadoras de “regiões”, tais 
como a prevalência do quadro natural e a ênfase em biomas e 
ecossistemas, esses critérios buscam instituir novos procedimentos de 
intervenção. Eles flexibilizam normas jurídicas que asseguram os direitos 
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territoriais de povos e comunidades tradicionais, fragilizando o instituto das 
terras tradicionalmente ocupadas, e objetivam atender às demandas 
progressivas de um crescimento econômico baseado principalmente em 
commodities minerais e agrícolas (IDEM). 

 

Por outro lado, por se tratarem de contextos geográficos e culturais diferentes é 

inalienável analisá-los de maneira uniforme e padronizada, sem considerar que muitos se 

tratam de situações e territórios periféricos, ao situá-los em situações de 

colonizador/colonizado; invasor/invadido; ou seja, não seguindo um padrão hegemônico 

contextualizado, se vistos como à margem de uma sociedade, política e socialmente. Assim, 

todos os pontos são chaves na análise desses sítios, a partir de suas bases distintas e da 

reflexão dos povos sobre sua etnicidade (JONES, 2005).  

De acordo com Orser (2005), o interesse de pesquisadores na área da 

arqueologia por questões culturais para além dos vestígios materiais/físicos vem desde o 

século XIX. Ele afirma que tais pesquisadores “aprenderam que para obter informações 

coerentes acerca de tais culturas, eles teriam de ser capazes de distingui-las a partir da 

cultura material” (p. 60). No entanto, no que diz respeito a culturas tão distintas e 

remanescentes, pensando sob a perspectiva de um alinhamento com o simbólico, a 

oralidade dos sítios estudados ganha imensurável valor na concepção de uma melhor 

análise do trabalho.  

Por isso, se se argumenta que tanto as fontes arqueológicas como as históricas 

fornecem perspectivas subjetivas para o passado, há que se considerar que em grande 

parte dos territórios quilombolas a escassez de dados documentais, icnográficos, 

arqueológicos, geográficos e geomorfológicos dificultam um melhor diagnóstico. Em virtude 

disso, grande parte dos trabalhos acaba por exigir do pesquisador uma maior atenção e 

cuidado na obtenção dos dados e no interagir com seu objeto de pesquisa, sobretudo 

quando se tratar de/ou envolver sujeitos do lugar (JONES, 2005). 

Essa análise abrange questões importantes no desenvolvimento desta pesquisa, 

tocando em pontos como etnicidade, tradições, cultura material, principalmente por envolver 

estudos do passado sob uma ótica contemporânea desses territórios e seu sentimento de 

pertencimento a uma comunidade comum. Isso influi na concepção de estudo que a 

arqueologia histórica pode contribuir. Sob esse aspecto, Schiavetto (2005) menciona que “a 

arqueologia e seu método sui generis, entretanto, está longe de fornecer as almejadas 

respostas seguras quanto ao sentimento de pertença étnica dos povos do passado” (p.78).  

A pesquisadora vê a importância de parte dos estudos étnicos pelo viés da 

arqueologia, dispondo a disciplina como uma alternativa importante na compreensão das 

“raízes multiculturais” e considerando as pesquisas de locais de grande relevância na 
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maturação dos trabalhos que abordem essas questões que envolvem territórios tradicionais. 

Apesar de Schiavetto atuar em pesquisas em territórios indígenas, alinhá-los aos sítios 

quilombolas torna-se coerente e não menos importante, pois também aí se tem um espaço 

étnico, de tradições próprias e alinhados à formação local e nacional dessas comunidades. 

Independente de qual seja o território, tratam-se de espaços sociais, de formações 

continuadas de um cotidiano construído ao longo do tempo, e nesse sentido, 

 

o espaço deve ser considerado com um conjunto indissociável de que 
participam, de um lado, certo arranjo de objetos geográficos, objetos 
naturais e objetos sociais, e, de outro, a vida que os preenche e os anima, 
seja a sociedade em movimento. O conteúdo (da sociedade) não é 
independente, da forma (os objetos geográficos), e cada forma encerra uma 
fração do conteúdo. O espaço, por conseguinte, é isto: um conjunto de 
formas contendo cada qual frações da sociedade em movimento As forma, 
pois têm um papel na realização social (SANTOS, 1988, p. 10). 

 

No caso específico dos campos de estudo aqui analisados, quando se trata de 

vestígios arqueológicos, não há em nenhuma das duas comunidades qualquer histórico de 

trabalhos, prospecções ou quaisquer tipos de investigações nesse sentido. Ambos os sítios 

podem ser considerados terrenos inéditos. Contudo, durante os trabalhos empíricos em 

Itamatatiua e Santo Inácio foi possível observar características ou vestígios materiais que 

indicam a possibilidade de realização de pesquisas arqueológicas, que poderiam mesmo 

conduzir a possíveis descobertas que contribuiriam para a identificação de novos dados e 

parâmetros. Na primeira, conforme já citado a partir de depoimentos dos moradores, eram 

(e ainda são) encontrados fragmentos cerâmicos na área onde hoje se localiza o cemitério 

da comunidade, antiga sede da igreja de Santa Teresa D’Ávila, durante a preparação do 

solo, capina e outros investimentos no local. A população, porém, não reconhecia como o 

tipo de cerâmica produzida pela comunidade atual9. 

Coadunando, dados documentais dão conta de uma povoação indígena na 

região onde se encontra o território de Alcântara, antes do início da colonização. Seriam 

característicos da etnia Tupinambá, cujas tradições são perfiladas no conceito quilombola, 

de comunidades negras rurais, como a produção de cerâmica e de farinha de mandioca 

(VIVEIROS, 1975). Alguns historiadores consideram uma espécie de interação entre os 

escravos vindos para região e os índios que já habitavam o local. Também segundo a 

população da comunidade de Itamatatiua a diferença entre a cerâmica produzida por eles e 

                                                           
9 A comunidade de Itamatatiua é conhecida no município e no estado do Maranhão por sua produção de artefatos cerâmicos, 

tradicionalmente produzidos desde a época em que o sítio pertencia à Ordem do Carmo, ainda no período colonial. A produção 
foi introduzida, segundo relato dos mais antigos da comunidade, pelas carmelitanas, que dirigiam a fazenda e coordenavam a 
produção da cerâmica pelos escravos da fazenda. No entanto, antes de ser uma fazenda pertencente a uma ordem religiosa, a 
área pertencia aos índios tupinambás, que povoaram a região quando da colonização. 
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Figura 2: Fragmento de Cerâmica encontrada 
no terreno do cemitério da comunidade de 
Itamatatiua  

Figura 1: Fragmento de Cerâmica 
encontrada no terreno do cemitério da 
comunidade de Itamatatiua  

a que provavelmente pertenceria à população Tupinambá é o feitio considerado grosseiro e 

muito pesado do artefato encontrado para o padrão produzido por itamatatiuenses, que 

costuma ser de uma espessura mais leve e fina, mesmo no período de seus antepassados 

(REIS, 2010)10. 

 

 

Já em Santo Inácio, em local próximo à sede da comunidade, que faz parte da 

área a qual pertence o sítio, numa antiga fazenda, relatos de grande parte dos moradores, 

em especial os mais velhos, dão conta da existência de uma antiga muralha, construída por 

escravos, e cujos fragmentos ainda são possíveis localizar na área. Durante visita de campo 

para pesquisa foram encontrados alguns vestígios de pedras antigas, provavelmente 

coloniais, assim como a localização de dois poços grandes e profundos e dois artefatos 

enferrujados, provavelmente de ferro, e pertencentes a engenhos próximos11.  

Trouxe-se esses dois casos como exemplo da importância de uma pesquisa 

mais apurada no âmbito da arqueologia, com todos os mecanismos necessários para a 

realização de um trabalho que permita confirmar (ou não) a assertiva da população local; e 

também identificar novos elementos e perspectivas sob esse aspecto. Isso trazendo em 

conta o fato de que o Estado ainda não dispõe de dados arqueológicos sobre uma 

população pré-colonial na região, assim como estudos cientificamente balizados 

(comprovações científicas por meio de datações e outros meios de análise); e informações 

bibliográficas, dentre outros (BANDEIRA, 2008).  

                                                           
10 Ver foto de fragmento de cerâmica apresentado por um dos moradores da comunidade que difere da cerâmica produzida 
pela comunidade. No entanto, vale salientar que tal afirmação só pode ser considerada de forma científica, após análise no 
fragmento, que possa comprovar tal fala. Para isso, a arqueologia seria de fundamental importância. 
11 Ver imagem capítulo 2. 
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Até o momento nenhuma prospecção ou qualquer outro meio foi feito em ambas 

as áreas, nem mesmo um trabalho de identificação geomorfológica ou de 

georeferenciamento. Todos os trabalhos realizados nos dois sítios dizem respeito a 

pesquisas monográficas e dissertativas, especialmente no âmbito sociocultural e de 

identidade. Por isso, todas as análises apresentadas no decorrer do texto, considerando não 

haver dados científicos comprovados quanto a essa questão referem-se a conjecturas, 

baseadas no discurso local e análises primárias, durante as pesquisas de campo realizadas.  

Assim sendo, a historicidade e seus elementos norteadores estão imbricados 

nesse processo de análise, considerando-a como um meio importante na maturação e 

finalização dos trabalhos.  

 

Quilombos e a Gestão Integrada do Território 

 

O território “define o grupo humano que o ocupa e justifica sua localização em 

determinado espaço” (ANJOS, 2006, p. 49), para além de contextos geográficos, 

antropológicos e outras correntes definidoras de um espaço multifacetado e passível de 

diferentes significados e conceituações: sua complexidade situa as esferas físicas, 

simbólicas, comportamentais, sociais, etc. Nesse sentido, considerando as várias correntes 

teóricas e metodológicas relacionadas ao tema, ao se discutir espaço versus território, 

alguns autores divergem quanto à similaridade de tais conceitos ou distinção entre os 

mesmos. No cerne da concepção do conceito de território autores como Claude Raffestin12, 

Friedrich Ratzel13 e Milton Santos podem ser mencionados com contribuições importantes 

sobre o seu entendimento.  

Segundo Fernandes (2012), 

 

Raffestin parte de uma crítica ao que denomina “geografia unidimensional”, 
ou seja, o território que se referencia, exclusivamente, ao poder estatal. De 
forma explícita, a análise deste autor vai de encontro à perspectiva 
ratzeliana. Segundo Raffestin (op. cit.), uma evidência clara dessa 
exacerbação do poder estatal, em Ratzel, está na caracterização dos 
conflitos que seriam tão-somente aqueles entre Estados – guerra entre 
Estados –, enquanto, outras formas de conflitos não seriam consideradas 
relevantes. Como alternativa analítica a esse território estatal, Raffestin 
defende a existência de múltiplos poderes que se manifestam nas 
estratégias regionais e locais [...]. Na perspectiva de Raffestin, o território 
entende-se como a manifestação espacial do poder fundamentada em 
relações sociais, relações estas determinadas, em diferentes graus, pela 

                                                           
12 Raffestin, C. Por uma Geografia do Poder. Rio de Janeiro: Zahar, 1993. 
13Ratzel, F. Geografia dell'uomo (Antropogeografia). Torino: Fratelli Bocca, 1914; RATZEL, F. Géographie politique. Paris: 
Economica, 1988. 
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presença de energia – ações e estruturas concretas – e de informação – 
ações e estruturas simbólicas (p. 139-140). 

 

No mesmo mote, Santos (1988) disserta sobre questionamento que continuam 

em voga dentro das disciplinas e ciências do homem. O geógrafo diz que 

 

entre os múltiplos aspectos do período atual, é obrigatório reconhecer as 
relações entre as condições de realização histórica e a nova revolução 
científica. Essa revolução histórica e científica atribui às ciências do homem 
e da sociedade um lugar ainda mais privilegiado no conjunto dos 
conhecimentos. Num mundo assim reestruturado, um papel particular deve 
incumbir à ciência geográfica - uma ciência do espaço do homem – e 
devemos interrogar-nos sobre os problemas que, nessa ótica, se abrem à 
sua realização, diante do conflito entre tudo o que acarretam os novos 
conteúdos prometidos à atualização da disciplina e suas atuais estruturas 
(p. 42). 

 

Destarte, trazer tais aspectos para o estudo da organização espacial as 

comunidades tradicionais implica caminhar por esse conjunto de conhecimentos que 

convergem para uma melhor percepção não só dos territórios enquanto espaço físico como 

enquanto espaço simbólico. Gottmann (2012) traz o território “como algo que foi presumido 

como um atributo por si só evidente das instituições governamentais estabelecidas” (p. 524), 

parte de um conceito (RATZEL, 1988; RAFFESTIN, 1993) que foi ganhando novos 

significados com o passar dos anos e incorporando ao território novas conjecturas e 

abordagens, em que elementos como identidade e cultura passaram a ser observados como 

parte integrante do território e cuja análise remete ao todo desses espaços – “múltiplos 

poderes que se manifestam nas estratégias regionais e locais” (FERNANDES, 2012, p. 

140). Nesses termos, pesa-se a correlação território – identidade – dinâmicas – relações 

socioculturais (SANTOS, 2011); fronteiras que se delimitam entre os espaços físicos e 

simbólicos, norteadas por esses motes que os caracterizam enquanto território. 

Há os que veem o espaço como anterior ao território, onde aquele, ao ser 

apropriado pelo homem, transforma-o em território (REIS apud RAFFESTIN, 2010, p. 135). 

Fernandes (2012) investe que o território, para Raffestin, se definiria, desse modo, “como a 

manifestação espacial do poder fundamentada em relações sociais, relações estas 

determinadas, em diferentes graus, pela presença de energia – ações e estruturas 

concretas – e de informação – ações e estruturas simbólicas” (p. 140).  

Disso, imbricando com territórios étnicos como são as comunidades quilombolas, 

envolve mais: identidades e associações coletivas em conjunto, o que significa apreender 

esses sítios sob bases que coadunem com essas características, que se entrelaçam na 

formação. É a partir desses agrupamentos de análise que se tem uma melhor compreensão 
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do território e, assim, definição de sua estrutura e da forma como a gestão do mesmo pode 

ser modulada. 

Como citado, o território é passível de transformações contínuas ao longo do 

tempo, não só quanto às suas variadas correntes e definições, como quanto às mudanças 

socioeconômicas, culturais e simbólicas que norteiam as dinâmicas de cada espaço e o 

funcionamento do território sob esses variados aspectos. Tudo correlacionado com as 

identidades construídas e ressignificadas nesses espaços.  

O entrelaçamento desses aspectos traz à tona o pensamento do geógrafo Milton 

Santos (2006), em que “a questão a colocar é a própria natureza do espaço, formada, de um 

lado, pelo resultado material acumulado das ações humanas através do tempo, e, de outro 

lado, animado pelas ações atuais que hoje lhe atribuem um dinamismo e uma 

funcionalidade” (p. 67). Nesse ponto, as formas como esses territórios são geridos implicam 

nas dinâmicas situacionais de cada sítio, considerando suas qualidades participativas. 

 

Nos últimos anos, o interesse pela dimensão espacial dos fenômenos 
econômicos e sociais vem se fortalecendo nas ciências sociais. Esse 
interesse percebe-se através das tentativas de diversos estudiosos em 
explicar o desenvolvimento (social e econômico) ascendente de algumas 
regiões rurais e o declínio de outras através da compreensão da sua 
configuração espacial. É perceptível que a variável espacial passou a obter 
grande destaque e ser apontada por alguns estudiosos como de 
fundamental relevância para se compreender o dinamismo de determinadas 
regiões e suas relações com o desempenho dos atores e das instituições. 
Esse dinamismo é explicado com base na ideia de que a maior proximidade 
dos atores que atuam em determinado espaço geraria ações coletivas e 
cooperadas (troca de experiências, redes de colaboração) que ampliariam 
as relações sociais e, como consequência, favoreceriam o surgimento de 
oportunidades inovadoras de desenvolvimento (FERNANDES, 2012, p. 
139). 

 

Um princípio de base da Gestão do Território é a de que administrar o território 

é, antes de mais nada, gerir as pessoas que o povoam (OOSTERBEEK, 2010). Indo além: 

gerir a interrelação desses atores sociais com seu território, que abrange não só seu espaço 

físico como também cultural e das memórias. Pensar um território é também pensar seus 

meios, a população vigente, seus marcos culturais e identitários e a interação entre eles. 

Pode-se trabalhá-los por parte, mas não dissociá-los no conjunto dessa relação, pois é o 

todo que forma o território. Citam-se aí as questões globalizatórias que, num âmbito mais 

amplo, atuam como um agregador na análise desses espaços, afetados direta ou 

indiretamente pelos novos marcos situacionais vigentes no mundo.  

Por isso, observa-se a importância de trazer o local para atuar nessa análise 

junto ao global, compreendendo ambos como pontos convergentes. Isso significa 
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reconhecer que, embora identificados como quilombolas, esses sítios já não vivem uma 

situação de distanciamento das mudanças na esfera mundial, já absorvendo (lenta ou 

rapidamente, dependendo da localização e dinâmicas) o que vem de fora (HALL, 2003; 

SODRÉ, 1999; GUSMÃO, 1999; CUNHA, 1986), ao mesmo tempo que podem disseminar 

seus próprios conhecimentos, tradições e convicções. Tendo em vista um melhor 

direcionamento e gestão desses espaços, contemplar o “de dentro”, o que emerge da 

comunidade para as grandes massas, pede um olhar mais cuidadoso para os mesmos – 

novos arranjos espaciais em construções contínuas. 

 

A partir da noção de espaço como um conjunto indissociável de sistemas de 
objetos e sistemas de ações podemos reconhecer suas categorias 
analíticas internas. Entre elas, estão a paisagem, a configuração territorial, a 
divisão territorial do traba lho, o espaço produzido ou produtivo, as 
rugosidades e as formas-conteúdo. Da mesma maneira e com o mesmo 
ponto de partida, levanta -se a questão dos recortes espaciais, propondo 
debates de problemas como o da região e o do lugar, o das redes e das 
escalas. Paralelamente, impõem-se a realidade do meio com seus diversos 
conteúdos em artifício e a complementaridade entre uma tecnoesfera e uma 
psicoesfera. E do mesmo passo podemos propor a questão da 
racionalidade do espaço como conceito histórico atual e fruto, ao mesmo 
tempo, da emergência das redes e do processo de globalização. O 
conteúdo geográfico do cotidiano também se inclui entre esses conceitos 
constitutivos e operacionais, próprios à realidade do espaço geográfico, 
junto à questão de uma ordem mundial e de uma ordem local (SANTOS, 
2006, p. 13). 

 

Ao se tratar de comunidades negras rurais quilombolas, um território étnico de 

escopo próprio, tradicional, Munanga (2012) levanta a questão da importância de se 

considerar o “território e a territorialidade” sem deixar de considerar o “discurso da 

identidade enquanto busca da unidade e solidariedade entre todos os excluídos. Desta 

maneira, ter uma identidade coletiva denota ter a consciência de pertencer a uma 

ancestralidade que se materializa não pelos ‘mortos comuns’, e sim pela consciência de ter 

um território físico comum” (p. 16). Isso, porque os quilombos são o que se pode chamar de 

um território comunal particular, não só por sua “resistência identitária” (IDEM), mas 

especialmente por sua práxis, que inclui um extenso patrimônio não considerado.  

Num território em que a população seja valorizada como protagonista desse 

espaço e atue como tal na gestão dele, várias vertentes devem ser observadas e 

trabalhadas no sentido de identificar sua ação nesse processo. No caso das comunidades 

tradicionais esbarra-se em fatores importantes e que caminham juntos com o 

desenvolvimento desses sítios (ALMEIDA, 2006; SANTOS, 2011). Reportando novamente 

ao campo de estudo deste trabalho, têm-se dois sítios étnicos e rurais, que não estão à 

margem dos insumos que a globalização proporciona em tempos contemporâneos, mas 
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que, em paralelo, mantêm matrizes passadas ao longo do tempo ainda impressas no seu 

cotidiano. Tais afirmativas podem ser observadas e vivenciadas quando se participa do dia a 

dia desses grupos. 

As comunidades quilombolas, citando as situadas no campo, e afunilando mais, 

as encontradas no estado do Maranhão, são sítios que vêm, em grande parte, de terras 

desagregadas, fazendas abandonadas, doadas, ou simplesmente tomadas por um grupo de 

escravos e ex-escravos, ainda durante o período colonial, pós-abolicionista – as chamadas 

“terras tradicionalmente ocupadas” (ALMEIDA, 2004). Algumas possuem 300 ou mais anos 

de existência, como é o caso de Itamatatiua. Outras são mais recentes em termos de 

ocupação, com 100, 150 anos (já referido) ou ainda sem referência nesse sentido. Isso 

porque em grande parte dos casos não há uma documentação oficial ou secundária que cite 

tais territórios: alguns registros em cartório, certidões antigas, artefatos ainda conservados 

(ver pedra de fundação de Itamatatiua, capítulo 4) e, mais recentemente, trabalhos 

acadêmicos, reportagens, documentários e outros materiais produzidos por estudantes, 

pesquisadores e interessados na cultura desses espaços étnicos. 

O adentrar nesses sítios, para muitos, desmistifica um pouco do imaginário de ali 

encontrar uma terra extremamente fechada, onde não há vestígios de modernidade, como 

energia elétrica, casas de alvenaria, quadras de esporte, escolas, etc. (VALVERDE, 2004; 

ALMEIDA, 2006). É possível encontrar sítios muito organizados, com uma gestão, dentro 

das dinâmicas situacionais locais e possíveis, equivalente a cidades maiores, às quais 

pertencem enquanto território, obedecendo, claro, suas características e deficiências; assim 

como também se encontram sítios ainda distantes de um território cuja gestão se adeque a 

um parâmetro situacional emergente. 

Salienta-se que nos quilombos os grupos têm seu próprio modo de gerir a terra, 

assim como as dinâmicas do seu território. Isso se dá de forma similar em grande parte das 

comunidades. Daí a importância de não separar o local na relação com o externo, pois se 

tratam de características próprias, geradoras de um conceito próprio entre eles, assim, 

dificilmente dissociado de seu cotidiano.  

No que tange à economia, as comunidades têm modelos de gestão que variam 

de acordo com sua localização geográfica e historicidade; e no caso dos quilombos, 

considerando que na grande maioria dos casos as terras pertencem à União, o uso comum 

delas converge com a demarcação dos espaços delimitados por cada família, evidenciando 

“o reconhecimento de suas formas intrínsecas de apossamento e uso dos recursos naturais 

e de sua territorialidade” (ALMEIDA, 2011, p. 47).  
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Sob essa questão, o antropólogo chama a atenção para o entendimento acerca 

do uso comum da terra, mencionando como uma de suas principais características, que 

nenhuma pessoa detém o controle exclusivo do uso e da disposição dos recursos básicos 

para a comunidade (p. 148). As terras são delimitadas, dependendo da distribuição física da 

comunidade, próximas às residências ou em campos separados – as chamadas roças. 

Nessas relações, ainda que cada um seja proprietário do seu pedaço de chão, o 

compartilhamento da terra, numa relação de compadrio, é uma de suas características, 

assim como a troca de trabalho (mão-de-obra), como forma de pagamento. Adiante, 

“combinando uso comum de recursos e apropriação privada de bens, que são acatadas, de 

maneira consensual, nos meandros das relações sociais estabelecidas entre vários grupos 

familiares que compõem uma unidade social” (ALMEIDA, 2004, p.10).  

Em Santo Inácio, durante a época da colheita ou da produção de algum insumo, 

os “arranjos” entre as pessoas são feitos de acordo com a colheita do produto produzido, 

especialmente a farinha de mandioca: a pessoa que colhe, processa e produz a farinha, na 

colheita do próximo agricultor, terá o que hoje auxilia como “braço” de trabalho na produção 

da sua, assim como pode ocorrer o pagamento com o produto final.  

 

Por seus desígnios peculiares, o acesso aos recursos naturais para o 
exercício de atividades produtivas se dá não apenas através das 
tradicionais estruturas intermediárias do grupo étnico, dos grupos de 
parentes, da família, do povoado ou da aldeia, mas também por um certo 
grau de coesão e solidariedade obtido em face de antagonistas e em 
situações de extrema adversidade e de conflito,5 que reforçam 
politicamente as redes de relações sociais (ALMEIDA, 2004, p.10). 

 

É com esse cenário que se pode considerar o território a partir de vértices 

ambiental, social, econômico, cultural e identitário, ambos em interação com o centro, no 

caso, a comunidade (SANTOS, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Território a partir de parâmetros com a comunidade 
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De tal modo, assente-se que: 

 

o comportamento humano é um processo que se estrutura em territórios e 
que se materializa através da mobilidade e de interações que ocorrem em 
sequências temporais nesses mesmos territórios. Essas interações 
destinadas a assegurar as necessidades dos grupos humanos, são a matriz 
econômica dos territórios plasmada através de modos de fazer (técnicas, 
saberes) e representações sociais que diferenciam culturalmente as 
comunidades (OOSTERBEEK & REIS, 2012, p. 07). 

 

Assim, o território é mais que a paisagem interagindo com um todo, mas um todo 

em que a paisagem e os elementos integrantes desse território trabalham em conjunto, de 

acordo com suas dinâmicas – herdadas ou construídas, e atuando como uma espécie de 

cadeira operatória comportamental, em que as atividades vigentes vão formando as 

identidades e práticas desses sítios (FOUCAULT, 1995). Ou seja, as ações moduladas num 

ciclo cotidiano dentro de uma comunidade vão atrair como consequência sua caracterização 

comum e, em especial nos sítios quilombolas, cotidiana, fazendo-se assim tradicionais. Nas 

duas comunidades pesquisadas, a terra enquanto significante físico e também simbólico 

está agregada de forma direta na historicidade local (GUSMÃO, 1999), assim como nas 

suas reminiscências, pois esses mesmos espaços estão imbricados intimamente com a 

memória.  

Nas comunidades tradicionais isso se dá através das práticas com uma, hoje, 

leve influência externa e, sobretudo, por meio da oralidade e das memórias sociais 

transmitidas e continuadas através de gerações. Tais memórias estão intimamente ligadas à 

paisagem física e simbólica, onde o espaço e essa paisagem se configuram como 

elementos agregadores na formação desses campos culturais, e “é o modo de produção 

social que une o espaço e a natureza numa única paisagem” (REIS apud SMITH, 1998, 

p.159).  

Corroborando com Munanga (2012), a “importância da memória e da 

territorialidade na construção das identidades comunitárias” (p. 15) está em “assegurar a 

preservação do sentimento de unidade, continuidade e existência do grupo” (idem), logo 

considerar cada etapa de desenvolvimento e o processo pelo qual isso se dá significa não 

descartar desde os pequenos traços que contribuem para a formação e gestão desse 

território até os mais relevantes passos constituídos ao longo do tempo e no cotidiano de 

formação identitária (SANTOS, 2011).  

Quanto à questão da gestão territorial, quanto ao espaço, Santos (2006) levanta 

a atenção para que, nesse sentido, “o espaço seja definido como um conjunto indissociável 

de sistemas de objetos e de sistemas de ações (p. 12). Em Itamatatiua e Santo Inácio, o que 



42 

 

também vale para as demais comunidades tradicionais, a gestão parte não só no que 

suscita questões socioeconômicas, como também históricas e culturais – o espaço como 

uma construção social e contínua (REIS, 2010).  

Os sítios atuam como gestores e também como usufrutuários desse território e 

vão cumulando nessas relações o que Fernandes (2012) observa quanto à multiplicidade 

dos territórios em que “se concretiza por meio da concepção de uma sociedade de redes 

que permite interligar as várias formas da reprodução das relações sociais” (p. 145).  

Assim, encontram-se elementos agregadores que compõem o seu território e 

que, dependendo da forma como são geridos, podem se inserir como protagonistas do seu 

espaço, concomitantemente as identificações do seu patrimônio, bem como sua 

conservação, de forma a tornar esse patrimônio um valor – social e outros –, protegendo-o, 

sem deixá-lo à margem de novas perspectivas contemporâneas. 

 

A relação espaço/tempo é fundamental para o desenvolvimento de uma 
territorialidade plena, fato preponderante para alcançar a identidade 
espacial. Enquanto a territorialidade diz respeito, em particular, ao indivíduo 
e lugar apropriado, a identidade espacial, para ser factível e reconhecida 
pelos demais grupos sociais, tem a necessidade de, primeiro, ser construída 
no interior do próprio grupo, dentro de um espírito de solidariedade, e, 
ainda, uma relação forte com o meio ecológico e as infraestruturas e com os 
membros da “comunidade” (CAMPOS, 2012, p. 37). 

 

Partindo desse pressuposto, a compreensão das diferentes escalas em que se 

organiza o território (geográfico, social, simbólico) é o que permite observar as 

particularidades das comunidades em todos os seus aportes. Ou, sob a fala de Milton 

Santos (REIS apud SANTOS, 2010), a relação entre sujeitos e território é inseparável, logo, 

sua gestão acordada com todos os seus meios componentes, são indissociáveis nesse 

processo – extensões territoriais de pertencimento (ALMEIDA, 2015). 

 

Quilombos, identidade, diversidade e representações sociais 

 

Santos (1988) já defendia que “existem percepções diversas das mesmas 

coisas, pois há indivíduos diferentes” (p. 09). Quando se trabalha com comunidades 

tradicionais, cujas heranças ancestrais são complexas, a cultura e identidade, idem, é 

preciso ter em conta que apesar das similaridades que se apresentam na grande maioria 

desses sítios no que tange à economia, a algumas relações sociais e culturais, as 

particularidades são um elemento de suma importância na composição desses territórios. E 

o meio em que cada comunidade se apresenta faz com que esses territórios possam ser 
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analisados de uma forma local e particular, porém, não menos significante. O produto 

dessas percepções implica num “olhar” mais preciso e cuidadoso no que concerne à 

compreensão das dinâmicas relacionadas e inseridas nesses espaços físicos e simbólicos 

com seus atores sociais envolvidos. 

Os anos de campo nos quilombos da Baixada Maranhense, em especial, na 

região de Alcântara, permitiram observar que - apesar das semelhanças de economia, 

cultura, religiosidade e outras configurações de movimentos diários - dentro de cada sítio, 

ainda que com ramificações entre os demais (redes de parentesco, trocas interculturais 

entre as comunidades), há simbologias e práticas particulares, trazidas através das 

gerações ou inseridas por seus próprios habitantes ao longo do tempo. Mais que isso: 

dentro dessa perspectiva de adaptações oriundas de seus atores sociais, essas se dão em 

grande parte da interação com o meio (que equivale dizer à paisagem física, cultural) das 

relações entre eles, com novas tecnologias, que aos poucos vão sendo introduzidas e dos 

inúmeros fatores internos e externos que são agregados ao longo do tempo. 

Os hábitos construídos e continuados acabam por direcionar muitas das 

dinâmicas das comunidades: 

 

o conceito de habitus pode ser usado para explicar a maneira pela qual as 
classificações étnicas subjetivas são baseadas nas condições sociais, 
caracterizando domínios sociais particulares. A etnicidade não é um reflexo 
passivo de similaridades e diferenças nas práticas culturais e condições 
estruturais nas quais os agentes são socializados. Também não é a 
etnicidade inteiramente constituída no processo de interação social por meio 
do qual as características culturais epifenomenais são manipuladas na 
busca por interesses econômicos e políticos. [...] Esses “recursos 
simbólicos”, tais como língua, cultura material, crença e assim por diante 
não são arbitrários. As práticas culturais e crenças que se tornam 
concretizadas como símbolos de etnicidade são derivadas de, e ressonam 
com, práticas habituais e experiências pessoais, como também refletem as 
condições imediatas e interesses que caracterizam situações particulares 
(JONES, 2005, p. 35).  

 

Os passos cotidianos que gerem uma comunidade não podem deixar de 

contemplar diversos fatores que convergem na construção da mesma, assim como 

considerar suas raízes históricas na construção da identidade e na preservação dos saberes 

e fazeres tradicionais (WOODWARD, 2000).  

Deste modo, trazendo para o campo do território, alinhando com Almeida (2004), 

“a territorialidade funciona como fator de identificação, defesa e força. Laços solidários e de 

ajuda mútua informam um conjunto de regras firmadas sobre uma base física considerada 

comum, essencial e inalienável, não obstante disposições sucessórias porventura 

existentes” (p.10). Essas bases foram construídas ao longo do tempo, dispostas sobre 
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apoios de coletividades, que vão desde o uso comum da terra até às trocas de mão-de-obra, 

das substituições acordadas entre os moradores na produção das festas tradicionais locais 

e outras formas de coletividade, compadrio. 

Morin (1977) sustentava que estava “cada vez mais convencido de que os 

problemas cuja urgência nos prende à atualidade exigem que nos desprendamos dela para 

considerá-los a fundo” (p. 13). De tal modo, as necessidades contemporâneas face às 

realidades oriundas e mantenedoras de traços históricos e culturais, tradicionais, com 

descrições particulares em meio a similaridades geográficas, econômicas e até mesmo nas 

suas relações sociais, predispõem uma generalização desses territórios e suas dinâmicas. 

As problemáticas que atingem as comunidades quilombolas vão para além das questões 

econômicas (falta de insumos básicos de direito de toda e qualquer sítio, como saneamento, 

abastecimento de água e luz, dentre outros) e políticos-sociais (disputa de terras, em 

especial).  

Elas são maiores e se dão de cunho externo, no que se refere ao “olhar de fora” 

para a comunidade; mas também internos, o que impõe considerar esses fatores de forma 

cautelosa, pois é “de dentro” que parte o todo do qual se manifestam todas as demais 

dinâmicas; são as relações internas e suas representações. No cerne, comungam a fala de 

Edmund Jr e Alves (2003), ao analisar a obra de Morin e seu princípio da simplicidade, 

aludindo que o teórico 

 

resume esses princípios pelas palavras disjunção – separa o que está 

ligado, na busca das ideias claras e distintas e redução – coordenando-as 

em uma construção que recria o complexo a partir do simples. O Autor 

fornece como exemplo o ser humano. Esse é tanto biológico quanto cultural, 

porém o paradigma da simplicidade obriga-nos a separar estas duas 

dimensões (ciências biológicas e ciências humanas) – disjunção. A única 

possibilidade de unificação é admitir que a dimensão social se reduz a 

fenômenos biológicos – redução (p. 04). 

 

Segundo Morin (1977), o sujeito conhecedor é a categoria mais objetiva do 

conhecimento. Aqui, os sujeitos conhecedores não só devem ser imbricados no que se pode 

chamar de cadeia operatória da pesquisa, já num grau de produção adiantada (campo – 

objeto em análise – produção dados – análise); como também situados como parte 

indispensável e formadora da base de pesquisa, pois, sem esses “sujeitos” e suas 

representações nos mais variados âmbitos, a própria análise da paisagem e dos demais 

recursos, além de suas dinâmicas não terão validade.  

Propõe-se que, apesar de sem a participação dos atores sociais a gestão que se 

dá entre território e sujeitos não se sedimenta, eles são a parte norteadora desse processo, 
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ainda que precise interagir com o meio e com o que a paisagem (geografia, cultural e social) 

forneça. Porque são esses sujeitos que atuarão na produção e gestão desses espaços, seja 

de forma correlata ou não. Trata-se ai de considerar esses atores como protagonistas num 

roteiro multifacetado (SANTOS, 2011; ALMEIDA, 2006, 2004). Destarte, 

 

os maiores progressos das ciências contemporâneas efetuaram-se 
reintegrando o observador na observação. O que é logicamente necessário, 
dado que todo o conceito remete, não apenas para o objeto concebido, mas 
também para o sujeito que concebe. Estamos perante a evidência 
descoberta há dois séculos pelo filosofo-bispo: não existem «corpos não 
pensados». Ora, o observador que observa, o espírito que pensa e 
concebe, são indissociáveis duma cultura, e portanto de uma sociedade hic 
et nunc. Todo o conhecimento, mesmo o mais físico, sofre uma 
determinação sociológica. Existe ern toda a ciência, mesmo na mais física, 
uma dimensão antropossocial. A realidade antropossocial projeta-se e 
inscreve-se precisamente no cerne da ciência física (MORIN, 1977, p. 15). 

 

Desse modo, pressupondo que o observador tem uma responsabilidade para 

além de uma simples análise, essa observação vai ao encontro do que Reis (2010) 

mensurou ao dizer que “por lidar com o passado e com vestígios que muitas vezes dão uma 

orientação, mais que uma certeza, é o olhar do arqueólogo, antropólogo (e demais 

pesquisadores, de diferentes áreas – grifo nosso), a subjetividade do pesquisador que vão 

contribuir para a compreensão de uma sociedade” (p. 137).  Aí entram as reconstruções e 

associações partilhadas através de gerações e das identidades construídas, além de 

considerar que também se está lidando com um patrimônio – material e imaterial –, pois 

quando se gere o patrimônio, também se gere a reconstrução do passado e das memórias 

(e, assim, racionalizando os acontecimentos; e as comunidades podem ser inseridos nisso).  

Vale ressaltar que nesse caso, conciliando com Munanga (2012), quando se 

trata de identidade, principalmente nos quilombos, essa “está sem contornos definidos; é 

maleável à vontade segundo as circunstâncias, as instâncias e os interesses em jogo. Sua 

complexidade evoca múltiplos fatores: históricos, psicológicos, linguísticos, culturais, 

políticos, econômicos, sociais e geográficos” (p. 16). Tudo, imbricado sob os vértices das 

tradições locais, legitimadoras e interligadas nesse processo de construção e 

ressignificação; e nesse sentido, a tradição oral – predominante nesse espaço - trabalha 

com o pressuposto do reconhecimento do outro em suas possibilidades mais dilatadas. 

Piaget (1979) afirma no que se refere às transformações e os grupos, que 

“enquanto combinação indissociável da transformação e da conservação, o grupo é então, 

principalmente, um instrumento incomparável de construtividade, não só porque é um 

sistema de transformações mas também, e sobretudo, porque estas podem ser de certo 

modo dosadas pela diferenciação de um grupo em seus sub-grupos e pelas possíveis 
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passagens de um destes aos outros” (p. 13). Portanto, “viver junto do grupo, estabelecer 

condições de apreensão dos fenômenos de maneira a favorecer a melhor tradução possível 

do universo mítico do segmento é um dos segredos da tradição oral” (MEIHY & HOLANDA, 

2007, p. 40), assim como também da sua identidade e, desse modo, a identidade, aqui, 

entendida enquanto comunidade e enquanto reflexo do agente social, que por sua vez tem 

na memória socialmente herdada e construída um fator determinante desse processo, suas 

representações, que 

 

também operam dentro de campos discursivos presentes em todas as 
instituições – lei, ciência, religião, política, etc. – que, por sua vez, contêm 
um número de discursos constituídos por um conjunto de narrativas, 
conceitos e ideologias relevantes. Os discursos são definidos como um 
arcabouço de inteligibilidade, dentro do qual as práticas sociais são 
comunicadas, negociadas ou alteradas, ao mesmo tempo em que servem 
de instrumento na luta pelo poder político, posto que ideologias e relações 
de poder são inerentes à linguagem e à estrutura narrativa dos discursos 
(SOUSA, 2005, p. 296). 

 

Esses discursos são construídos, logo, edificados sob uma base oral hereditária, 

perpassada e também reconstruída ao longo de gerações, modulando a oralidade, a 

narrativa local – linguagem, que Hall (1997) identifica como “meio, através do qual 

pensamentos, ideias e sentimentos são representados na cultura […], portanto, central no 

processo de produção de significados” (p. 01).  

Essa narrativa é alimentada, de certa maneira, pela memória local e as 

representações (SOUSA, 2005; MOSCOVICI, 2011) às quais elas estão entrelaçadas – a 

memória coletiva de Halbwachs (2006), para o qual esta, enquanto mensagem partilhada do 

passado, promove um laço de filiação entre os membros de um grupo com base no seu 

passado coletivo, conferindo-lhe uma ilusão de imutabilidade, ao mesmo tempo que 

cristaliza os valores e as acepções predominantes do grupo social ao qual as memórias se 

referem (PERALTA, 2007).  

A memória imbricada dentro dos quadros sociais, que por sua vez se traduzem 

nos aspectos culturais componentes desses quadros – memória socialmente construída, 

numa sociedade que vive um processo de transição entre o tradicional e o moderno, a 

oralidade e a mediação, o físico e o simbólico (REIS, 2010), caminha junto aos marcos 

contemporâneos, sem, no entanto, ter pressa. Cada comunidade responde de acordo com 

as suas necessidades e mesmo nas mais próximas e menos ligadas às suas características 

tradicionais, o moderno, os produtos e meios da atualidade vão dividindo espaço de forma 

lenta, não permitindo que alguns valores e práticas sejam perdidos, mediados de acordo 

com o ditado pelo “hoje”. Assim, embora sejam os indivíduos quem lembram, no sentido 
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literal da expressão, são os grupos sociais que determinam o que é “memorável” e as 

formas pelas quais será lembrado. 

Essa transição lenta não significa que os sítios não se insiram diante dos novos 

meios – comunicacionais, visuais, territoriais, cibernéticos e sociais; longe disso. Há uma 

interação articulada entre o passado e o contemporâneo, que caminha respeitando (quando 

bem direcionada) a dinâmica de cada lugar, salientando tratar-se aqui de dois sítios étnicos, 

quilombolas. As mudanças vão obedecendo o tempo de cada espaço, por isso, não é 

espantoso, muito menos anormal, observar num mesmo território o passado trabalhando 

junto com o moderno, a exemplo: crianças que brincam descalças na areia, usando pedaços 

de paus como taco e garrafas pet como bola, improvisando tijolos como rede14; e em outro 

momento, vestidos e munidos de aparelhos tecnológicos e discursos mediatistas, como se 

vivessem em dois espaços distintos e não num mesmo local.  

Salienta-se que tal assertiva se dá considerando a ideia de que em muitas 

comunidades negras rurais ainda se vive isolado, não só geograficamente, como 

socialmente, sem condições ou entradas de novos elementos e mecanismos da atualidade, 

como se habitassem um mundo à parte. 

De certo modo habitam, pois conseguem conviver com esse processo de 

transição sem se distanciar de seus “modos e saberes”, sem uma desconstrução de 

identidade, mas sim, de uma, talvez, inversão contemporânea dela. Em outras palavras, 

especialmente citando a população mais jovem local, a perda de referências passadas 

quanto aos ensinamentos, conhecimentos tradicionais, práticas e a própria historicidade da 

comunidade tem feito, em alguns sítios, com que essa parte da população se torne adultos 

sem uma referência matriz. Isso pode ser observado nas duas comunidades estudadas, 

mesmo com o esforço, em uma delas, de não deixar que se percam essas referências 

(SODRÉ, 1999). 

Ao encontro disso, pode-se fazer um paralelo com o que Hobsbawm (2008) 

expõe sobre a perda, quando refere que a “história galesa exerceu influência prejudicial em 

outros aspectos da cultura” (p. 57); o que, trazendo para os dias atuais, poder-se-ia 

questionar: as novas gerações quilombolas vão saber sua história, seu passado? 90% das 

casas/famílias da sede e áreas chamadas aqui de “pré, sede e pós-sede” (REIS, 2010) 

foram visitadas e entrevistadas, conversas informais e corriqueiras foram estabelecidas.  

Na maioria delas com registros audiovisuais, pode-se observar contradições no 

conhecimento acerca da história do sítio, das carmelitas, das lendas, da Santa e suas 

promessas ouvidas e outros assuntos integrantes da história local; quando sabiam, eram 

                                                           
14 Ver imagem no capítulo 2. 
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vagas as referências. Isso se traduzirá no futuro da comunidade, sob o aspecto da perda de 

uma referência comum, local – identidade ‘quilombola’. 

 
À construção de estruturas autênticas, visto que já são “lógicas”, e são, 
entretanto, novas em relação àquelas que as precedem: as transformações 
constitutivas da estrutura resultam desta forma, de transformações 
formadoras e não diferem delas senão por sua organização equilibrada [...]. 
No terreno do comportamento, uma ação tende a se repetir (assimilação 
reprodutora), donde um esquema que tende a integrar a si os objetos 
conhecidos ou novos dos quais seu exercício necessita (assimilações 
recognitiva e generalizadora). A assimilação é, pois, fonte de contínuos 
relacionamentos e correspondências, de “aplicações” etc., e, no plano da 
representação conceitual, chega a esses esquemas gerais que são as 
estruturas (PIAGET, 1979, p. 36-38). 

 
Da mesma forma se dá nas relações socioculturais locais. Trazendo para uma 

parte da população já adulta, algumas referências vão ficando perdidas no tempo, e mesmo 

com a vagarosidade dos dias a passarem nesses espaços (sensação que se tem quando 

nesses sítios é a de que o tempo não passa), e uma acomodação à quietude de ter 

cumprido seus afazeres cotidianos, terminam com os jovens em grupo, nas suas conversas 

afins; e nos demais dentro de suas casas, entretidos com suas novelas ou outros programas 

televisivos.  

Essa realidade contemporânea é contemplada por Hobsbawm (2008), segundo 

o qual, “as redes são criadas para facilitar operações práticas imediatamente definíveis e 

podem ser prontamente modificadas ou abandonadas de acordo com as transformações 

das necessidades práticas (p.11)”. Em outras palavras, aquele costume que havia em 

determinado local se modifica (ou pode se modificar) quando transformações acontecem, 

gerando novas ações, portanto novos costumes e assim por diante. No caso da tradição – 

seja ela inventada ou não – ela se apropria de uma legitimidade que a torna tradicional, 

verdadeira.  

Posto isso, representações “constituem um produto de interação; são elas que 

possibilitam a comunicação entre os membros de uma comunidade, que permitem a 

circulação de códigos comuns a todos” (FERREIRA, 2001, p. 22), e atuam paralelamente ao 

que Moscovici (2011) define como 

 

entidades quase tangíveis. Elas circulam, se entrecruzam e se cristalizam 
continuamente, através de uma palavra, dum gesto, ou duma reunião, em 
nosso mundo cotidiano. Elas impregnam a maioria de nossas relações 
estabelecidas, os objetos que nós produzimos ou consumimos e as 
comunicações que estabelecemos, nós sabemos que elas correspondem, 
dum lado, à substância simbólica que entra na sua elaboração e, por outro 
lado, à prática específica que produz essa substância, do mesmo modo 
como a ciência ou o mito correspondam a uma prática científica ou mítica 
(p.10). 
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São esses os componentes físico e simbólico que acompanham e formam as 

relações socioculturais que, por sua vez influenciam nas demais relações (econômicas, 

políticas, etc.) da comunidade e interagem com a paisagem circundante. Observar o 

processo de ressignificações desses territórios e como essas relações influenciam no 

cotidiano local é uma forma de compreender e entender essa identidade construída e 

também, em muitas situações, ressignificadas.  

Sob esse aspecto foi possível observar nos dois casos de estudo que as 

comunidades vão utilizando dos seus recursos no dia a dia para suprir suas necessidades, 

citando não só os recursos oriundos da terra, produzidos por eles mesmos, como também 

os insumos adquiridos do mercado externo, tais como ferramentas, alimentos, bebidas, 

produtos diversos, não encontrados nem possíveis de produção local. 
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CAPÍTULO 2 – CONTEXTO GEOLÓGICO E AMBIENTAL DAS COMUNIDADES 
DE ALCÂNTARA 

 

No que tange à caracterização dos aspectos geológicos e geográficos dos sítios 

estudados, os dados encontrados são escassos e, em certas vertentes, inexistentes. Posto 

isso, toda a caracterização encontrada diz respeito a dados gerais do estado do Maranhão, 

na região onde estão os quilombos. Sabe-se que quando se trata de comunidades 

tradicionais, caso de Alcântara, comumente os trabalhos são voltados para campos da 

áreas sociais e humanas; e pouco se trabalha relacionando com as demais características 

desses sítios, ajudando na compreensão da interação da paisagem com ações antrópicas, 

arrolando no âmbito das disciplinas geográficas, arqueológicas e geológicas. Dessa forma, 

as informações aqui citadas abordarão, de uma maneira geral, essas especialidades. 

 

Caracterização Geográfica e geológica  

 

Alcântara está localizada na região norte do Maranhão, considerada, dentre os 

biomas identificados no estado, como bioma Amazônia e está situada na Baixada 

Maranhense, localizada a leste da Ilha de São Luís (1°59’S – 4°00’S e 44°21’W – 45°33’W) 

limitando-se ao norte com a região do Litoral e o Oceano Atlântico, ao sul com a região dos 

Cocais, a leste com a região da Pré-Amazônia e a oeste com o Cerrado. Quanto ao contexto 

geológico, a região faz parte do grupo Itapecuru, que consiste na formação de “arenitos 

médios-finos, carbonáticos, de coloração avermelhada, com intercalações de siltitos, 

argilitos e folhelhos vermelhos e esverdeados” (SOUSA, 2006, p. 10).  

Essa formação está distribuída ao longo do Rio Itapecuru, compreendendo 

cidade de mesmo nome. Segundo Sousa, com o passar do tempo, observaram-se também 

outras formações, dentre as quais as situadas na região Ocidental do Maranhão, subdividida 

em três formações15: Formação Alcântara, indiferenciada, e Cujupe. 

O município faz parte do território da Baixada Ocidental do Estado, que constitui 

uma Área de Proteção Ambiental (APA), criada por meio do Decreto n˚. 11.900, de 

11.06.1991, com uma área equivalente a 17.500 Km². O objetivo era disciplinar o uso e 

distinção do solo, a exploração de recursos naturais, atividades de caça e pesca predatória, 

além da criação de gado bubalino, dentre outras diretrizes (REIS, 2010).  

Dentre os aspectos fisiográficos, destacam-se manguezais, restingas, 

babaçuais, florestas secundárias (também chamadas de capoeiras) e matas de várzeas. Em 

                                                           
15 O grupo Itapecuru está subdividido em Formação Alcântara (apresentado no corpo do texto), Unidade indiferenciada e 
Formação Cujupe (SOUSA, 2006). 
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Itamatatiua, as capoeiras, babaçuais são características da paisagem da comunidade, as 

matas secundárias também; já em Santo Inácio, os manguezais cercam boa parte da área, 

com a presença de poços naturais. 

 

Os manguezais são formações encontradas em ambientes halosalinos, 
acompanhando o curso d’água em trechos sujeitos à influência das marés, 
bem como no interior de baías, enseadas, lagunas, estuários, igarapés e 
estreitos (REIS, 2010, p. 45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As formações Alcântara e Cujupe possuem afloramentos encontrados na porção 

central e norte da bacia, e incluem uma variedade de depósitos influenciados por ondas e 

maré, atribuídos a ambientes de ilha-barreira e estuário, respectivamente (REIS, 2010).  

 

A Formação Alcântara, discordantemente sobreposta à Unidade 
Indiferenciada e sotoposta à Formação Cujupe, consiste em um pacote de 
30 a 35 m de espessura de arenitos, argilitos e calcários de coloração 
marrom achocolatado a cinza esverdeados. Estes foram depositados por 
processos de tempestades de grande intensidade, e subordinadamente 
correntes de marés, em ambientes shoreface médios a superiores, 
foreshore, canais de maré e laguna washover (ROSSETTI 1997, 2001a). 
Estes sub-ambientes compõem um vale estuarino inciso, tipicamente 
configurando sistemas ilhas-barreiras. A mistura de faunas de águas 
continentais, marinhas e salobras (Klein & Ferreira, 1979; Rossetti, 2001a), 
levaram a aventar sobre a possibilidade de conexão deste sistema com um 

Figura 3: Estratigrafia da Geologia do 
Maranhão - Sousa (apud Rosseti, 2006) 
 

Itamatatiua 
Santo Inácio 
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estuário do tipo dominado por onda (ROSSETTI 1997, 2001a). (SOUSA, 
2006, p. 11). 

 

A formação Cujupe (REIS, 2010) é caracterizada pela presença de depósitos 

estuarinos formados dentro de um paleovale, localizado na parte leste e representado por 

um extenso cinturão orientado na direção nordeste/sudoeste, “incluindo depósitos atribuídos 

a canais de marés, baías de inframarés, barras de marés, baixios/planícies de marés, e 

deltas de marés” (Sousa, 2006, p. 12) limitado por uma superfície basal erosiva com relevo 

de aproximadamente 35 a 40 m, extensão de pelo menos 150 km, e largura de 20 a 30 km. 

Assim, quanto à geologia, o estado 

 

está quase totalmente incluído na Bacia Sedimentar do Parnaíba, 
considerada uma das mais importantes províncias hidrogeológicas do País. 
A estrutura tectônica da Bacia é, em geral, simples, por causa da altitude 
monoclinal das camadas, que mergulham suavemente das bordas para o 
interior. O pacote de sedimentos da Bacia alcança uma espessura de 
3.000m, dos quais 2.550m são de idade paleozóica, os restantes 450m de 
idade mesozóica. Por se tratar de uma área de rochas quase 
exclusivamente sedimentares, o Estado do Maranhão apresenta 
possibilidades promissoras de armazenamento e exploração de águas 
subterrâneas. A série termina com os aqüíferos da Formação Barreiras e 
sedimentos do Quaternário (dunas e aluviões). As formações Serra Grande, 
Pimenteiras e Longá, por sua vez, ocorrem em sub superfície e a grandes 
profundidades16. 

 

Segundo o estudo Zoneamento Geoambiental do Estado do Maranhão, 

realizado pelo IBGE, em 1997, a área que compreende a Baixada Maranhense, citada pela 

pesquisa como depósitos sedimentares inconsolidados quaternários, dispõe-se ao 

longo da costa, compostas por dois compartimentos: o primeiro, que corresponde aos 

depósitos flúvio-marinhos e às aluviões holocênicas que compõem as áreas inundadas ou 

sujeitas a inundações da Baixada Maranhense, e as planícies flúvio-marinhas com mangues 

que ocorrem ao longo da linha de costa e na foz dos rios principais. O segundo, sedimentos 

que se dão entre a baía de São José e a foz do Parnaíba, representados pelos depósitos 

eólicos que compõem as gerações de dunas dessa área, e pela cobertura de areias 

quartzosas bem selecionadas caracterizada por depósitos de origem marinha que recobrem 

um relevo plano. 

No Maranhão são localizadas cinco regiões definidas pelas similaridades dos 

condicionantes regionais: bioclimáticos, geológicos e geomorfológicos, que juntam 28 

sistemas naturais identificados pela convergência das semelhanças dos seus componentes 

físicos e bióticos, além de suas dinâmicas. Ainda segundo o estudo realizado pelo IBGE, os 

                                                           
16 Ver: Caderno da Região Hidrográfica Atlântico Nordeste Ocidental / Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Recursos 

Hídricos. – Brasília: MMA, 2006, p. 27. 
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sistemas encerram unidades elementares de análise denominadas geofácies, que traduzem 

as particularidades do relevo e dos solos. Em relação à região onde estão localizados os 

campos de estudos desta tese, a Baixada Ocidental Maranhense compreende três 

geofácies, que correspondem a áreas inundadas ou sujeitas a inundações, em cotas 

altimétricas que variam de 20 a 55m, constituídas por depósitos flúvio-marinhos holocênicos 

onde dominam os Gleissolos e Solos Aluviais, recobertos pela vegetação de Formações 

Pioneiras Aluviais, inerentes à área na qual se localizam os quilombos. Essas áreas 

possuem prática de pesca e coleta de mariscos, atividades de comunidades praieiras, justo 

onde ocorrem a planície flúvio-marinha com solos de mangue. 

Correlacionando, possuem 

 

solos dominantes são os Plintossolos e a cobertura vegetal é a vegetação 
secundária da Floresta mais Formações Pioneiras Aluviais e a agropecuária 
com criação predominantemente de bubalinos. O clima regional é úmido 
com pluviosidade anual variando de 1.700 a 1.900 mm. Nessa unidade 
dominam os ambientes instáveis com vulnerabilidade muito alta17 

 

Os plintossolos são solos de acidez, característicos de regiões com clima 

tropical, com áreas de relevo plano (as várzeas e os terraços fluviais), apresentando 

estações secas e chuvosas marcadas de forma consistente. São comumente encontrados 

na região da Baixada Maranhense, incluindo a ocidental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 4: Mapa Baixada Ocidental Maranhense18 

 

                                                           
17 Zoneamento Geoambiental do Estado do Maranhão, realizado pelo IBGE, 1997. 
18 Ver: <goo.gl/lyc9XT>, acessado em 20.09.2016. 
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A Baixada Ocidental Maranhense possui uma área aproximada de 18.273 KM², 

abrangendo os municípios de Bequimão, Apicum-Açu, Cedral, Pinheiro, Bacuri, Bacurituba, 

São Bento, Cajapió, Cururupu, Central do Maranhão, Porto Rico, Guimarães, Mirinzal, Peri 

Mirim, Santa Helena, Presidente Sarney, Serrano do Maranhão, Tulirândia, Turiaçu e 

Alcântara. 

 

A Baixada Ocidental Maranhense se constitui em uma área de ocupação 
antiga, ou seja, onde as famílias já estão estabelecidas secularmente, 
desde o tempo das grandes fazendas monocultoras. A paisagem da 
Baixada Ocidental caracteriza-se pelos chamados campos naturais, grande 
alagados que enchem nos meses que correspondem ao inverno e secam 
nos meses que correspondem ao chamado verão. A reprodução das 
famílias é garantida pela conciliação do trabalho nas roças com as práticas 
extrativas do coco, da juçara, do buriti e da pesca em algumas situações19.  

 

Alcântara faz parte dos municípios localizados na microrregião das reentrâncias, 

situadas nas coordenadas 00˚51’ - 02˚31’S e 44˚00’ - 46˚07W, constituída em grande parte 

de planícies aluviais costeiras.  

Quanto ao clima, a região possui clima úmido, que se caracteriza por apresentar 

uma moderada deficiência de água no inverno, entre os meses de junho a setembro, com 

uma temperatura média mensal geralmente superior a 18° C. O estado ainda apresenta uma 

fauna vasta e diversa, com uma grande quantidade de espécies diferente de aves, 

destacando na região norte a presença de uma das mais conhecidas aves da região, em 

especial, na área de manguezais, que são os guarás. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 5: Google imagem20 

 

                                                           
19 Ver: Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia. Série Movimentos Sociais, Identidade coletiva e conflitos, 2005, p. 08. 
Link: < goo.gl/KoZiXN>, acessado em 20.09.2016. 
20 Ver: <http://goo.gl/JWdxl5>, acessado em 25.12.2015. 

http://goo.gl/JWdxl5
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Já no que se refere à geomorfologia do Maranhão, destacam-se os: chapadões 

(chapadas ‘cuestas’); superfície maranhense com testemunhos e golfão maranhense. Ali, 

onde se localiza o território de Alcântara e a baixada ocidental do estado, apresentando 

 

uma área derivada de intenso trabalho de erosão fluvial do Quaternário 
antigo, posteriormente colmatada, originando uma paisagem de planícies 
aluviais, ilhas, lagoas e rios divagantes. Constitui o coletor do principal 
sistema hidrográfico do Maranhão. O litoral ocidental constitui-se, 
predominantemente, por uma série de reentrâncias emolduradas por terras 
baixas e lodosas onde proliferam os manguezais. O litoral oriental é retilíneo 
com restingas que tendem a desviar a foz dos rios para noroeste, fato 
facilmente comprovado por uma simples observação do delta inflectido do 
Parnaíba e da foz do Preguiças - principais rios do setor oriental21. 

 

No que se refere à baixada maranhense, geomorfologicamente, trata-se de um 

litoral bastante recortado, em rias, formado por processos tectônicos e eustáticos do nível 

relativo do mar, causando a formação de extensas planícies, pontões lodosos e centenas de 

ilhas (REIS, 2010, p. 51).  

A presença de mangues é constante em Alcântara, mas é também uma das 

características do ecossistema da Baixada Ocidental e da baía de São Marcos. Os 

manguezais se caracterizam pelas formações em ambientes halosalinos, acompanhando os 

cursos d’água em trechos sujeitos à influência das marés, bem como no interior de baías, 

enseadas, lagunas, estuários, igarapés e estreitos. Como já citado, tanto em Santo Inácio 

como em Itamatatiua observa-se a presença de uma Mata Secundária de Terra Firme, 

possivelmente resultante do avanço das ocupações humanas e instalações de áreas 

agrícolas de subsistência principalmente nas últimas três décadas. Nesse sentido podem-se 

considerar as técnicas utilizadas na preparação do solo para o cultivo, as queimadas, dentre 

outras práticas.  

Durante o período chuvoso, tanto Itamatatiua quanto Santo Inácio possuem 

campos inundáveis, com a ressalva de que nesta última, o rio Apicum, que fica numa 

extremidade da comunidade, sobe. Enquanto em Itamatatiua, no período de seca, a 

comunidade faz pequenas barragens para acúmulo de água, em Santo Inácio, não há essa 

problemática, com a presença de poços nas áreas fechadas, nos quintais de algumas 

propriedades e em muitas das áreas onde se encontram as roças locais. 

                                                           
21 Idem, p. 29. 
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Ainda sobre esse aspecto, 

 

a flora dos manguezais da área é constituída pelas espécies Rhizophora 
Mangle, Avicennia Germinans, Avicennia Shaueriana, Laguncularia 
Racemosa, Corocapus Erectus e Acrostichum Aurerim. Os bosques são 
muito heterogêneos, revelando aspectos fisiográficos incomuns, os quais, 
geralmente estão associados à intervenção humana. Nos locais onde se 
evidencia erosão, observa-se o estreitamento da faixa de manguezais; e em 
locais onde se detecta disposição de sedimentos, os manguezais avançam 
em direção ao mar. (...) A região de Alcântara e da baixada maranhense 
incluem diferentes tipos de ecossistemas e ambientes costeiros e marinhos, 
dentro dos quais podem ser destacados: baías, enseadas, desembocaduras 
fluviais, pradarias de algas e fanerógamas submersas, estuários e 
manguezais (REIS, 2010, p. 52). 

 

No que diz respeito à sua vegetação, algumas famílias e espécies encontradas 

destacam-se, como: Leguminosae, Sapotaceae, Moraceae, Burseraceae, Sapindaceae, 

Euphorbiaceae, Apocynaceae, Annonaceae, Lecythidaceae, Rubiaceae, Lauraceae, 

Bignoniaceae, Meliaceae e Rutaceae. Espécies de grande porte, como Piranhea trifoliata 

(piranheira), Cenostigma tocantinum (caneleiro), Hymenaea courbaril (jatobá), Spondias 

lútea (cajazinho), Copaifera reticulata (copaíba), Hymenaea parvifolia (jatobá-curuba), 

Figura 6: Itamatatiua em período de cheia 
(acima) e Rio Apicum, em Santo Inácio, no 
mesmo período (abaixo).  
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Protium tenuifolium (amesclão), e espécies raras como Tabebuia impetiginosa (ipê-roxo), 

Tabebuia serratifolia (ipê- amarelo), Parkia sp (faveira), (Muniz, 2011)22.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

Figura 7: Google imagem23 
 

Destacam-se ainda: Junco (eleocharis ssp.), Aguapé (Nimphoides indica), 

Aninga (montrivhardia arborescens), Algodão Bravo (Ipomoea fistulosa) e Mururu (Eichornia 

crassipes), os quais estão sendo devastados, afetando a cadeia ecológica dos ecossistemas 

dos campos (REIS, 2010). Da vegetação de mangues destaca-se as espécies: a flora dos 

manguezais da área é constituída pelas espécies Rhizophora mangle, Avicennia 

Schaueriana Laguncularia racemosa, Corocapus erectus e Acrostichum aurerim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    

    Figura 8: Google imagem24 
                                                           
22 Ver: Caderno da Região Hidrográfica Atlântico Nordeste Ocidental / Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Recursos 
Hídricos. – Brasília: MMA, 2006. 
23 Ver: <https://goo.gl/FxyqoO, https://goo.gl/Rq5a8O, http://goo.gl/DXXKfy e http://goo.gl/3OVZ2r>, acessado em 25.12.2015. 
24 Ver: <http://goo.gl/nmjqmp, http://goo.gl/urv5S9, http://goo.gl/lRz4zQ e http://goo.gl/fj3nOL>, acessado em 25.12.2015. 

https://goo.gl/FxyqoO
https://goo.gl/Rq5a8O
http://goo.gl/DXXKfy
http://goo.gl/3OVZ2r
http://goo.gl/nmjqmp
http://goo.gl/urv5S9
http://goo.gl/lRz4zQ
http://goo.gl/fj3nOL


59 

 

Figura 9: Boi na área de campo - 
Quilombo Itamatatiua 

Santo Inácio e Itamatatiua apresentam campos inundáveis durante o período de 

estação chuvosa, constituindo em seus campos naturais pastagens para a criação de gado, 

a criação de patos, galinhas e porcos, comumente observados soltos nas comunidades e 

nas áreas de campo aberto, já numa área livre, geralmente próxima as áreas de roça ou 

para o final do terreno dos sítios.  

Com o assoreamento de muitos rios e os efeitos ambientais provocados por 

elementos como desmatamento, mesmo em períodos que seriam de chuva, a região vem 

apresentando estações de seca estendidas, obrigando as comunidades a represar água, 

através de barragens feitas pelos próprios moradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 1991, o Governo do Maranhão criou o Decreto n.º 11.900, de 1º de junho de 

1991, a Área de Proteção Ambiental (APA) da Baixada Maranhense – APA, que agrupa 23 

municípios da baixada, com uma área equivalente a 1.775.035,6 hectares e que tem por 

objetivo proteger o ecossistema, onde se insere Alcântara.  

Nesse ínterim, ações antrópicas vêm agindo de forma paralela às formações 

naturais, provocando uma mudança da paisagem e modificando, também, a maneira com a 

qual a comunidade lida com seu território – na preservação de sua fauna, flora, 

ecossistemas.  
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Nesse sentido, na atualidade, as comunidades não possuem uma consciência 

formal de preservação da natureza, em especial quanto ao manejo do solo, para os roçados 

ou mesmo da manutenção dos rios e lagos; tanto que no caso de Itamatatiua, observou-se 

um processo de assoreamento do seu rio gradativo, o que já não se observou em Santo 

Inácio. Por outro lado, dentro de seus conhecimentos, vão adequando certas práticas, 

ocasionando em mudanças tanto na sua paisagem, como na forma com a qual lidam com 

seu território. 
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

Quando se trata das comunidades quilombolas, nomeando-as a partir de uma 

significação recente, enquanto territórios étnicos, os registros oficiais são parcos diante da 

grande quantidade de comunidades existentes e baseiam-se, quase sempre, em 

documentos de ex-escravos ou de fazendas, em cartórios, bibliotecas, arquivos públicos ou 

pessoas ligadas à comunidade, dentre outros. Dados também são encontrados nos 

trabalhos realizados por pesquisadores ao longo dos últimos 30 anos nesses sítios dando 

enfoque a temáticas variáveis, como comunicação, cultura, arte, etc.  

A partir daí, outras pesquisas foram elencando uma gama maior de 

comunidades tradicionais, em especial as denominadas quilombolas, existentes na 

atualidade, mas ainda consideradas pequenas. Com isso o estudo de campo se apresenta 

como peça importante na observação e registro de dados inexistentes, que passam a servir 

de parâmetro para que novas pesquisas possam ser realizadas com um alicerce documental 

mais efetivo e norteador no resultado final.  

Sob esse aspecto, Santos (2006) ressalta a “questão da necessidade de 

construção metódica de um campo coerente de conhecimento, isto é, dotado de coerência 

interna e externa” (p. 12). O geógrafo diz mais: 

 

A centralidade da técnica reúne as categorias internas e externas, 
permitindo empiricamente assimilar coerência externa e coerência interna. A 
técnica deve ser vista sob um tríplice aspecto: como reveladora da 
produção histórica da realidade; como inspiradora de um método unitário 
(afastando dualismos e ambiguidades) e, finalmente, como garantia da 
conquista do futuro, desde que não nos deixemos ofuscar pelas técnicas 
particulares, e sejamos guiados, em nosso método, pelo fenómeno técnico 
visto filosoficamente, isto é, como um todo (p. 13). 

 

Por essa pesquisa se dá em um território étnico, tradicional e cheio de 

simbologias, seu território foi considerado de maneira a tratar diferentes vertentes impressas 

nessas comunidades, tais como as relações sociais, econômicas, culturais e políticas, assim 

como seu contato com o meio.  

Assim, respeitando seu lugar comum e buscando uma compreensão melhor 

desses sítios, na produção de um conhecimento, do qual Almeida (2016), frisa que fazê-lo 

“com responsabilidade, já que constituído em associação com problemáticas centrais na 

forma de existência de diferentes grupos sociais e étnicos, parece ser o próprio sentido da 

ética nesse espaço ativo de sua vida social (p. 44). Seguindo, Schuch (2013), “a 

problemática de como responder satisfatoriamente à demandas sociais diversas aparece 

configurada como uma questão ética” (p. 47). 
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Destarte, a metodologia empregada na pesquisa optou por se utilizar do método 

de observação empírica, seguindo parâmetros pré-estabelecidos, divididos de acordo com 

os objetivos elencados para obtenção de respostas aos questionamentos propostos. Esses 

parâmetros delimitaram-se, sobretudo, pela escassez de dados oficiais e icnográficos, 

mesmo com os já levantados no estudo realizado no âmbito do mestrado.  

O espaço de tempo entre a primeira pesquisa e a continuação dela decorreu de 

um período de mais de três anos, o que implicou tempo considerável para novas análises e 

distensões em variadas nuances nos sítios estudados, o que inclui o quilombo de Santo 

Inácio, que apesar das similaridades entre as comunidades, possui particularidades que vão 

para além de questões socioculturais. Sob a observância aqui referida, como metodologia, 

estabeleceu-se quatro fases, que se dividiram da seguinte forma:  

 

Fase exploratória e de coleta de dados da pesquisa: 
 

- coleta de dados sobre as duas comunidades (bibliotecas públicas e 

universitárias, sites, visita a órgãos municipais, estaduais e privados, que pudessem ter 

algum estudo ou documentação sobre os sítios, em diferentes setores);  

- contato com a comunidade e estabelecimento de relação, com apresentação 

da proposta de pesquisa sobre o território em questão; 

- pesquisa de campo, permanecendo tempo pré-estabelecido e, havendo 

necessidade, extensão ou alteração deste; 

- entrevistas feitas a partir de perguntas pré-estabelecidas e outras que se 

fizessem necessárias, surgidas ao longo dos trabalhos, percorrendo todas as casas das 

comunidades, falando com os respectivos responsáveis; 

- registro audiovisuais das pessoas, cotidiano e outros; 

 

Fase de análise e compilação de dados 
 

- análise dos dados obtidos (observação empírica, registros audiovisuais, 

levantamentos documentais na própria comunidade, etc) e compilação dos mesmos; 

- elaboração de dados (gráfico, organograma, dentre outros); 

- organização de anexos (entrevistas, registros audiovisuais); 

 

Fase de produção do texto 
 

- produção da tese; 
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Durante a fase exploratória, antes de ir a campo, foram feitas extensas visitas à 

Biblioteca Pública Benedito Leite, na capital, Arquivo Público do Estado, nas bibliotecas 

central e dos departamentos de História, Antropologia, Geografia da Universidade Federal 

do Maranhão – UFMA, Universidade Estadual do Maranhão – UEMA, Universidade Ceuma 

Arquidiocese de Pinheiro, Igreja do Carmo de Alcântara (cujo contato não foi possível por 

essa estar quase sempre fechada), Prefeitura Municipal do Município de Alcântara, das 

Secretarias Municipais de Saúde e Educação de Alcântara além do cartório do município. 

Na busca por documentos textuais, icnográficos poucos foram os dados 

encontrados que fornecessem elementos quanto a dados mais completos sobre as 

comunidades tradicionais pesquisadas, tais como relações sociais e de poder, relação com 

a natureza, patrimônio material e imaterial, salvo a Festa de Santa Teresa, em Itamatatiua, 

dentre outras situações de cotidiano; salvo informações vagas ou gerais das comunidades. 

Mesmo nos trabalhos monográficos e dissertativos localizados, as abordagens eram sobre 

temáticas específicas, que não englobavam dados mais abrangentes da comunidade. Dá-se 

ai, no casos desta tese, a relevância de abordagens sobre os territórios em questão por 

trazer dados que pautam temas que envolvem variadas esferas desses sítios, relacionando-

os entre si (REIS, 2010).  

No caso do quilombo de Itamatatiua, os artigos, trabalhos monográficos e 

dissertativos encontrados foram: Quilombo e globalização: um estudo arqueológico sobre 

identidades e mecanismos de adaptação (2010)25; Nas tramas de Itamatatiua: 

representações sociais, práticas de saúde e as trocas comunicativas dos filhos de Santa 

Teresa (2012)26; Filhos da Santa, terras de negro numa arqueologia quilombola: as 

dinâmicas de um território chamado Itamatatiua (2010)27; Terras de Preto em Terras da 

Santa: Itamatatiua e as suas dinâmicas quilombolas (2012)28; As festas e rituais religiosos 

como espaços sociais de atualização dos saberes em Itamatatiua – Alcântara (Maranhão)29; 

A Identidade na Comunidade Negra de Itamatatiua sob a Perspectiva dos Estudos Pós-

Coloniais (2009)30; Eu E Tu Em Itamatatiua: Traços De Uma Identidade Cultura (2009)l31; 

                                                           
25 Artigo publicado na Acta do I Congresso Internacional sobre Questões Socioeconómicas Territoriais, sediado na 
Universidade Federal do Maranhão, 2010, dos autores: Luiz Miguel Oosterbeek, Milena Reis e Geysa Santos.  
26 Tese de Doutorado, do Programa de Pós-graduação em Psicologia Social - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2012, 
da autora Rose Ferreira. 
27 Dissertação de mestrado, do Curso de Arqueologia Pré-Histórica e Arte Rupestre, do Instituto Politécnico de Tomar e 
Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal, 2010. 
28 Artigo publicado na Revista Caderno de Pesquisa, Volume 19, N. 01, 2012, dos autores: Luiz Miguel Oosterbeek e Milena 
Reis. 
29 Texto de autoria de Tacilvan Silva Alves, cuja origem e ano não foi especificado no texto. Llink: <goo.gl/gqYlHP>, acessado 
em 13.06.2016. 
30 Artigo oriundo do V Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura, da Faculdade de Comunicação da Universidade 
Federal da Bahia, 2009, dos autores: Rosa Berardo, Wesley Grijó e Maria Luiza Mendonça. 
31 Artigo oriundo do XIV Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste, 2009, dos autores: Rose Ferreira e 
Wesley Grijó. 
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Media and Culture: a Study of Television and Cultural Identity in Itamatatiua (2010)32; 

Saberes tradicionais e interações na produção de artefatos cerâmicos na comunidade 

quilombola de Itamatatiua – MA (2015)33; Territorialidades e Identidades Coletivas: Uma 

Etnografia de Terra de Santa na Baixada Maranhense (2012)34 e A influência das novas 

tecnologias Comunicacionais na comunidade de Itamatatiua35.  

No que tange à comunidade de Santo Inácio nenhum registro, nesse sentido, foi 

localizado. Durante pesquisa de campo, houve menção por parte de alguns moradores, de 

um pesquisador que esteve na comunidade colhendo material para produção de um 

trabalho acadêmico. No entanto, nenhum deles soube informar o nome e curso do 

pesquisador nem para que universidade ele estava pesquisando. Também não foram 

encontrados dados em consultas virtuais, bibliotecas entre outros. 

O contato com as comunidades começou com uma primeira visita, no caso de 

Santo Inácio, de apresentação da autora e do trabalho pretendido na comunidade; e da 

apresentação da nova pesquisa, já no âmbito do doutorado, junto com os objetivos deste 

novo trabalho, em Itamatatiua. As viagens de campo não seguiram um cronograma fechado, 

em virtude de acontecimentos diversos ao longo do trabalho de campo, que por vezes 

pediam uma permanência maior em campo ora em uma comunidade, ora em outra. No 

entanto, durante as atividades festivas e tradicionais, a citar os Festejos de Santa Teresa 

D’Ávila, que ocorrem no mês de outubro, em Itamatatiua; e de Santa Luzia, no mês de 

novembro, em Santo Inácio, as viagens seguiram de acordo com as datas tradicionais dos 

sítios. 

As entrevistas aconteceram de forma semiestruturada, e obedeceram às 

indicações dos atores sociais envolvidos, observando a inclinação destes em falar, 

compartilhar, seguir com as entrevistas, as conversas, as caminhadas pela comunidade. 

Grande parte dos dados referente aos sítios vieram de momentos informais: conversas de 

finais de tarde nas calçadas das casas, manhã de limpeza nas roças, colheita de milho, 

produção de farinha nos barracões... 

Durante a fase de compilação e análise de dados, todo o material reunido foi 

elencado de acordo com a organização estabelecida da tese e separado conforme 

capítulos, até dar início à produção do texto da tese. 

                                                           
32 Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais Aplicadas) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2010, do autor: Wesley 
Grijó. 
33 Artigo publicado na Revista Estudos em Design, Volume 23, N. 01, 2015, dos autores: Glauba Alves do Vale Cestari, 
Márcio J. Soares Guimarães, Luciana Bugarin Caracas, Denilson Moreira Santos. 
34 Dissertação de Mestrado apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal da Bahia, 
como requisito para obtenção do título de Mestre em Antropologia, do autor: David Pereira Jr. 
35 Monografia defendida no Curso de Comunicação Social, da Universidade Federal do Maranhão, 2006, da autora Sandra 
Acioly. 
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Em especial durante o período de campo nas comunidades buscou-se dar 

atenção às relações espaço-tempo, sabendo que o espaço não é nem uma coisa nem um 

sistema de coisas, senão uma realidade relacional: coisas e relações juntas (SANTOS, 

1988). Assim, optou-se por trabalhar sob três vertentes norteadoras, já mencionadas, no 

processo de análise da tese, a citar: as arqueologias histórica e da paisagem, observando 

se tratar de comunidades tradicionais autônomas (quilombolas); as bases dessa relação no 

âmbito da gestão do território, aferindo o papel da cultura e da memória na relação que a 

comunidade estabelece com o seu entorno natural e social; e as representações sociais 

estabelecidas a partir disso.  

No que corresponde à arqueologia, buscou-se observar que a disciplina, na 

análise dos campos de pesquisa, se apresenta como elemento importante na identificação 

desses espaços como sociedades em constante desenvolvimento e reconstruções (sejam 

elas físicas, sociais, culturais ou políticas), e sob esse aspecto “os arqueólogos são técnicos 

especializados nesse processo, e essa é a sua função social, mas que não devem esquecer 

que o passado “verdadeiro” é aquele que a sociedade percepciona, enquanto o ato de 

percepcionar é uma relação, e não uma mera assimilação” (OOSTERBEEK, 2012, p. 147).  

A saber, nos quilombos poucos são os vestígios encontrados entre artefatos, 

fragmentos e construções pré e pós-coloniais, assim como elementos históricos oficiais 

sobre os mesmos. Nesse sentido, a tradição oral, que movimenta muitos dos passos na 

busca pelas respostas aqui citadas, é, em grande medida, a matriz de análise deste 

trabalho, por meio das falas dos atores sociais das comunidades de Santo Inácio e 

Itamatatiua  

Concomitantemente, o conceito de território bem como seu processo de gestão, 

e as representações sociais ali evidenciadas atuam nesse processo de análise. Sob essa 

questão, emergiram-se as representações como “forma de conhecimento prático, 

conectando um sujeito a um objeto” (MOSCOVICI apud JODELET, 2011, p. 21). Em suma, 

consequente interação entre partes que atuarão como base de todo o trabalho aqui 

apresentado. 

Não foi possível, na tentativa de produzir uma melhor análise quanto à pesquisa 

aqui proposta, a obtenção e produção de registros georreferenciados que pudessem ser 

trabalhados seguindo as técnicas distribuídas entre Levantamentos Estimativos, Avaliatórios 

e Mitigatórios (MORAIS, 2000)36,  de Itamatatiua e Santo Inácio, tampouco da paisagem 

presente no entorno dos sítios, o que permitiria uma melhor caracterização sob esse 

aspecto no que se refere ao conhecimento da extensão exata das áreas estudadas, 

                                                           
36 Ver Projeto Paranapanema (PROJPAR). 
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ocasionando a elaboração de cartas, mapas dentre outras informações que seriam de 

grande importância na caracterização desses sítios. Tais faltas suscitam uma possível 

posterior pesquisa arqueológica, já com os mecanismos físicos e humanos necessários para 

uma prospecção desses territórios, a saber, que: 

 

 Santo Inácio: nas ruínas onde se localizam vestígios materiais de 
antigos poços construídos por escravos à época, onde eram armazenadas 
água, mas também serviam, segundo relato dos mais velhos, como local 
onde eram jogados (castigados?) os escravos rebeldes e fujões37.  
  Itamatatiua: as áreas onde se localizavam as casas de farinha, local 
de produção de cerâmica e os locais onde se encontram as “Fonte do 
Chora” e “Pedra de Encantaria” e, em especial, do cemitério, onde se 
localizava anteriormente a antiga igreja. Relato dos moradores, durante as 
pesquisas de campo, levantou a hipótese de que ainda nos dias atuais é 
possível encontrar fragmentos de cerâmica produzida pela população 
indígena que habitava as terras antes de serem colonizadas e entregues à 
Ordem do Carmo38. 

 

Posto isso, vale ressaltar que ao lidar com dois territórios étnicos como Santo 

Inácio e Itamatatiua se está lidando também com campos de interculturalidades, que 

segundo Beltrão (2013) é entendida “como complementação entre saberes (...), forma de 

reorientação solidária da relação entre conhecimentos distintos procurando adotar práticas 

que promovam novas formas de convivência ativa e interativa de saberes – no caso, o 

tradicional e o científico – que podem garantir diálogo simétrico” (p. 92).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37  Ver imagem Capítulo 4. 
38 Ver imagem Capítulo 4. 
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CAPÍTULO 4 – UMA NARRATIVA QUILOMBOLA, UM PATRIMÔNIO 
CONTINUADO: Santo Inácio e Itamatatiua  

 
2.1 O território de Alcântara 

 

As primeiras referências a Tapuitapera encontram-se nas cartas e outras 
informações escritas pelos franceses que iniciaram a colonização da terra 
maranhense e, principalmente, nos livros traçados pelos capuchinhos Ives 
d’Évreux e Claude d’Abebvile. Alcântara fazia parte de um grupo de quinze 
aldeias indígenas do continente, das quais se destacavam: Tapuitapera, 
Sirigi, Jenipaúba, Marutituba, Caíra ou Cora, Pindotiba, Itapuitiniga ou 
Tapuitiniga e Urubuticaia. Dessas, já diante de uma Tapuitapera 
portuguesa, se construíram alguns engenhos em tempos áureos do Brasil 
colonial, como foi com a aldeia Marutituba (REIS, 2010, p. 29). 

 

No âmbito da dissertação de mestrado realizada no ano de 2010, pelo Instituto 

Politécnico de Tomar e Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro, em Portugal, a 

historicidade e as tradições da cidade de Alcântara e das comunidades que fazem parte do 

seu território foram extensamente exploradas. Por causa disso, neste item, a região será 

abordada de forma sucinta, apreendendo aspectos não citados em conformidade com dados 

que não podem deixar de ser apresentados neste texto. 

 

  

                                    Figura 10: Mapa de Alcântara39 

 

                                                           
39 Foto copiada do Google Maps: <https://goo.gl/M00mdq>, acessado em 25.12.2015. 
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Alcântara está localizada na Baixada Ocidental Maranhense, com uma área 

equivalente a 1.457, 916 Km² e uma população de 21.851 habitantes, segundo dados 

atualizados do IBGE40. Com registros dos primeiros levantes no início do século XVII41, 

inicialmente por franceses, em 1648 surgiram os primeiros engenhos de cana-de-açúcar, 

numa vila que contava até 1650 com cerca de 300 moradores, teve seu apogeu durante o 

período da Companhia de Comércio Grão-Pará e Maranhão, no século XVIII, durante o 

Governo do Marquês de Pombal, período em que os portugueses retomaram o poder no 

Estado após a invasão holandesa, por volta de 1644. Nesse período a produção de algodão 

e arroz fez do estado um polo agroexportador importante, trazendo grandes fortunas para 

latifundiários da região.  

Antes de ser uma importante cidade do estado maranhense durante seu apogeu 

na era pombalina, Alcântara era nomeada Tapuitapera e pertencia um grupo formado por 

quinze aldeias indígenas42 (ABBEVILE, 1975). Sua localização geográfica permitiu que, à 

época, Vila de Alcântara, fosse rota de recebimento e abastecimento para outras regiões do 

Estado, incluindo a capital. Foi também por ela que ocorreu a entrada de muitos escravos 

africanos, distribuídos por várias regiões, para as grandes propriedades rurais, 

especialmente. Na segunda metade do século XVII começaram a ser levantados os 

primeiros engenhos de cana-de-açúcar da região.  

O município tornou-se tão próspero que em 1748 foi batizado de Vila Santo 

Antônio de Alcântara, tornando-se a “cabeça” da baía de Cumã (REIS apud CHOAIRY, 

2010; VIVEIROS, 1977), sendo nessa época que a concentração de escravos aumentou de 

forma contínua, num curto espaço de tempo. 

 
Além da produção agrícola, sobretudo do algodão, nas segunda metade do 
século XVII, cujo desenvolvimento se deu, em grande parte, das 
transformações políticas e tecnológicas mundiais, a pecuária foi, também, 
um motor propulsor dessa economia. Alcântara e as regiões do Itapecuru e 
sertão, contando 120 fazendas, a partir do ano de 1718, destacavam-se 
pelo abastecimento de carne para a população local e exportação de couro. 
Assim, tal prosperidade formou, consequentemente, uma importante elite 
intelectual e política, transformando, com o enriquecimento dos proprietários 
rurais, a paisagem da vila (REIS, 2010, p. 30). 

 

Na época de 1800, a paisagem física e cultural estavam consideravelmente 

transformadas (LIMA, 1998). Grandes casarões, uma sociedade colonial de grandes 

fortunas e muitos escravos, grandes fazendas algodoeiras, de pecuária e açucareira 

                                                           
40 Ver: < http://goo.gl/mnOjH7> acessado em 30.11.2015. 
41 Não há uma data precisa quanto à fundação da vila de Alcântara, mas acredita-se que os primeiros europeus a estarem no 
território datam de aproximadamente 1612 (Viveiros, 1975). 
42 Destacam-se entre as aldeias, Sirigi, Jenipauba, Marutituba, Caíra, Pindotiba, Itapuitinga, Cumã, Cujupe, Bacuripanã, 
Iguaíba, Bacanga, Curimatá e Urubuticaia. 

http://goo.gl/mnOjH7
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Figura 11: Praça do Pelourinho, 
Alcântara  

Figura 12: Rua de Alcântara 
(Fonte: Marcos Palhano) 

formavam o território. No entanto, as mudanças econômicas a nível mundial, sobretudo com 

a retomada dos EUA na produção e exportação de algodão, fizeram com que Alcântara 

sofresse um declínio econômico que, posteriormente com o processo abolicionista, culminou 

com a extinção do tráfico de escravos. Outras transformações políticas se intensificaram, 

fazendo com que a região perdesse seu apogeu e entrasse em ruína.  

Fazendas foram abandonadas, seus donos migraram para a capital, ordens 

religiosas foram expulsas de suas terras, deixando-as para a população escrava que lá já 

habitava, ou simplesmente abandonadas, sem habitação (CHOAIRY, 2000; MOURÃO, 

1975). Destarte, com a decadência econômica, novos tipos de trabalhadores rurais foram se 

formando, dos quais se destacam “foreiros/agregados – que se submetiam ao pagamento 

do aluguel da terra aos proprietários – e os campesinos que nos dias atuais, poderiam ser 

identificados, também, como muitas das comunidades negras quilombolas. 

 

 

 

 

Alcântara tem entre suas principais manifestações culturais a Festa do Divino 

Espírito Santo, cuja história vem de uma visita do Imperador D. Pedro II à vila. Casarões 

foram construídos, uma grande festa foi organizada, mas na data acordada o regente não 

apareceu e desde então a festa é comemorada e tradicionalmente conhecida, tornando-se 

um marco identitário da região. Apesar de ter elementos europeus, ela ganhou elementos da 

cultura africana e indígena na sua concepção, a exemplo da caixeiras, levantamento de 

mastro, distribuição de bebidas, dentre outros. 
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Figura 14: Festa do Divino, 
Alcântara (Fonte: Marcos Palhano) 

                             Figura 13: Festa do Divino, Alcântara  
Google Imagens43     
 

A Festa do Divino Espírito Santo é uma das principais festas culturais do 

município, e tornou Alcântara nacionalmente conhecida, atraindo turistas da capital, do 

estado maranhense e de todo o país. No entanto, para além da esfera cultural, o município 

também é reconhecido por abrigar uma das principais Bases de Lançamento Espacial do 

Brasil. Sua instalação, pelo viés da pesquisas espaciais, é de suma importância graças à 

sua localização estratégica para lançamento de foguetes. Se por um lado, para muitas 

pessoas a presença da Base significava uma oportunidade de insumos para a cidade, 

investimento e criação de emprego; para as comunidades significava um problema em que 

quase 2000 famílias foram remanejadas e distribuídas em 32 sítios quilombolas. Segundo 

Reis (2010): 

 

O processo de instalação se deu através do Decreto n. 7.820, de 1980, 
assinado pelo então governador do Estado do Maranhão, João Castelo 
Ribeiro Gonçalves, que declarava de utilidade pública, para fim de 
desapropriação, uma área de quase 520.000 m² ou 52.000 hectares de 
terra, necessários à implantação da terra. A área desapropriada 
correspondeu a aproximadamente metade da área de Alcântara, 
considerada por seus trabalhadores rurais e pescadores como a mais 
fecunda. A partir da instalação, muitos movimentos, protestos e lutas 
contrárias ao Centro de Lançamento surgiram, criando, a partir daí, o 
Movimento dos Atingidos pela Base Espacial de Alcântara, MABE (REIS, 
2000, p. 31-32). 

 

Na atualidade, questões relacionadas a esses conflitos desapareceram um 

pouco do que eles contam. Hoje mais da metade da população alcantarense está inserida 

na área rural, onde estão situadas as comunidades negras rurais quilombolas, tornando o 

município o território com o maior número de quilombos num mesmo espaço territorial, entre 

                                                           
43 Ver: <http://goo.gl/TcUID4>, acessado em 20.12.2015. 

http://goo.gl/TcUID4
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Gráfico 2: População de Alcântara 
(Fonte: Milena Reis) 

sítios identificados e reconhecidos – mais de 130 comunidades44. Pode-se entender que, 

apesar de as políticas sociais partirem da sede, são as comunidades, por ocuparem mais de 

60% da população do município e gerem, em grande parte, muito da territorialidade ali 

identificada.  

A população do município se concentra na zona rural, de onde vem grande parte 

dos insumos para a sede, escoados também para regiões vizinhas como Bequimão, 

Pinheiro e também na capital, São Luis. Segundo o último censo, cerca de 15.626 pessoas 

habitam a zona rural de Alcântara, o que equivale a 73,3% da população. A estimativa do 

IBGE é que a população total que, segundo o Censo (2010) era de 21.292 habitantes, tenha 

um acréscimo de 1,7% no seu contingente populacional45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São esses espaços que delimitam muito do que é a economia, a identidade 

histórica e cultural, político e social de Alcântara e permitem compreender não só o território 

em si, mas o que são essas comunidades quilombolas ao longo do estado e do país – 

heranças herdadas e construídas (HALL, 2003). 

 

2.2 Alcântara e as comunidades negras rurais quilombolas 
 

Quando os primeiros europeus chegaram a Alcântara, lá encontraram uma 

grande população indígena que foi utilizada como mão-de-obra escrava por muito tempo 

(VIVEIROS, 1975). Com a chegada dos primeiros africanos, os índios continuaram a ser 

                                                           
44 Ver publicação: Desenvolvimento e comunidades rurais quilombolas no Maranhão: produzir para a cidadania. Relatório de 
Pesquisa de perfil socioeconômico da população do território quilombola de Alcântara (IICA/SEAGRO, 2009).  
45 Ver Estimativas de Crescimento Populacional no Portal do IBGE, no link: <goo.gl/t0z7E1>, acessado em 18.09.2016. 
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utilizados como mão-de-obra e segundo Choairy (2000), a escravidão indígena não deixou 

de existir em virtude da vinda dos primeiros africanos, mas ressaltou que a população nativa 

sofria de uma escravidão mais sutil se comparada aos negros. 

Embora por muito tempo a população indígena tenha sido o braço forte do 

processo de colonização da vila, foi com a chegada dos negros escravizados que a 

economia motora de Alcântara começou a crescer, junto com os ciclos do algodão e da 

cana-de-açúcar na região. Os africanos trazidos como escravos para solo brasileiro traziam 

consigo técnicas e conhecimentos já empregados em seus países de origem, o que 

contribuiu para uma melhor utilização da terra e da forma com a qual a produção era feita. O 

geógrafo Rafael Sanzio dos Anjos (2006), citando o período de comércio transatlântico, 

aponta regiões importantes “tanto quanto à origem quanto ao destino” (p. 35), apontando as 

etnias distribuídas em território nacional, configurando assim a dinâmica da diáspora, a 

saber:  

 

Rota da Guiné: da região da Costa da Guiné, no ponto extremo oriental da 
África, para os portos de Belém, o Grão-Pará e São Luis do Maranhão; 
Rota da Mina: da região do golfo da Guiné para os principais portos do 
Brasil, ou seja, Salvador, Recife, Rio de Janeiro, São Luís, Belém e Santos; 
Rota de Angola: da Costa de Angola, dos portos de Loango, Luanda e 
Benguela. A direção do fluxo foram os portos de Recife, Salvador, Santos e 
Rio Grande e, principalmente, o Rio de Janeiro; Rota de Moçambique: da 
costa oriental africana, na região de Moçambique, para os portos do Rio de 
Janeiro, Santos e Rio Grande; Rota do Rio da Prata: da Costa de Angola e 
Moçambique para os portos do Rio de Janeiro, Santos, Rio Grande, 
Montevidéu, e Sacramento (p. 35). 

 

Para o Maranhão destacam-se as rotas da Guiné e Mina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Mapas da distribuição de escravos no Brasil. Fonte: Rafael S. dos Anjos46 

                                                           
46 Anjos, R. S. A. dos (2004). Cartografia e Cultura: Territórios dos Remanescentes no Brasil. CES. Coimbra/Portugal. Salienta-
se que os dados apresentados no mapa diz respeito a um trabalho extensivo do autor citado. No caso das comunidades 
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Considerando o já referido no capítulo primeiro quanto ao conceito de quilombo 

e relacionando à percepção das comunidades enquanto espaço negro e constituinte de um 

território étnico, pode-se aferir que tais sítios, em especial os aqui estudados, construíram 

um legado de forma continuada e sem pretensões planejadas. Em outras palavras, 

adaptaram-se ao novo espaço apresentado adequando suas práticas sob a nova situação 

territorial e cultural a que estavam sendo inseridos. Deste pressuposto pode-se aferir o início 

de formação do que hoje se identifica como quilombos contemporâneos, ressignificados 

(REIS, 2010), tenham sido eles literalmente aquilombados ou não. 

Ao longo do território de Alcântara alguns quilombos foram formados como 

espaços de refúgio, sendo citados em algumas publicações, mas poucos são os dados 

oficiais encontrados sobre a localização e estrutura desses sítios; não foram identificados 

sequer registros que mencionassem a origem dos quilombos nem mesmo em que parte da 

região se deu a formação dos primeiros mocambos. Reis e Gomes (1996) informam que “é 

frequente a menção de grupos de pequenos escravos que se escondiam nas matas das 

imediações da fazenda [...]; o quilombo de negros fugidos junto da fazenda Tamatatuba, dos 

religiosos Carmelitas, em Alcântara, pelo qual pelo menos desde o início de 1837, o prior 

dos carmelitas reclamava providencias das autoridades” (p. 436). Tal levantamento se 

assemelha ao de outras comunidades formadas ao longo do território, em que “ouviu-se 

falar no tempo do avô, do bisavô que ali tinha quilombo perto”; porém, discute-se sobre a 

caracterização dos quilombos – tanto os historicamente definidos como os ressignificados, 

enquanto comunidades tradicionais.  

 

Diversos trabalhos mais recentes a respeito de comunidades negras com 
origem mais diretamente relacionada à escravidão têm demonstrado que a 
economia interna desses grupos está longe de representar um aspecto 
isolado em relação às economias regionais da Colônia, do Império e da 
República. Em geral existiu, paralelamente à formação do aparato de 
perseguição aos fugitivos, uma rede de informações que ia desde as 
senzalas até muitos comerciantes locais. Estes últimos tinham grande 
interesse na manutenção desses grupos porque lucravam com as trocas de 
produtos agrícolas por produtos que não eram produzidos no interior do 
quilombo (CARVALHO; SCHMITT & TURATTI, 2002, p. 03). 

 

No cerne, 

 

[...] a documentação pode fornecer uma imagem sobre as frequências das 
fugas sobre os lugares que serviam de refúgio ou assentamento, número de 

                                                                                                                                                                                     
quilombolas aqui estudadas e da região ao qual fazem parte, a dificuldade de acesso a dados mais precisos é imensa quanto 
às etnias vindas para essa região. Para tanto, seria necessário um trabalho minucioso e que exigiria um tempo maior de 
pesquisa, o que, nesse caso, não foi possível, considerando o objetivo da tese. No entanto, tais dados podem ser inseridos 
num possível futuro trabalho onde esses dados podem estar inseridos. 
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habitantes que podiam ter, tipos de cultivos, número de moradias; mas nada 
elucida acerca da vida cotidiana das comunidades. A mesma não nos 
brinda com a possibilidade de acessar o conhecimento da cultura material, 
por meio da qual se expressam as raízes africanas e o processo de 
transculturação que deve ter sido produzido com reflexo das variações 
ocorridas na vida, conduta, conhecimentos e hábitos dos grupos 
escravizados como consequência de sua introdução nos territórios 
americanos (CORZO, 2005, p. 47-48). 

 

A escassez de dados mais abrangentes, abordando temáticas diversas, 

representa uma deficiência documental que dificulta o trabalho de muitas pesquisas sobre 

esses espaços, especialmente, de Alcântara, por ser um território vasto e de grande 

densidade de negros e descendentes (Anjos, 2006)47. Isto já é uma falta que se alinha à 

perda, em muitos sítios, de práticas e saberes que desapareceram com o tempo. Quando 

não se perdem, abrem margem para novos insumos identitários e culturais, absorvendo uma 

base ressignificada, o que suscita que “a força e a adaptabilidade das tradições genuínas 

não deve ser confundida com a ‘invenção de tradições’. Não é necessário recuperar nem 

inventar tradições quando os velhos usos ainda se conservam” (HOBSBAWM, 2008, p.16).   

Por isso, muito dos dados apresentados nessa pesquisa são oriundos de um 

extenso trabalho de campo, em que foi possível participar do cotidiano das comunidades, 

desde estar nos momentos corriqueiros, nas residências até a participação nos trabalhos na 

lavoura, na produção de farinha, de artesanato, com as fibras das palhas de buriti, 

construção de casas e mesmo simples conversas sob copas de árvores, em horários de 

descaso. Todos momentos divididos com a comunidade e que permitiram um melhor 

entendimento de suas dinâmicas e relações sociais. A partir disso, dados inéditos foram 

levantados referentes à temáticas como educação, saúde, economia e que, em especial 

nessas comunidades, não são encontrados num mesmo levantamento.  

Nesse sentido, os dados apresentados trazem não só informações relevantes 

que servem de banco de dados para trabalhos futuros e também órgãos municipais, 

estaduais e federais48, como ajudam a ter uma compreensão mais ampla das comunidades 

do território, considerando as similaridades nelas encontradas. 

                                                           
47 Ver: Anjos (2006), com número de comunidades entre identificadas, reconhecidas e tituladas em todo território nacional, 
distribuído por Estados. O Maranhão aparece com o maior número de sítios e Alcânt55ara, com a maior concentração por 
espaço territorial. 
48 Muitos dos dados encontrados sobre as comunidades quilombolas no Estado do Maranhão são escassos e abordados de 

uma maneira geral, em grande parte oriundos de órgãos como IBGE, Fundação Palmares, Secretarias de Saúde, dentre 

outros. Poucos são os dados sobre comunidades quilombolas específicas, tipo Itamatatiua e Santo Inácio e quando são 

encontrados trabalhos sobre sítios em separado, geralmente são pesquisas acadêmicas (monografias, dissertações, teses e 

artigos) e sobre um assunto específico (a exemplo: uma dança cultural, um processo econômico, o uso de meios midiáticos). 

Em virtude disso, trabalhos que apresentam dados de variadas temáticas sobre as comunidades, desde sua economia até sua 

cultura, como no caso desta tese, são importantes como instrumento de análise e também banco de dados para futuros 

trabalhos, assim como também para os próprios órgãos estaduais, municipais e federais, que terão insumos para trabalhar por 

melhorias para esses territórios étnicos. 
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Partem das comunidades para a sede, em Alcântara, e também para outras 

localidades (a capital, São Luis, e também outros Estados) muitas das identidades culturais 

formadoras do território e na interação com ele e o entorno, que podem ser observadas nas 

manifestações culturais vigentes e passadas, nas relações socioeconômicas e também 

políticas. Em busca de melhores condições de vida muitos quilombolas deixam suas 

comunidades para residirem na capital, São Luis ou em outras grandes cidades do Brasil, e 

assim levam um pouco da comunidade para esses novos espaços de moradia através 

dessas manifestações: danças, costumes, falas... 

Campos (2012), sugere que “o fazer a cidade pertence aos grupos socialmente 

mais representativos, que participam do processo como sujeitos históricos, enquanto aos 

demais resta acompanha-los como massa, sem nenhuma determinação, seja qual for a 

instância analisada: política, econômica ou social” (p. 19). Tratam-se de comunidades que 

vão construindo seu espaço mediante novas formas comportamentais, econômicas, 

culturais que se apresentam ao longo do tempo e se inserem, em maior ou menor grau, 

nesses sítios. Destarte, decorrem processos de adaptação e organização desses territórios, 

o que, sob esse aspecto, pode ser aferido ao que Piaget (1979) defende sobre o 

comportamento construído a partir da relação entre o meio e o indivíduo, em que seguindo o 

estruturalismo, a estruturação de grupo, este emprega “três dos princípios fundamentais do 

racionalismo: o de não-contradição, que é encarnado na reversibilidade das transformações, 

o de identidade, que é assegurado pela permanência do elemento neutro e, enfim, o 

princípio, sobre o qual se insiste menos mas que é igualmente essencial, segundo o qual o 

ponto de chegada permanece independente do caminho percorrido” (p. 13). 

Muitas comunidades estão à margem do ideal em termos assistenciais e de 

direito, como saúde e educação, a exemplo. Embora haja programas dos Governos Federal 

e Estadual voltados para esses serviços, o acesso a eles é dificultoso e muitas vezes 

chegam de forma incompleta ou inadequada aos quilombos49. Em virtude disso, por conta 

própria e baseados nos conhecimentos tradicionais adquiridos, organizam-se de forma a 

suprir essas faltas, o que “em um campo os elementos estão constantemente subordinados 

ao todo, cada modificação local acarretando um novo arranjo do conjunto” (IDEM, p. 30): 

 

“Eu machuquei minha mão e fui em Bequimão, depois fui pra São Luis, 
ficando lá alguns dias na Santa Casa. Fizeram exame, engessaram, fizeram 

                                                           
49 Programas como o PSF (Programa Saúde da Família), em que um médico clínico-geral, um técnico em enfermagem, um 
dentista são disponibilizados para atuarem nas comunidades, geralmente uma vez ao mês, por exemplo, nem sempre 
conseguem suprir as necessidades dos quilombos. Muitas vezes faltam materiais de trabalho, ou um dos profissionais que 
deveriam estar na equipe se ausenta, dentre outras situações, o que acaba não suprindo as necessidades da população. Com 
isso, eles precisam se deslocar para comunidades maiores, a distâncias grandes em busca de acesso à saúde. Outra questão 
muito discutida e presenciada por muitos moradores locais é o despreparo dos profissionais da saúde quanto ao tratamento 
pessoal dado à comunidade. Casos de mal tratos, grosserias e mesmo diagnósticos errados são comuns em muitos sítios. 
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raio X e nada da mão melhorar. Tive gasto que não era pra ter e nada. 
Voltei pra casa e disse: ‘Ah, quer saber, eu vou é tirar esse gesso e passar 
remédio daqui mesmo’. Tirei o gesso, fiz um remédio com ervas daqui 
mesmo e foi ai que minha mão começou a melhorar. Pronto. Ainda não tá 
boa, mas tá bem melhor do que tava. Eu já tava era preocupada de ficar 
com essa mão sem poder usar ela (“Dona” Romana, quilombola de Santo 
Inácio). 
 
 

Assim, muitas comunidades organizam-se com os insumos e conhecimentos que 

possuem e nesse sentido, readequam esses conhecimentos em prol de melhorias 

utilizando-se da natureza e de outros recursos (uso de ervas, plantas como remédio, por 

exemplo). Sob esse aporte, esses territórios contam com a construção de uma estrutura 

histórica, política, social e cultural, a sua fala e as suas memórias. Pode-se considerar a 

memória, como a principal base de construção histórica e identitária das comunidades 

quilombolas alcantarenses, que é similar a uma grande parte dos quilombos – rurais ou 

urbanos, nacionais.  

Halbwachs (2006) parte do pressuposto de que a memória individual existe 

sempre a partir de uma memória coletiva e histórica, visto que todas as lembranças são 

constituídas a partir de e no interior de um grupo – a memória individual como um ponto de 

vista da memória coletiva.  

Assim, a memória é, em parte, herdada e também passível de flutuações, um 

fenômeno construído social e individualmente. No seguimento, são as falas das memórias 

vigentes nos quilombos que discernem em sua grande maioria as bases de apoio e 

construção dos trabalhos relacionados a esses territórios, sobretudo no que refere a 

historicidade local, as práticas culturais existentes e os aspectos relacionais – em âmbito 

público e privado dos quilombos (HABERMAS, 1990). 

Ao contrário do que se concebe quando se fala do uso comunal das terras, 

trazendo para o campo de pesquisa aqui apresentado e apesar de em grande parte dos 

quilombos se configurarem como terras da União, as áreas de roça ou terreno, onde se 

localizam as residências, são delimitadas por cada família que ali estabelecem sua terra 

para plantio e também dali tiram, em muitos casos, parte de sua renda mensal com os 

produtos agrários ali cultivados. 

As relações nesse sentido são muito equilibradas e Almeida (2011) aborda que 

“há recursos que são mantidos abertos e sob controle coletivo, mesmo que sujeitos a 

disposições comunitárias, que delimitem acesso a eles (p. 178). Diz mais: que 

 

a gestão destes recursos é feita pelas próprias comunidades através de 
normas explícitas ou através de acordos tácitos e não-contratuais, que 
podem variar segundo as condições materiais de existência dos seus 
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membros. Uma vez que tais condições variam cabe ponderar que as 
práticas de uso comum não significam necessariamente “comunidades de 
iguais” e evidenciam uma certa heterogeneidade e planos sociais 
diferenciados. A manifestação favorável dos membros das comunidades, 
mantém com seus antagonistas históricos (IDEM). 

 

As instâncias legais nas quais os quilombos alcantarenses estão inseridos se 

referem à sua sede, o município de Alcântara, onde se encontram os órgãos responsáveis 

pelas diretrizes assistenciais direcionadas às comunidades: saúde, educação, assistência 

agrícola (distribuição de sementes, supervisionamento agrário e agropecuário, em alguns 

casos em conjunto com projetos externos e outros).  

Numa esfera federal, órgãos como a Fundação Cultural Palmares, SEPPIR e 

sua regional no Maranhão, SEIR, além de secretarias de Governo (Meio Ambiente, 

Agricultura, Educação, Saúde, etc.) por meio de programas específicos, auxiliam as 

comunidades com projetos e insumos dentro das respectivas áreas.  

Em grande parte dos sítios há uma agente de saúde local, que atualiza a 

situação nesse setor para a secretaria responsável, assim como uma liderança que é eleita 

via eleição formal ou simplesmente por apelo popular ou um poder simbólico adquirido 

(BOURDIER, 1989), que responde pelo quilombo e auxilia as atividades representacionais 

do mesmo. Nos menores sítios há a vinculação aos quilombos maiores, estrategicamente 

localizados, que coadunam os sítios menores, suprindo algumas necessidades, tais como 

postos de saúde, escolas com maior número de séries, associações comunitárias, por 

exemplo. 

À parte, no núcleo das comunidades, os espaços comunitários atuam como 

forma de integração comunal nos quilombos, reunindo a população e promovendo uma 

interação entre eles – sociopolítica, cultural e econômica: as casas de farinha, em alguns 

casos (em muitos quilombos as casas de farinha, ainda que de uso comum, têm seu dono e 

são utilizadas numa relação de troca ou compadrio), as quadras esportivas, as igrejas, as 

associações, galpões de artesanato, como acontece em Itamatatiua, dentre outros.  

Anjos (2006) diz que “um dos componentes geográficos fundamentais presente 

nas comunidades quilombolas do Brasil é a edificação com a função comunitária (p. 71). Diz 

ainda que outro aspecto importante é a “forma de distribuição das construções, que ocorre 

de maneira mais esparsa no território, tendo como referência o antigo quinhão de terra, 

geralmente aos cuidados de uma família quilombola” (idem) ou da liderança local ou mesmo 

de uma pessoa específica, indicada para tal função.  

O geógrafo diz mais (o que vale para as alcantarenses): que nos quilombos, 

para além de uma construção física, as casas de farinha representam também um marco 
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identitário, consoante ao conjunto de estruturas físicas e simbólicas que compõem esses 

sítios. Ele afirma que a casa de farinha 

 

veio substituir para a gente da senzala, para os brancos e mestiços pobres, 
para o índio dominado, para os fugitivos que se estabeleciam em quilombos 
o espaço público, por excelência, de uma pequena comunidade. Local de 
encontro, de divisão de tarefas coletivas, de discussão sobre os assuntos 
comuns à coletividade e até de namoros e princípio de uniões familiares, a 
casa de farinha permanece viva nos quilombos, sendo o símbolo de um 
caminhar junto, o exemplo de que tanto o dia-a-dia quanto o futuro da 
comunidade sempre se basearão na sobrevivência desse espaço. Quando 
a casa de farinha some de um povoado ou torna-se inativa, significa a 
mudança radical ou mesmo a falência de todo um modo de vida (p. 71). 

 

A afirmação é facilmente identificada nas comunidades de Alcântara. 

Dificilmente não se encontra em um sítio quilombola uma ou mais casas de farinha assim 

como a participação de seus moradores nas atividades relacionadas ao cultivo do produto: 

famílias reunidas e interagindo entre si em comunidade, a exemplo dos quilombos de 

Itamatatiua e Santo Inácio, campos de estudo desse trabalho. 

Socialmente, as mais de cem comunidades quilombolas existentes no muncípio 

convivem em relações internas, externas e intercomunitárias. Essas ligações envolvem 

parentescos comumente identificados nas falas, nos registros audiovisuais e na cultura 

local. Ao visitar comunidades distintas espacialmente, sobretudo (presentes em localidades 

diferentes no território – umas de praia, outras de rio, outras numa mata extensa), é comum 

ouvir de algum morador, falas como: “Nós somos daqui, mas nosso pai veio da comunidade 

de Castelo, e minha avó, mãe de minha mãe, vem de Manival. Quando nossos pais se 

conheceram, vieram para cá por causa de um tio meu que já morava aqui, e aqui nós 

nascemos e fiquemos” (José Maria, quilombola de Santo Inácio).  

Essas migrações entre comunidades nos últimos tempos têm se estendido 

também para a capital do estado, São Luís, e de outros estados brasileiros, quando muitos 

saem em busca de melhores condições de vida. Esse processo contribui para muitas das 

mudanças da paisagem local nos quilombos, que vai se reordenando diante das saídas e 

também de novos meios que são incorporados ao cotidiano da comunidade, a exemplo das 

novas tecnologias e técnicas que se adequam, em muitos casos, de forma lenta.  

Em Alcântara já há comunidades com acesso a serviços como internet (via 

satélite, rádio e operadoras), associações organizadas utilizando esses meios e novas 

tecnologias como forma de inserção, melhorando a educação e investindo no crescimento 

dos quilombos, proporcionando assim, uma participação ativa no município e ajudando a 

desmistificar a visão de comunidades atrasadas e marginalizadas, como viviam há algumas 
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Gráfico 03: Esquematização de Pontos 
relevantes da comunidade 

décadas – sem água, energia, acesso a outros espaços, o que de longe representa hoje 

muitos desses sítios.  

Assim, tudo está interligado: identidade, memórias, patrimônio, tudo se relaciona 

e é relacionado num mesmo mote – o território que converge para as comunidades coesas e 

autônomas, e suas dinâmicas e simbologias num mesmo caminho: a preservação de suas 

tradições, a inserção de novos meios e práticas coexistindo no mesmo espaço. 

Evidenciando, tem-se: 

 

 

No esquema representado acima, observa-se uma interligação entre todos os 

componentes considerados relevantes na formação e caracterização das comunidades. No 

que tange aos patrimônio material e imaterial, a exemplo, ambos estão ligados quando um 

monumento como a Pedra de Encantaria, em Itamatatiua, se apresenta como uma 

construção em que muitas lendas foram balizadas sobre ela, tornando-se parte da história e 

identidade da comunidade. Junto, a cultura formada a partir disso, em que as danças e 

festas tradicionais trazem fragmentos simbólicos dessa estrutura física para os rituais 

festivos. Por sua vez, dentro das festas, muito do que é servido vem da produção agrícola 

cultivada (o azeite extraído, o corante, a farinha, etc.) além do boi abatido e doado aos 

moradores e outras pequenas produções. 

Do outro lado, consumo de muito marisco ou carne vermelha, algumas doenças 

como hipertensão, colesterol alto, problemas cardíacos são ocasionados, considerando que 

não há um controle entre a população quanto à dietas, em especial com a população mais 
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Figura 17: Estrada de acesso a 
Santo Inácio 

Figura 16: Pesquisadora e “Seu” 
Camurça, quilombola de Santo 

Inácio 

idosa. Dessa forma, cada elemento traz variáveis que atuam como consequência do outro e 

se traduz no todo do cotidiano dos quilombos. 

 
2.3 Santo Inácio 
 
Organização Territorial 

 

Uma pequena casa na ponta de uma grande estrada de terra, à direita de quem 

sai de Alcântara em direção ao Porto do Cujupe ou a outras cidades da Baixada 

Maranhense (Bequimão, São Bento, Pinheiro...), na rodovia MA 106, de mais ou menos dois 

quilômetros, cercada de mata e um pequeno córrego cortando os dois lados da estrada. 

Essa é a entrada da comunidade negra rural quilombola Santo Inácio. O quilombo localiza-

se a nordeste da sede, Alcântara, a aproximadamente50 30 km, e sudoeste do quilombo de 

Itamatatiua; e atualmente possui cerca de 30 famílias residentes no sítio.  

 

 

Para início dos trabalhos de campo na comunidade o contato inicial se deu por 

meio de um outro quilombola, Benedito Carvalho, da comunidade de Manival. A partir dele 

foi possível chegar até as duas lideranças locais apresentadas: José Ribamar Coelho, mais 

conhecido como “Zé Bola” e “Dona” Maria Conga51, que em todas as visitas e permanência 

para pesquisa no sítio não se encontrava, impossibilitando assim qualquer tipo de contato, 

entrevista ou conversa informal, ficando apenas num primeiro contato – ambos são as 

lideranças reconhecidas no quilombo.  

                                                           
50 Dados relacionados à extensão territorial e localização geográfica ao longo desse capítulo são postos com base aproximada, 
considerando não haver coordenadas geográficas precisas das duas comunidades. Assim, esse trabalho orientou-se pelos 
pontos cardeais. 
51 “Dona” Conga está sempre na sede ou em outras localidades agilizando alguma coisa para a comunidade ou resolvendo 
problemas pessoais. Sua passagem pelo sítio é sempre rápida. 
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A recepção foi a melhor possível como aconteceu em quase todas as 

comunidades já pesquisadas, assim como as observações iniciais indicavam uma estadia 

tranquila. Depois de feitas as apresentações, explicada a pesquisa e autorizada a 

permanência em campo foram organizadas as últimas ações para começar os trabalhos. 

Segundo a tradição oral local as terras são parte de uma antiga fazenda 

pertencente à ‘Família Gomes de Castro’. Também há relatos de que as terras foram 

doadas a uma escrava: “essas terras são uma herança dada de um branco para uma filha 

escrava” (Dino Coelho, quilombola de Santo Inácio). Outros, que as terras pertenciam à 

senhora Laurência Claudina Coelho e Raimundo Nazário Coelho.  

No entanto, as informações quanto a quais eram os proprietários da fazenda e 

quem a recebeu em doação se confundem em algumas falas, por isso, comungando do 

relato oral da maioria dos moradores, em especial os mais antigos, acredita-se que a 

‘Família Coelho’ herdou a fazenda dos colonos da ‘Família Gomes de Castro’, que nos 

registros de algumas publicações sobre a Vila de Alcântara no período colonial é identificada 

como da nobreza alcantarense (VIVEIROS, 1977, 1975; ANTÔNIO LOPES, 2002).  

Pesquisas documentais exaustivas foram feitas no Arquivo Público do Estado do 

Maranhão, na Arquidiocese do município de Pinheiro, mencionada por muitos moradores 

locais, além do Cartório Municipal de Alcântara na busca de registros oficiais sobre a 

comunidade, tais como escritura da fazenda em que se localizam as terras da comunidade 

de Santo Inácio, além de documentos de compra e venda de escravos, dentre outros dados 

documentais. No Arquivo Público do Estado nenhum documento que fizesse menção à 

comunidade foi encontrado, apenas alguns registros referentes a compra e fugas de 

escravos na sede, que estão em anexo. Na Arquidiocese de Pinheiro nenhum responsável 

que desse acesso a documentos paroquiais foram localizados durante as visitas realizadas. 

No Cartório Municipal não foi possível o manuseio dos documentos existentes em função 

dos mesmos estarem localizados em local impróprio, com mofos e outros perigos para quem 

os manuseasse. 

 A comunidade não sabe precisar quantos anos tem o sítio, nem foram 

encontrados ou identificados nos cartórios de Alcântara e Pinheiro qualquer registro52 sobre 

a comunidade. Mas a população acredita, fiando-se nos relatos de seus antepassados (pais, 

avós, bisavós...), que o quilombo possui entre 250 e 300 anos de existência, a contar da 

doação da fazenda pela Família Gomes.  

                                                           
52 Muitas foram as buscas por documentos que pudessem dar mais detalhes, assim como confirmação das informações obtidas 

durante pesquisa de campo, nos cartórios dos municípios de Alcântara e Pinheiro, no entanto, nenhuma das tentativas foram 
bem sucedidas. Em Pinheiro, nenhum dado foi encontrado, enquanto em Alcântara, não foi possível sequer ter acesso aos 
documentos, pois toda a documentação encontrava-se num quarto, da sede do Arquivo Público municipal, amontoado e, 
segundo alguns funcionários, encontravam-se cheios de mofo, traças e até mesmo cupim, ficando impossibilitado o acesso a 
esses documentos. 
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Observou-se divergências quanto à presença de escravos na comunidade, mas, 

segundo os moradores mais antigos, a partir de recordações contadas por seus 

antepassados, onde hoje é Santo Inácio em tempos passados era uma casa de engenho, e 

nos citados paredões, complemento das terras, onde os escravos ficavam. Porém, outros 

dizem que apenas no entorno havia a presença deles; e até mesmo de pequenos 

quilombos, o que se assemelha a Itamatatiua quanto à presença de mocambos nos 

arredores da fazenda carmelita.  

Adiante isso, alguns moradores mencionaram terras onde se localiza atualmente 

a comunidade de Pavão como sendo um local onde havia a presença de escravos e 

possivelmente também teria havido um quilombo: “No Santo Inácio não teve escravo, não, 

mas no Pavão teve. O meu bisavô foi escravo, minha bisavó foi escrava, e o pai dela [...]” 

(Marinete Costa, quilombola de Santo Inácio). Por isso, considerando os dados apreendidos 

e, especialmente, as falas, analisando-as alinhando com a pouca documentação obtida, 

tem-se que a área equivalente à comunidade se estende até as comunidades vizinhas de 

Pavão e Castelo, e que, no centro onde hoje se encontra a sede de Santo Inácio, era uma 

das áreas centrais do engenho. 

O quilombo de Santo Inácio é uma comunidade pequena. Numa estimativa 

aproximada, seguindo sua sede, excetuando a área onde se localizam as roças e também 

as demais áreas que compõem a região, sua extensão, da entrada até a última casa, chega 

a aproximadamente três a quatro quilômetros. Anjos (2006), na publicação ‘Quilombolas – 

Tradições e Cultura das Resistências’, estabeleceu um parâmetro estrutural quanto à 

organização das habitações nos quilombos, indicando alguns marcos. No entanto, 

considerando a forma organizacional de Santo Inácio, a classificação que mais se 

assemelha à forma como as habitações estão dispostas no espaço físico da comunidade foi 

a de uma Configuração Linear53, que o geógrafo classificou orientando pelo sistema viário, 

que, no caso de Santo Inácio, trata-se de um contexto diferente – embora a entrada do sítio 

esteja à margem de uma rodovia estadual (MA-106). Segundo ele, considerando as várias 

tipologias, tem: 

                                                           
53 Essas características quanto à estrutura e organização física dos quilombos foram citados de forma mais abrangente na 

dissertação de mestrado, aqui já mencionada. 
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Figura 20: Esboço da Comunidade de Santo 
Inácio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 18 e 19: Tipologia dos Quilombos. (Fonte: Rafael S. dos Anjos54) 

 

Analisando as configurações propostas por Anjos (2006), a Configuração 

Linear se caracteriza pelas disposições das casas de forma linear a um objeto ou sistemas 

que cortam seu entorno. No caso do croqui proposto por ele e pela nomenclatura, o autor 

classifica como Viário, tendo em vista que muitas das comunidades estão divididas por 

sistemas viários federais e estaduais, o que causaria certa desestruturação. A estruturação 

linear da comunidade de Santo Inácio pode ser observada no croqui abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54 Anjos, R. S. A. dos (2004). Cartografia e Cultura: Territórios dos Remanescentes no Brasil. CES. Coimbra/Portugal. 
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Figura 22: Produção de Artesanato 
feito de palha (cofos)  

Figura 21: Artesanato feito de palha 
(cofos)  

A partir dessa organização, observa-se que a comunidade interage junto a sua 

paisagem de maneira que os espaços alheios são respeitados, assim como as construções 

anexas (casas de farinha no terreno das casas ou ao lado, em campo aberto). A exemplo, 

nos quilombos cubanos e colombianos essa prática também é observada no que Corzo 

(2005) identifica quanto à organização, um palenque que tinha 59 “casas”, muitas das quais 

contavam com construções auxiliares em função de celeiros ou currais de animais, muito 

próximas das mesmas (p.52). 

Numa proporção menor de casas, notou-se que a comunidade utiliza-se dos 

espaços públicos, em especial do centro do sítio, considerando sua disposição física: 

utilização de copas de árvores para confecção de artesanatos (cofos, palhas para 

coberturas de casas...), conversas entre vizinhos, colocação de materiais para produção de 

algum artefato, dentre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dias de campo na comunidade permitiram observar uma Santo Inácio de um 

cotidiano do que muitos quilombolas chamam de ‘quieto’, ou seja, sem passagens que 

alterem o seu habitual, onde cada casa obedece seus próprios parâmetros de 

comportamento, com movimentações que seguem a passos lentos, dentro do comumente 

vivido ao longo dos dias por eles: no período diurno, atividades de roça, escolas, tarefas 

domésticas, pesca; no vespertino é possível ver algumas pessoas reunidas em espaços 

como copas de árvores, calçadas, em conversas corriqueiras; pessoas voltando de alguma 

atividade, e no período noturno, grande parte das famílias fica dentro de suas residências.  

Não há saneamento básico na comunidade. Uma bomba abastece algumas 

casas levando água encanada, o que no passado era abastecido pelas fontes do rio local, 
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Gráfico 4 – Estimativa de Escolaridade de 
Santo Inácio 

Apicum. Mas muitas residências ainda não dispõem de banheiros ou fossas – algumas 

possuem fossas sem sumidouro ou banheiros externos, geralmente utilizados apenas para 

banho e lavagem de roupas. Na comunidade há uma escola municipal que atende até o 

primário, o que obriga os estudantes de outras séries a cursarem em comunidades vizinhas, 

maiores.  

A prefeitura de Alcântara disponibiliza um ônibus que leva e traz os alunos das 

aulas; no entanto, variavelmente acontece de o ônibus não ser comparecer e os jovens 

ficarem sem aula. No acesso à saúde, Santo Inácio, como quase todas as comunidades do 

território, possui uma agente comunitária que atende a comunidade, indo de casa em casa, 

medindo a pressão, acompanhando o crescimento da crianças menores de três anos, assim 

como atualizando os dados de todos os moradores.  

Nesse sentido, considerando informações gerais apreendidas durante 

entrevistas realizadas com moradores, verificou-se que a maioria da comunidade, 

excetuando as crianças e jovens que frequentam a escola, não possuem ensino médio 

completo. Muitos são semianalfabetos, nesse caso, elencando os que leem e escrevem 

pouco ou apenas sabem assinar o nome55, conforme gráfico abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observou-se durante pesquisa de campo que mesmo o mais jovens, numa faixa 

etária de 18 a 25 anos, tinham muita dificuldade em leitura e escrita. Muitos alegaram ter 

que parar a escola cedo pra ajudar os pais na roça ou mesmo a inexistência de escolas, à 

época, na comunidade. Considerando a margem de idade dos habitantes de Santo Inácio, 

utilizando para isso os dados obtidos em campo, durante as entrevistas semiestruturadas, 

tem-se, conforme gráfico abaixo, a seguinte estimativa: 

                                                           
55 Ver fichas com dados gerais de alguns moradores entrevistados incorporadas ao trabalho como APENDICE, ao final da tese. 
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Gráfico 5 – Estimativa de Idade de Santo 
Inácio 
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No que tange à saúde, segundo a agente comunitária do quilombo, Benivan de 

Jesus, as principais doenças que os moradores apresentam são a hipertensão, que pode 

ser explicada por um consumo de sal em grandes quantidades pela população (alto 

consumo de camarão e carnes salgadas), colesterol alto, e, em menor grau, diabetes. Não 

se notou o consumo de hortaliças e verduras com frequência na alimentação local, nem 

mesmo o cultivo em muitas casas. Em geral, as plantações giram em torno dos produtos 

principais, tais como arroz, mandioca, milho e feijão.  Em poucas casas foram vistos girais 

ou canteiros com plantação de hortaliças como coentro, cebolinha, couve, dentre outras.  

Quanto à paisagem física do sítio, assim como acontece em muitas 

comunidades, casas, ao longo do tempo, vêm sendo reconstruídas substituindo as antigas 

casas de taipa, comumente conhecidas e características desses espaços, por casas de 

alvenaria, oriundas principalmente de Programas Sociais de Moradia, do Governo Federal 

(Minha casa, Minha vida)56. Essas construções são facilmente observadas ao longo desses 

territórios, modificando a paisagem física e, de certa maneira, também simbólica, dividindo 

espaço com casas de mais de 30 anos, habitadas por antigos e que ainda servem de 

moradia para as famílias herdeiras. Não se notou uma urgência nessas substituições, ao 

contrário do que acontece em outras comunidades. Esse processo se dá de forma lenta e 

gradual, obedecendo, em certa medida, mais ao tempo deles de construção e de mudança, 

que necessariamente, do financiamento liberado pelo Governo em si.  

Um fato curioso e que não é inédito em muitos sítios quilombolas diz respeito ao 

enterro dos mortos. Em Santo Inácio não há cemitério. Hoje, segundo fala local, os mortos 

                                                           
56 Programa do Governo Federal Brasileiro que viabiliza a construção de casas populares para pessoas que não têm moradia. 

O programa é uma parceria do Governo com a Caixa Econômica Federal e já viabilizou construção de casas de alvenaria para 
muitas comunidades quilombolas no país. 
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da comunidade são enterrados na comunidade próxima, Castelo; e antes eram enterrados 

em Rio Grande e Santana. Como costuma acontecer em outros sítios, em tempos antigos a 

população não tinha condições de comprar ou confeccionar um caixão, por isso, muitos dos 

mortos eram enterrados em redes ou lençóis. Ainda hoje é possível ver essa prática em 

algumas comunidades.  

Outra informação curiosa e aqui, relevante, observada durante as entrevistas e 

conversas informais com a população diz respeito ao registro de nascimento tardio de 

moradores antigos do sítio. Isso acontecia por vários motivos: distância da comunidade para 

a sede, Alcântara, ou outro município vizinho, falta de recursos financeiros para 

deslocamento até lá são duas razões que fizeram com que muitos moradores tivesse seus 

registros feitos de forma tardia e com datas de nascimento trocadas; pois muitos pais não 

lembravam o dia exato e, por vezes, ano, de nascimento dos filhos.  

Em virtude disso muitas pessoas foram registradas com datas erradas, dadas 

por elas mesmas, como forma de obtenção de registro, o que fazia com que pessoas 

parecessem mais novas (ou mais velhas, em alguns casos) do que realmente eram; durante 

as conversas e entrevistas, muitos deles não souberam dizer sua data de nascimento nem 

quantos anos exatos tinham. Esses e outros casos compõem e identificam muito das 

dinâmicas territoriais que vão se alinhando às demais características que formam o todo de 

Santo Inácio.  

 

Economia  
 

É durante a manhã que muitas pessoas vão para suas roças, quando o sol é 

mais ameno e a produção acontece de forma mais ativa. Quando não, depois das 15h ou 

16h alguns vão para as roças para limpezas ou recolhimento de alguma produção (frutas, 

maniva, quando da época, entre outras). 

Em Santo Inácio, assim como na grande maioria das comunidades quilombolas 

tanto da região de Alcântara quanto em quase todo restante do estado, a economia gira em 

torno de uma agricultura de subsistência, com plantações de maniva (ou mandioca), milho, 

arroz, frutas, legumes e verduras diversas (banana, manga, quiabo, maxixe, pepino, etc.); 

produção de carvão e farinha. Neste caso, salienta-se que em outros quilombos, 

dependendo da região e sua geografia bem como suas práticas, essa cultura se dá de forma 

diferente quanto ao que é cultivado, a exemplo do coco babaçu, no Médio Mearim. 

As roças não se localizam próximas às casas e sim em espaços pré-

determinados, longe dos domicílios, onde cada dono de roça delimita seu espaço, 

devidamente reconhecido pelos demais, muitas vezes sem necessidade de cercamento ou 
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Figura 24: Área de roça em Santo 
Inácio  

Figura 23: Área de roça em Santo 
Inácio 
 

delimitação física da área (cercas de arame ou estacas). No caso da roça e dos produtos 

cultivados, citando o plantio de arroz, milho e da maniva, para produção de farinha, sua 

produção obedece um ciclo, alinhado às condições geográficas, à preparação do solo, aos 

meses do ano e às manufaturas feitas nas terras que serão utilizadas. Assim, 

 

os roçados de ciclo longo são denominados de ‘roças’, onde se plantam, de 
forma consorciada, a mandioca, o arroz e o milho. No caso da mandioca, o 
período de plantio varia de um ano a um ano e meio de espera, até que 
possa ser colhida, sendo plantada, geralmente, entre os meses de 
dezembro e janeiro. No caso do arroz, é plantado nos meses de chuvas 
intensas (a partir de fevereiro) e o milho, plantado primeiro, no período das 
primeiras chuvas período das primeiras chuvas (REIS apud CHOAIRY, 
2010, p. 77). 
 
 

 
 

 
Pela fala local, a explicação para esses processos é feita referindo que a época 

do período de limpeza da roça para preparação do plantio se dá no período que antecede o 

inverno para que, após, possam ser semeadas as sementes. No seguimento, os homens 

roçam (limpando a terra) para as mulheres fazerem o plantio, em sua maioria; mas também 

as mulheres participam dessa atividade.  

O roçar da terra acontece geralmente em duas vezes para que não dê tempo de 

o mato crescer e cobrir o que foi cultivado, prejudicando a plantação. Segundo os 

agricultores, dificilmente as roças ficam sem um produto cultivado, pois quando não se 

planta o milho, é o arroz ou a mandioca. Em geral, a colheita fica na comunidade ou é 

trocada entre eles ou em intercomunidades por outros produtos. Quando a colheita rende 

boas sacas é negociada na sede e em outros sítios. 
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Gráfico 6: Cadeia Operatória 
Produção de Farinha 

 

De todos os produtos, o mais comum e que serve também como elo comunitário 

desde o seu plantio até o resultado final é de mandioca, de onde se faz a farinha. Sua 

produção obedece todo um ritual que trabalha com tempo, espera, paciência e trabalho em 

conjunto. Sucintamente, pode-se descrever o processo de produção até a finalização da 

seguinte forma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada pessoa se encarrega de uma função nessa cadeia operatória – processos 

técnicos no âmbito de uma produção (MAUSS, 1972): enquanto alguns retiram a mandioca 

que estava de molho, outros descascam e levam para o processamento na casa de farinha, 

onde um morador já aguarda para moer; outro pega esse insumo e o coloca no tipiti, que 

depois de extraído o líquido vai para o forno para processamento final.  

Porém, mais que uma produção econômica, o processo de produção da farinha 

de mandioca é um meio de interação comunitária entre a população. Vê-se desde crianças a 

idosos juntos na retirada da mandioca para o processamento até o produto final. Muitos são 
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alocados como mão-de-obra para a atividade, mas outros vão por vontade própria, como 

compadrio, ajudando de alguma forma.  

 

Se tomamos a palavra “cadeia operatória” no sentido do K. Marx ou do E. 
Durkheim refere-se evidentemente ao mundo industrial do século XIX: o 
significado de cadeia operatória refere-se a produção feita por várias fases 
dependentes uma das outras, onde a especialização necessária numa fase, 
não permite que os operadores podem controlar as outras inteiramente 
(DELFINO, 2012, p. 36). 

 
Na produção da farinha, como já citado quanto à utilização de espaços 

comunitários, de uso comum na comunidade, em alguns quilombos, como nos casos de 

Itamatatiua e de Santo Inácio, os espaços de produção são particulares, locados ou 

utilizados com base na relação de troca (mão-de-obra na produção da farinha, no manejo da 

terra, para preparação das roças ou mesmo no cultivo em si, dentre outros).  

 

Desde o início da colonização, a mandioca viria a representar um 
importante papel também para o escravo africano, tornando-se base de sua 
alimentação regulamentada em lei desde os tempos do Conselho 
Ultramarino, que obrigava os grandes canaviais a manterem culturas de 
subsistência, mormente a mandioca para a alimentação dos escravos e 
agregados. A introdução do cultivo regular na África foi feito na mesma 
época pelos portugueses, com objetivo de alimentar a população dos fortes 
e dos centros escravistas (ANJOS, 2006, p. 71). 

 

Durante as pesquisas de campo, concordando com Anjos (2006) quanto à casa 

de farinha como um local de encontro, espaço de coletividade, diferente do que se observou 

nas roças, os dias que concernem à produção de farinha de mandioca, desde a retirada dos 

cofos para processamento e produto final mostraram uma interação e união entre as 

pessoas. Os atores sociais envolvidos participaram do processo, que foi ao encontro do que 

muitos autores defendem quanto às relações de compadrio, sentimento de pertencimento, 

coletividade em prol de um bem comum – ainda que se tratasse, na grande maioria, de uma 

espécie de contrato de troca, verbal.  

Isso implica que mesmo que as pessoas ali estivessem numa relação de troca 

de mão-de-obra (o que hoje ajuda a processar a farinha, amanhã terá na sua produção, a 

força de trabalho daquele para o qual hoje trabalha), o coletivo e coesão quanto à 

integração dessas pessoas estavam presentes de forma acentuada (ALMEIDA, 2004; 

ANJOS, 2006; REIS, 2010).  
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Figura 26: Produção de Farinha 
 

Figura 25: Produção de Farinha 
 

 

   Numa das tardes em que se acompanhou a produção de farinha 

observou-se uma comunhão entre as pessoas presentes, com a partilha de água, comida e 

muitas conversas sobre assuntos cotidianos ou sobre causos recentes, como a aparição de 

uma onça na comunidade, por exemplo, assunto que circulava quando da minha estadia no 

sítio. 

Antigamente alguns produtos eram adquiridos na base da troca. Os mais velhos 

disseram que quando a roça não dava uma boa colheita, eles quebravam coco babaçu para 

fazer azeite; com o extrato trocavam por querosene, café e outras manufaturas: “toda sexta-

feira era sagrado a gente pegar coco, para no sábado quebrar e assim comprar comida, 

querosene, roupas [...] muitos compravam suas coisas pessoais assim, trocando o azeite 

por produtos” (Maria José Costa, quilombola de Santo Inácio). 

Outras formas de economia caminham de forma paralela como meio de renda 

local, como os pequenos comércios, a pesca de subsistência e a produção de carvão. No 

sítio existem três pequenos comércios (ou vendas): do “Seu” Zé Bola, “Seu” Camurça e 

“Dona” Joana, que oferecem produtos de higiene, bebida, alimentação e outros, abastecidos 

por caixeiros viajantes ou em Alcântara. Paralelo, complementando, grande parte da 

comunidade recebe auxílio de programas sociais, como o Bolsa Família. 

 

Patrimônio Material e Imaterial 
 

As comunidades tradicionais quilombolas estão no cerne do significado de 

patrimônios material e imaterial, definidos pelo IPHAN, considerando os elementos 

identitários e físicos, vestígios de uma cultura transmitida, continuada e ressignificada 

através de gerações. Apesar de em muitos casos, dependendo do processo de estadia nas 
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Figura 28: Poço do Jirijó 
 

Figura 27: Muralha do Jirijó 
 

terras ocupadas, as comunidades alinharem sua cultura e saberes tradicionais a outras 

etnias em volta do seu território, o que no Brasil implica a presença, em especial na região 

de Alcântara, de uma cultura indígena e algumas práticas oriundas da cultura europeia – a 

Festa do Divino Espírito Santo é um exemplo dessa mistura de saberes. 

No quilombo de Santo Inácio, quanto à sua cultura material, poucos são os 

vestígios encontrados na sede desde artefatos a construções antigas, salvo a presença de 

alguns poços, cujos anos de construção não se pode precisar, mas que segundo os 

moradores são recentes. No entanto, próximo à sede, atravessando a MA-106, em terras 

consideradas parte da área de Santo Inácio, já na área da comunidade de Pavão, 

encontram-se fragmentos de muralhas e poços que por sua construção e estado, remetem a 

elementos muito antigos, coloniais e que podem sim ser registros da época em que Santo 

Inácio era uma fazenda, um engenho de cana-de-açúcar, segundo relatos orais, e com a 

presença de escravos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A muralha e os poços estão localizados numa área de mata extensa, conhecida 

como Jirijó. Além dos fragmentos do muro envoltos pelo mato que cresce, um artefato foi 

encontrado jogado na mata e identificado pelos moradores como uma peça pertencente a 

um engenho, utilizado na fazenda em tempos antigos. O artefato estava coberto pelo mato e 

por motivo de segurança não foi possível manuseá-lo para uma melhor captação de imagem 
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e identificação. Mais uma vez a necessidade de uma pesquisa no âmbito da arqueologia se 

faz necessária, considerando sobretudo que dados do período colonial no que se refere à 

cultura material dos quilombos (FUNARI, 1995, 1996, 2005) são escassos e, em alguns 

aspectos, ineficazes na tentativa de análise desses espaços. Uma prospecção ou mesmo 

projeto de escavação arqueológica nesses sítios permitiriam a identificação e formação de 

um banco de dados que auxiliariam no processo de identificação e reconhecimento das 

comunidades quilombolas (ALMEIDA, 2004), no cerne das metodologias de pesquisa nas 

quais se baseiam os órgãos responsáveis por esse processo. 

Contudo, se quanto à cultura material as identificações são poucas, em caráter 

de possíveis vestígios, no que tange à imaterialidade local muitas são as manifestações 

identificadas e ligadas às tradições orais da comunidade. Destacam-se o tambor de crioula, 

as lendas que permearam o imaginário local por décadas, atravessando gerações e os 

saberes também perpetuados ao longo do tempo, o que se aplica ao uso de ervas para cura 

de enfermidades físicas e, num campo simbólico, para sanar problemas espirituais. 

O tambor de crioula é uma das manifestações mais comuns entre as 

comunidades quilombolas no Maranhão – em quase todos os sítios identificados e 

reconhecidos pelos órgãos oficiais do Governo brasileiro, uma das manifestações culturais 

identificadas foi o tambor de crioula. Encontrar um quilombo no Maranhão que não tenha 

seu tambor é como pensar em Luís de Camões e não ligá-lo à poesia. Com suas coreiras, 

seus abatazeiros e cânticos fortes, acredita-se que a dança 

 

originou-se na África como parte essencial da vida nas aldeias, acentuando 
a unidade entre seus membros, por isso é quase sempre uma atividade 
grupal; e embora varie muito de região, possuem similaridades: os 
participantes geralmente dançam em filas ou em círculos, raramente 
sozinhos ou em partes. Reitera que no Brasil foram preservadas e recriadas 
tradições coreográficas de origem africana, especialmente quando 
transferidas do sagrado para o profano, formando um sistema composto de 
tocadores para os diversos tipos de atabaques e cantigas do tipo 
responsarial (REIS, 2010 apud ANJO, 2006, p. 102). 

 

Em Santo Inácio não há um grupo organizado ou formado que toque ou dance 

tambor de crioula. Quando acontece de haver alguma festa ou manifestação, em momentos 

distintos, algumas mulheres dançam e homens tocam tambor, que está ligado, também, à 

religiosidade de matriz africana e afro-brasileira. Atualmente em grande parte dos quilombos 

da região de Alcântara os terreiros de mina são lembranças do passado das comunidades, 
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com muitas das mineiras57 e curadores58 falecidos ou moradores de outras cidades, 

geralmente na capital, São Luis.  

A mina-jeje é uma religião tradicional, comumente reconhecida na Baixada 

Maranhense e que, segundo muitos estudiosos e adeptos da religião, é encontrada em 

outras partes do estado com outras nomenclaturas, como Terecô e Tambor de Índio, na 

Região dos Cocais e Médio Mearim. Com a vinda de escravos da Costa da Mina veio 

também muito da cultura Dahomeana, preservada e difundida na região e levada para 

outros estados brasileiros (REIS, 2010)59.  

Durante os anos de pesquisa em Alcântara, poucos são os registros feitos 

desses espaços religiosos e, ainda em proporção menor, a localização de seus regentes (ou 

curadores/pais e mães de santo ou babalorixá, como também são chamados). Notou-se que 

em muitos casos as pessoas envolvidas (ou mineiras) evitam identificar-se como zeladores 

de uma casa de mina ou mesmo manifestarem qualquer tipo de “encantaria” (incorporação e 

outras manifestações). No entanto, ainda é possível encontrar pessoas que fizeram ou 

fazem parte de alguma maneira da Mina-Jeje na região, a exemplo de “Dona” Maria José 

Costa, de 77 anos, ao falar sobre sua espiritualidade:  

 

Pesquisadora: Mas aqui tinha terreiro? 
Maria José: Anhum. A dona já morreu. 
Pesquisadora: A dona acabou, ninguém mais quis. Mas a senhora ainda 
sente e ouve hoje? 
Maria José: Ah... me perturbam demais. Ai eu fui ser crente, ai eu entrei na 
lei de crente, foi pior. Toda vez que eu ia na igreja eu vinha de lá na mão 
dos outros, nos braços, que eles vinham me trazer pra casa. 
Pesquisadora: Eles entravam na senhora? 
Maria José: Ah!!!  
Pesquisadora: Aqui é terra de encantaria mesmo, como o povo diz? 
Maria José: É, senhora. Quando eu tô bem sossegada, eu vou pro rumo 
daqui (sala da sua casa), que eu não sei como eu não me acabei lá do lado 
de fora. Quando eu dei um grito aqui a minha filha me escutou, a Roxa...eu 
fui chegando na porta, eles iam me atirando lá do lado de fora; ela me 
agarrou e se atracou comigo. 
Pesquisadora: Mas por que eles lhe pegam assim? 
Maria José: Porque eu não quero cumprir, senhora. 
Pesquisadora: Ah, tá... então eles não fazem porque são ruins, mas porque 
a senhora tem que fazer uma coisa, cumprir com suas obrigações com 
eles... 
Maria José: e eu não quero cumprir. Eu queria porque queria entrar na lei 
de crente (aderir a outra religião, protestante), mas eu não posso. Ai eu 
garrei e sai, e eles (evangélicos) acham que eu sai porque eu não quero. 
Não é, gente, é porque não dá pra mim. Eu que sei o que sinto, eu que fico 

                                                           
57 Sacerdote ou sacerdotisa, também identificados como babalorixá (para os homens) e ialorixá (para as mulheres) e, 
popularmente conhecidos como ‘pai’ e ‘mãe’ de santo. Mineiro ou curador advém da religião Mina-jeje, oriunda de África, da 
região da Mina, vinda com os escravos, e que foi difundida na região da Baixada Maranhense, em especial.  
58 Idem. 
59 Ver história da rainha Ná Agontimé, trazida como escrava para o Maranhão e fundadora de uma das mais famosas casas de 
religião de matriz africana Mina-Jeje, em São Luis, Casa das Minas, tombada pelo IPHAN, no ano de 2002. 
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Figura 30: Terreiro de Terecô, Bom 
Jesus dos Pretos, MA 

 

Figura 29: Coreira de tambor de 
Crioula 

 

magoada. Oh, já me cegaram. Por que? Por isso! Uma conta minha que tá 
quebrada, dos meus olhos. 
Pesquisadora: A senhora tinha conta de vista60, né? 
Maria José: Pois é. Eu já tirei dois pedacinhos da conta dos meus olhos. 
Agora eu tenho que procurar uma pessoa pra coisar... pra ver se eu 
enxergo. 

 

Não cabe aqui legitimar ou inviabilizar tais assertivas, mas considerar que as 

falas locais como a exemplificada acima, bem como toda a tradição quilombola evidenciada 

nesses territórios e vivenciadas por eles como legítimas e continuadas com propriedade são 

parte de sua cultura e identidade (HALL, 2003) – ainda que na atualidade, em especial na 

região das comunidades, essa prática e herança venham perdendo espaço para novas 

doutrinas e conceitos nesse sentido.  

Parte dessa tradição religiosa e seus saberes transmitidos através da oralidade 

vêm se perdendo ao longo do tempo; muito em virtude da inserção de igrejas 

neopentecostais nas comunidades, que negam todo o conhecimento e cultura dos terreiros 

como legado africano nos quilombos. Cada vez menos se observa a presença desses 

espaços, que vão perdendo terreno para um aumento considerável de templos evangélicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A entrada das igrejas neopentecostais em muitos sítios têm colaborado, 

considerando a fala local, a exemplo de Santo Inácio e Itamatatiua, no processo de negação 

de algumas aprendizados tradicionais: ritos, cânticos, práticas ainda utilizados por grande 

parte dos moradores. Em Santo Inácio não foi diferente muitos habitantes têm se convertido 

                                                           
60 Para as religiões de matriz africana e afro-brasileira (Candomblé, Umbanda, Mina-Jeje, Terecô, Cura, dentre outras, ter 
‘contas de vista’ significa ter uma visão privilegiada quanto aos encantados; em outras palavras, enxergar os espíritos ou 
entidades que se manifestam no campo espiritual. 
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Gráfico 07: Quadro representativo das 
religiões em Santo Inácio 

 

a outras religiões, que não aceitam a cultura dos ancestrais da comunidade, considerando-

as inadequadas, e trazendo outras doutrinas para a população. Em Santo Inácio muitos 

moradores se declararam protestante, correspondendo a 6% da população.  

Apesar disso é possível notar que elementos da cultura africana e afro-brasileira, 

oriunda dos negros escravizados que formaram esses territórios com seus saberes 

tradicionais, nesse caso, no que tange à religiosidade, se alargam para outros setores como 

a economia, a saúde, as relações sociais e culturais locais – cada um de uma forma distinta. 

Na economia, no manejo correto da terra e no tempo considerado propício para o plantio, 

obedecendo muitas vezes as fases da lua, por exemplo; na saúde, com as ervas utilizadas 

na produção de chás e no uso dos benzimentos para dores no corpo, problemas renais, 

dores de barriga, dentre outros sintomas; nas relações sociais com o respeito pelos mais 

velhos, pedindo-lhes a benção e beijando a mão, ouvindo os conselhos e respeitando a 

hierarquia familiar (avô, avó, pai, mãe, tio, etc.); e quanto à cultura, nos ritos afros, com 

cânticos, vestimentas, oferendas aos santos e entidades cultuadas, no próprio uso do 

benzimento como forma de cura. 

Ainda que as igrejas protestantes venham ganhando espaço em muitas 

comunidades quilombolas ao longo do território de Alcântara, as raízes formadoras 

continuam presentes nas mais variadas maneiras, como as explicitadas acima, em Santo 

Inácio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O uso de ervas como recurso medicinal para a cura de enfermidades é de todas 

as variáveis a mais comumente observada na comunidade. O conhecimento acerca delas 

começa pelo plantio certo até sua retirada e uso na quantidade certa para cada caso. A 

exemplo: 

24
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Quadro 08: Exemplificação de Ervas 
utilizadas nos quilombos 

 

Figura 32: Plantação de arroz  
 

Figura 31: cofos com mandioca  
 

 

Erva Uso 

Melissa Officinalis (erva-Cidreira) Utilizada para pressão, calmante 

Peumus boldus (Boldo) Cólicas Intestinais, diurético, 

antibacteriano 

Cymbopogon Citratus (Capim-

Limão 

Problemas digestivos, insônia, 

inflamações 

Passiflira Edulis (Macurjá/folhas) Insônia, Ansiedade, 

Antidepressivo 

Dyphania Ambrosioides (mastruz) Cicatrização, dores em geral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse sentido, o catolicismo e as religiões de matriz conviveram e convivem 

num sincretismo ainda existente nos quilombos. Hoje Santo Inácio não possui mais uma 

capela ou igreja católica como em outros quilombos. No entanto, sua principal festa, o 

Festejo de Santa Luzia, acontece todos os anos, integrando moradores e pessoas de outros 

sítios da região.  

Relacionado, a história de Santo Inácio nesse sentido possui uma curiosidade: 

por muito tempo a comunidade teve sua igreja construída, localizada na parte sudoeste da 

comunidade, ao final das últimas casas, próxima ao rio, com a imagem do santo. Mas 

segundo moradores, padres, cuja denominação não souberam informar, roubaram a 

imagem original e fundadora da comunidade, levando-a para o município de Pinheiro, 

também na baixada, conforme fala um morador local: “Levaram o Santo Inácio daqui, moça. 
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Os padre roubaram ele, porque achavam que era um santo vivo, que faz milagres, ele deixa 

rastros [...]” (Teresa Costa, moradora de Santo Inácio). 

Durante pesquisa de campo, não houve informações precisas sobre o paradeiro 

da imagem, apenas que ela estava no município de Pinheiro. Já neste município, na Igreja 

Matriz, não obtivemos retorno quanto à imagem do santo estar na localidade ou em outra 

paróquia. As informações dadas foram desencontradas em todas as tentativas. 

A comunidade de Santo Inácio pode ser definida para além de uma terra de 

preto, também uma terra de santo. No entanto, não possui a mesma relação com o seu 

padroeiro como acontece em outros sítios, a exemplo de Itamatatiua e a figura simbólica de 

Santa Teresa D’Ávila. Apesar de Santo Inácio ser o padroeiro da comunidade, a relação 

simbólica com o santo diverge da representação do mesmo no sitio. Não há mensuração em 

nenhum momento por parte dos moradores de serem eles filhos do santo, um sentimento de 

pertencimento presente de forma acentuada nas terras de santa Teresa.  

Considerando as falas locais, não foi possível definir se essa ausência de 

ligação com o padroeiro do sítio se deu em função da retirada (que para alguns moradores 

tratou-se de um roubo) da imagem do santo da comunidade ou advém de período anterior a 

isso. Mesmo os mais velhos moradores não souberam fazer referência à relação que o 

quilombo possuía com o Santo Inácio. No entanto, em alguns depoimentos, a menção 

distinta dada ao santo pode ser um traço identificador de que, há muito tempo, 

provavelmente no início da habitação, já como uma comunidade livre, ele tivesse uma maior 

representatividade simbólica.  

 

“Entonces...meu avô dizia que quando ‘D. Inácio’ tava aqui, tinha a igreja 

levantada, tinha tambor de mina e até tambor de crioula. Depois veio a 

Festa de Santa Luzia, que eu num sei dizer quando começou, mas faz 

tempo. Eu cresci já com a festa. Era pra ser de ‘D. Inácio’, mas hoje é pra 

ela, né?” (“Dona” Roxa, quilombola de Santo Inácio). 

 

A presença de algumas ordens religiosas se deu de forma efetiva em algumas 

comunidades, a exemplo de Itamatatiua, com a Ordem do Carmo e da Ilha de Cajual, com a 

presença marcante dos jesuítas61. No entanto, não foi identificada uma influência quanto a 

uma dessas ordens em Santo Inácio, nem foi mencionado uma festa para o santo anterior 

ao festejo hoje dedicado a Santa Luzia, hoje, a maior festa cultural e religiosa da 

comunidade. 

                                                           
61 Na Ilha de Cajual, também no município de Alcântara, durante viagem realizada no âmbito da construção do Perfil 
Socioeconômico citado na Introdução, foi possível ver, em um dos povoados dentro da ilha, algumas cruzes que, segundo 
alguns moradores, foram colocadas como demarcação de área e também da presença religiosa no local, pelos jesuítas. 
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Na grande maioria dos quilombos do território de Alcântara há festejos 

tradicionais para santos católicos ou ligado à religiosidade católica; quase sempre num 

sincretismo com as religiões de matriz africana ou afro-brasileira. Em Santo Inácio, o festejo 

dedicado a Santa Luzia acontece todos os meses de novembro e sua organização é 

semelhante à de festas tradicionais de outras comunidades como Castelo, Itamatatiua, São 

João de Côrte, dentre outras. O motivo pelo qual a festa é dedicada a uma santa no 

quilombo de um santo não foi consenso; no entanto, a festa tornou-se hoje uma das únicas 

festas tradicionais da comunidade.  

O festejo começa dias antes da data oficial, que ocorre geralmente na primeira 

quinzena do mês de novembro, com o levantamento do mastro, a busca por joias (ofertas 

para a festa que podem vir em forma de dinheiro, comida, etc.) na comunidade e nos 

quilombos próximos. Quando não percorrem com a Santa Luzia em mãos colhendo joias, 

são enviadas pequenas cartas que são respondidas com patrocínio para a festa. As festas 

são regidas por um responsável escolhido em cada ano; e em alguns casos essa regência 

se dá por mais de três anos, como aconteceu em Santo Inácio. O encarregado cuida de 

todos os processos da festa, com a ajuda de toda a comunidade, que vai dividindo as 

tarefas.  

Uma das etapas importantes na realização destes festejos diz respeito às 

ladainhas cantadas nas novenas até o dia da realização dos dias principais da festa. As 

ladainhas fazem parte do patrimônio imaterial local. Hoje uma prática mais comum aos mais 

velhos das comunidades, mas ainda utilizadas nas festas tradicionais, em situações 

especiais que dizem respeito à religiosidade dos sítios ou em cerimônias como velórios e 

enterros: “Ah, senhora, quando morria as pessoas aqui a gente ia enterrar lá no Castelo, 

porque não tinha cemitério, né?! [...] então, enquanto o cortejo seguia com o morto numa 

rede pra ser enterrado, era cantada uma ladainha, tipo cantador de boiada, sabe?/...eles 

cantavam: ‘Ahhh, lá vai ele...’” (Ana Coelho, moradora de Santo Inácio). 

Outro elemento que não só é parte da cultura imaterial local, mas integra sua 

identidade diz respeito às lendas e mitos do sítio. Entre as mais citadas por jovens e velhos 

está a da ‘menina encantada na grutinha’. Essa lenda conta que uma menina de 

aproximadamente quatro anos, que brincava com uma cuia (artefato que serve para beber) 

na mão e um punhado de farinha, à beira do Apicum (rio), próximo a um poço chamado de 

Grutinha (onde em tempos antigos as mulheres lavavam roupas) quando foi levada por uma 

mulher que saíra do poço, puxando-a para dentro.  
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Figura 33: Rio Apicum  

Segundo contam, a mulher era uma ‘mãe d´água’62 que costumava ser vista no 

local constantemente. Também há relatos de aparições vistas na estrada que dá acesso ao 

quilombo.  

 

“O povo conta que tinha uma menina que tava brincando lá na grutinha, 
quando uma mãe d’água saiu lá do poço e puxou a menina pra dentro. 
Depois disso ninguém mais viu ela; diz que encantou” (Delza Coelho, 
quilombola de Santo Inácio). 

 

“Meu pai diz que tinha essa história, né, dessa menina que se encantou no 
poço, lá na grutinha. Ninguém mais viu ela depois disso. O povo disseram 
que foi a mulher das águas que levou ela, pra ser dela...”  (Carlos Ribeiro, 
quilombola de Santo Inácio). 

 
“Tem, é verdade, senhora. Essa menina era tia do Zé Bola, ele pode 
confirmar. Minha mãe disse pra nós que a mãe d´água quis ela, que ela 
num devia tá brincando ali perto da Grutinha. Mas não olharam ela, a mãe 
d´água levou!” (Josília Ribeiro, quilombola de Santo Inácio). 
 
Ali tem um sembal, como a gente chama, mais na frente... ai tem um poço, 

ne; ai, lá nesse poço, tem um buritizeiro. Toda vez que a gente ia pra fonte, 

tinha alguém conversando e lavando. Ai, quando a gente gritava: “Hei!” 

(meu couro até arrupeia), elas se batucavam dentro do poço; quando a 

gente chegava lá tava aquele bando de cabelo coberto em cima d’água, 

ainda não tinham acabado de aprofundar. Eu digo: “agora a gente agarrava, 

enrolava a mão no teu cabelo, suspendia, dava um murro em tua nuca, que 

a gueurra espirrava e tu ia virar gente”. Eu tinha medo de ir lá nesse poço, 

lá era perigoso (Maria José, quilombola de Santo Inácio). 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

                                                           
62 As mães d’água e encantados são, para as religiões de matriz africana e também da cultura indígena (as iaras), seres que 

foram transformados em seres inanimados. Alguns equivalem as mães d’água a sereias, sem ‘rabo de peixe’. 
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As lendas e mitos fazem parte do imaginário local e ainda hoje é possível 

encontrar pessoas que dizem ter visto ou indicar locais onde se pode encontrar esses 

encantados. Nesse sentido, assim como acontece em outras comunidades, algumas regras 

simbólicas são obedecidas quanto a determinados lugares e horários, a exemplo de pedir 

licença quando entrar nas matas fechadas onde têm os poços, pois ali, segundo fala local, é 

onde os encantados moram e quando eles não gostam de alguém ou a pessoa que entra 

em sua mata não pede licença, sofre algum tipo de ‘castigo’ ou retaliação, que nesses sítios 

é chamado de quebranto: podem vir em forma de febres altas, delírios, dores de cabeça, 

moleza no corpo, dentre outros sintomas.  

De tal modo, coaduna com Meihy & Holanda (2007) ao dizer que “como maneira 

superior de reconhecimento de vivências humanas, saber tem mesmo mais sentidos do que 

o simples registro, e as histórias ganham sentido social exatamente por isso (74), logo todas 

as ‘maneiras de saber’ que são parte de uma identidade coletiva são válidas, “componentes 

agregadores da narrativa local como um todo (REIS, 2010). 

 

Relações de Parentesco, Sociais e de Poder 
 

A população de Santo Inácio é pequena se comparada a outras comunidades, 

mas como acontece noutros sítios grande parte da população possui algum tipo de 

parentesco. Durante as pesquisas de campo notou-se que enquanto em Itamatatiua são os 

‘De Jesus’ que correspondem à matriz formadora do quilombo, em Santo Inácio é a família 

‘Dos Coelhos’ que está na matriz familiar do sítio. Tal assertiva pode ser observada não só 

no sobrenome, mas também nas falas dos moradores e no sentimento de pertencimento 

quanto à ‘possível origem da comunidade’. 

O quilombo possui uma associação registrada na Receita Federal, que permite 

que recursos e projetos possam ser propostos, funcionando como pessoa jurídica. Segundo 

a comunidade, a liderança oficial atual está sob o comando de José Ribamar Coelho, 

conhecido como “Zé Bola”. Observou-se que lá, assim como em Itamatatiua a figura de D. 

Neide é respeitada como voz representante da comunidade (hoje também legalmente, via 

eleição formal), em Santo Inácio essa representatividade se dá na figura de “Seu” Zé Bola, 

e, numa instância menor, de “Dona” Conga. No entanto, notou-se também que há algumas 

divergências políticas quanto a essa liderança, manifestada, entretanto, de forma sucinta; 

fato não mencionado nem discutido, percebido em pequenas falas. 
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Figura 34: Dia a dia quilombo  
 

A grande maioria dos habitantes do sítio nasceu na comunidade, mas alguns 

moradores vieram de outros sítios ou possuem relações de parentesco com outras 

comunidades – vizinhas ou mais longínquas a Santo Inácio. Essas relações são notadas 

nos sobrenomes e no local de nascimento. O convívio é de compadrio, o que aponta a 

“importância dimensional dos laços de parentesco e da memória na construção das relações 

sociais em um espaço rural; [...] compreende a vinculação de ideias tecidas sobre valores, 

costumes, uso coletivo da terra e organização de direitos” (REIS, 2010, p. 119).  

 

Sobre o terreno da percepção, o sujeito não é o simples teatro em cujo 
palco se representam peças independentes dele e previamente reguladas 
por leis de uma equilibração física automática: ele é o ator e, com 
frequência mesmo, o autor dessas estruturações que ajusta, na proporção 
de seu desenrolar, por uma equilibração ativa feita das compensações 
opostas às perturbações exteriores, portanto, por uma contínua 
autorregularão (PIAGET, 1979, p. 32). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando se tratam de assuntos de interesse comum da comunidade, todos se 

unem e atuam em conformidade com as necessidades apresentadas, independente de qual 

seja a questão – a luta pela titulação das terras de Santo Inácio é uma delas. No que 

concerne a assuntos internos, apesar da relação de compadrio, há divergências que a 

comunidade vai resolvendo e adequando dentro do próprio sítio, continuando seu cotidiano 

particular.  

Ainda é possível ver nos finais de tarde algumas pessoas sentadas nas copas 

das árvores, proseando sobre assuntos corriqueiros, coisas que aconteceram com outras 

pessoas da comunidade, ‘causos’ e assuntos que só pertencem à intimidade dessas 
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Gráfico 09: Esquematização pontos 
centrais Santo Inácio 

 

pessoas (coisas que mesmo que haja uma confiança em quem vem de fora, a fala só 

pertence aos que são de ‘dentro’ do quilombo).  

Diante do exposto, observou-se que em Santo Inácio a comunidade busca por 

melhorias, mas não há uma urgência nas ações desenvolvidas. A comunidade segue seu 

próprio tempo e vai moldando-o de acordo com as necessidades. Isso não implica dizer que 

o quilombo esteja à margem das novas tecnologias ou insumos que vêm sendo cada vez 

mais impostos nos dias atuais; ao contrário, eles o inserem no seu cotidiano, mas não como 

uma regra imposta, mas como uma consequência natural de tempos contemporâneos. Para 

eles, mais importante que as melhorias é preservação do seu espaço e atividades 

coloquiais. No que tange à preservação de seus saberes tradicionais, não se notou na 

comunidade, atualmente, uma preocupação com a preservação e/ou continuação desses 

saberes. Por parte dos mais jovens não há um conhecimento sobre a história local e nem 

mesmo entre os mais antigos há consenso quanto à origem do quilombo; e a continuação 

de algumas práticas se dão de forma involuntária, sem a consciência de que essas práticas 

são parte deu patrimônio imaterial, saberes tradicionais que se interligam com outros 

aprendizados. 

Assim, num caminhar despretensioso, Santo Inácio vai construindo seu espaço e 

história, seguindo em tempos contemporâneos sem pressa, obedecendo às suas próprias 

dinâmicas e, principalmente, seu próprio tempo. Aos de fora, resta o acolhimento dado e a 

observação participativa permitida. 

De uma forma sistematizada, pode-se trazer os principais pontos elencados da 

seguinte forma: 
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2.4 Itamatatiua 
 
Organização Territorial 

 

Se o característico das totalidades estruturadas é depender de suas leis de 
composição, elas são, portanto, estruturantes por natureza e essa constante 
dualidade ou, mais precisamente, bipolaridade de propriedades de serem 
sempre e simultaneamente estruturantes e estruturadas, é que explica, em 
primeiro lugar, o sucesso dessa noção que, como a de “ordem” em Cournot 
[...], assegura sua inteligibilidade através de seu próprio exercício. Ora, uma 
atividade estruturante não pode consistir senão em um sistema de 
transformações (PIAGET, 1979, p. 8).  

 

A comunidade de Itamatatiua está localizada há aproximadamente 70 km da 

sede, Alcântara, e a 30 km, do município de Bequimão, com o qual faz divisa. Em tempos 

passados, parte dos mais de 55 mil hectares pertencentes às terras de Santa Teresa se 

encontravam nos dois territórios.  

Antes de pertencer a uma ordem religiosa toda sua região era povoada pelos 

índios Tupinambás, assim como acontece com outras comunidades do território. 

Coincidentemente ou não, pois a população não sabe precisar, o nome do sítio, ainda 

considerando a fala local, tem significado indígena: Ita (pedra), Mata (peixe), Tiua (rio). O 

quilombo possui mais de 300 anos e de acordo com moradores se originou da doação à 

santa espanhola Teresa D’Ávila de Jesus de um casal de negros. Para eles, as terras que 

hoje lutam para obter a posso legal junto ao Governo Federal, por meio dos órgãos 

responsáveis por isso (INCRA/PALMARES) e, no caso do Maranhão, com o auxílio do 

Instituto de Colonização e Terras do Maranhão – ITERMA, são de propriedade da santa e 

eles, enquanto seus filhos, herdeiros.  

Oficialmente Itamatatiua foi uma fazenda pertencente à Ordem do Carmo, 

durante o período colonial. Segundo o historiador Matthias Assunção (2015), as ordens 

religiosas eram durante a primeira metade do século XVIII as grandes detentoras de terras 

no Estado. Com a desapropriação das terras e a expulsão das ordens das terras que 

tinham, os antigos escravos da fazenda permaneceram nas terras e a partir disso, foram 

construindo as bases que hoje são as matrizes formadoras, identitárias da comunidade.  

Segundo o historiador, “os três monastérios de carmelitas da província 

possuíam, em 1920, seis fazendas com 508 escravos, e os dois monastérios de 

mercedários nove fazendas com 344 escravos” (p. 145). 

 

As propriedades mais importantes tanto dos mercedários como dos 
carmelitas se encontravam na baixada maranhense, na parte ocidental da 
província. Muitos camponeses se estabeleceram nestas terras, que 
passaram ao domínio formal da diocese ou do município no final do século 
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Figura 36: Ramal, entrada da 
comunidade  

 

Figura 35: Pedra de Doação  
 

XIX. Como não pagavam foro, desenvolveu-se um campesinato “livre” 
nestas chamadas “terras de santo”, considerado até hoje propriedade 
coletiva por seus ocupantes (IDEM, p. 146). 

 

Itamatatiua era uma dessas fazendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um dos vestígios materiais que ajudam a compreender um pouco da formação 

do quilombo é a Pedra de Fundação. O artefato é uma relíquia de mais de cem anos (erigida 

no ano de 1878) e que, para grande maioria da população da comunidade, significa um 

símbolo de pertencimento das terras da comunidade a Santa Teresa: “Ah, pra gente nós 

somos filho dela, né? Ela que é dona dessas terra tudo, que formou tudo isso do casal de 

negro que dera pra santa e que desse casal nasceu nós todos. Desde que a gente nasceu 

aprendeu que as terras são delas e hoje também nossa!” (Heloísa de Jesus, artesã 

itamatatiuense). 

A comunidade preserva seu sentimento de pertencimento enquanto filhos da 

santa (Santa Teresa d’Ávila de Jesus), dona simbólica das terras, para a comunidade, que 

legitima toda a territorialidade local e sua relação com a paisagem física e figurada 

(ALMEIDA, 2004; SANTOS, 2011). Esta simbologia segue como referencial nas lutas da 

comunidade pela titulação de suas terras, ainda em trâmite. Da mesma forma que na 

primeira comunidade, com diferença de tempo de pesquisa, considerando um primeiro 

trabalho já realizado, as pesquisas em Itamatatiua levaram ao todo em torno de quatro anos. 

Houve uma mudança na organização territorial de Itamatatiua; a paisagem ganhou novas 
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Figura 37: Casas do Projeto Minha 
Casa Minha Vida 

 

imagens com as construções de casas do Programa Minha Casa Minha Vida, já citado, 

modificando a estrutura no centro e arredores da sede.  

No entanto, sua configuração, seguindo o parâmetro classificatório de Anjos 

(2006), que antes poderia ser caracterizada como circular, com as novas construções hoje 

pode ser considerada Retangular, tendo como marco não um centro comunitário oficial, 

mas a Igreja de Santa Teresa D’Ávila, que, para além da associação, acaba atuando como 

um. A saber, o geógrafo descreve essa classificação como “uma estrutura que revela as 

influências dos povos europeus. Alguns sítios da região Nordeste apresentam esta 

estruturação, quase sempre com um elemento comunitário presente” (p. 53).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Durante os trabalhos na comunidade, desde os primeiros estudos, a autora 

dividiu a extensão territorial de Itamatatiua, em virtude da localização das casas e para uma 

melhor caracterização, em três esferas: pré-sede, sede e pós-sede (ver croqui), a contar da 

margem da MA 106, onde se localiza a entrada da comunidade. Do ramal até o final da 

comunidade há uma extensão aproximada de dois quilômetros e meio a quase três; e as 

casas vão sendo distribuídas nesse ínterim. 

O número de famílias de Itamatatiua equivale a aproximadamente 130, que 

convive de forma ordenada no cotidiano local. O acesso à água na comunidade se dividia 

entre a Fonte do Chora, o rio local e alguns poços existentes até quatro anos atrás. 

Atualmente a comunidade dispõe de um poço artesiano que leva água encanada para 

grande parte do quilombo, obedecendo horários estipulados para liberação da água para as 

casas e ajuda também, em alguns casos, na irrigação das roças mais próximas das casas.  

No entanto, quanto a outros serviços básicos, ainda é inexistente a presença de 

saneamento, transporte, salvo alguns carros particulares que fazem linha esporadicamente 

e outros serviços desse tipo. Com a construção de novas casas, muitos terão acesso a 
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Figura 38: Esboço Comunidade 
Itamatatiua 

 

banheiros internos, mas ainda há muitas famílias que não dispõem de fossas em suas 

residências ou quando têm, é sem sumidouro, o que significa esgoto escoando a céu aberto, 

em sua maioria nos quintais.  

Como não há coleta de lixo, alguns moradores queimam o acumulado nos 

quintais ou deixam à margem dos terrenos. Ainda é possível ver animais soltos (cavalos, 

galinhas, porcos) dividindo espaço com moradores, mas a população aos poucos vai 

armazenando em cercas, nos quintais. Sob esse aspecto, os quintais e outros espaços têm 

importância significativa na formação do território, e no espaço em si “a terra funciona como 

instrumento de percepção do significado da etnicidade nesses espaços e da luta pelo direito 

agrário, que vai de encontro à visão capitalista no uso e apropriação do território” (REIS, 

2010, p. 74). 

Desta forma, a igreja, a associação, a quadra de esportes, a Pousada e a casa 

de Santa Teresa (onde é realizado parte do festejo tradicional) atuam como marcos 

identitários e físicos (HALL, 2006). Neles, reuniões e resoluções referentes a assuntos da 

comunidade, interações sociais e também políticas são realizadas, o que significa dizer, 

considerando sua representação, que “nas construções e em seus eixos centrais há 

também uma construção de significados e a implicação de uma identidade quilombola” 

(REIS, 2010).   
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Gráfico 10 – Estimativa de Escolaridade de 
Itamatatiua 

 

Gráfico 11 – Estimativa de Idade de 
Itamatatiua 

 

A comunidade possui atualmente uma escola construída especialmente para o 

maternal e outra para as primeiras séries escolares, contando assim com duas escolas que 

ensinam até o ensino fundamental. As demais séries são cursadas em comunidades 

maiores, como Raimundo Su, e assim como acontece em Santo Inácio, em Itamatatiua o 

município disponibiliza um ônibus para levar e trazer os alunos de volta para a comunidade, 

que também deixa de comparecer em muitos momentos, deixando os alunos sem aula ou 

obrigando-os a utilizar outra forma de deslocamento, muitas das vezes, indo à pé, pela MA-

106.  

Também em Itamatatiua há um número elevado de pessoas semianalfabetas. 

Considerando as falas locais, durante entrevistas e conversas informais realizadas, grande 

parte da população, excetuando os jovens em idade escolar e crianças, pessoas lê e 

escreve pouco ou mal sabem assinar seu nome.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que tange à faixa etária da comunidade, seguindo o mesmo parâmetro usado 

para Santo Inácio, quanto às entrevistas feitas durante período de campo, têm-se uma 

margem referente à idade da população de Itamatatiua, conforme gráfico abaixo: 

Pop. 

Idosa

27%

Pop. 

Jovem

33%

Pop. 

Adulta

40%
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Alfabetizados

Seminalfabetos

Analfabetos
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Gráfico 12: Quadro representativo das 
religiões em Itamatatiua 

 

Da mesma forma, no que se refere à religião proferida na comunidade observou-

se uma grande maioria católica. Diferente de Santo Inácio, em que as igrejas protestantes 

têm ganhado espaço junto aos moradores, em Itamatatiua isso acontece de forma vagarosa. 

Muitas tentativas vêm sendo feitas de introduzir outras práticas religiosas e 

consequentemente, modificando alguns costumes, sobretudo relacionados à cultura local 

(danças, ritualísticas, festejos católicos), no entanto, há um combate por parte das 

lideranças locais como forma de impedir não a entrada de novas igrejas, mas a imposição 

que elas trazem junto, negando as práticas tradicionais locais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por estar localizada na divisa com o município de Bequimão, aproximadamente 

30 minutos da comunidade e 70 km da sede, Alcântara, a população de Itamatatiua se 

utiliza dos serviços bancários, comerciais em geral do município vizinho: idosos vão receber 

suas aposentadorias, mercadorias são compradas para reabastecer os pequenos comércios 

existentes, os jovens frequentam os cursos técnicos ou mesmo escolas, insumos do 

cotidiano das casas, como compras de alimentos, dentre outros produtos são feitos quase 

sempre em Bequimão. Comumente, a ida à sede do território se dá para assuntos os quais 

só lá podem ser tratados ou em situações pessoais diversas, como visita a parentes. 

A Igreja de Santa Teresa e o barracão, a Associação das Ceramistas, continuam 

a ser elementos comunitários que unem a comunidade nos mais variados eventos, que vão 

de reuniões para realizações de festas, empreendimento, eleições de diretoria ou 

representação legal do sítio, a ajustamento das manifestações da cultura local. Essas 

unidades sociais são também utilizadas pelo poder público e secretarias municipais e 

estaduais, empresas privadas e pesquisadores que desejam atuar no sítio.  
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Nesses espaços que muitas das decisões que envolvem o bem-estar, segurança 

e benefícios para Itamatatiua são tomadas. Todos têm acesso, mas ele obedece a um 

agendamento prévio, com a liderança local ou outro representante legal, responsável pelo 

funcionamento e cuidado dos espaços. 

 

Ao se adentrar na Itamatatiua contemporânea, já é possível perceber a 
presença do século XXI em alguns aspectos e espaços locais. Dentre 
esses, os meios midiáticos são uma presença massiva e cada vez mais 
constante, coexistindo com traços antigos e de tradição oral. Dificilmente há 
na comunidade uma residência que tenha um aparelho de TV ou uma 
geladeira. Em muitos, acrescidos de um aparelho de DVD, rádio, 
ventiladores, caixas de som e, em um caso específico, uma antena 
receptora (parabólica). Porém, essa presença midiática só foi possível com 
a chegada da energia elétrica à comunidade, há menos de 15 anos. Antes, 
o que se via era uma Itamatatiua ainda à base de lamparinas, água de 
poço, luz apenas com gerador, em dias de festa; conversa na calçada e 
“encontro de comadres”. Nesse caso, a mídia ao mesmo tempo que se 
configura como um lugar onde várias instituições e sujeitos falam – como 
veículo de divulgação e discursos na sociedade –, também se impõe como 
criadora de um discurso próprio (REIS, 2010, P. 42).  

 

Ao longo dos últimos dois anos tem havido uma mudança na paisagem das 

habitações do sítio, o que acaba por influenciar, também, na paisagem simbólica. Através do 

Programa Minha Casa Minha Vida63, do Governo Federal, muitas comunidades rurais 

tiveram acesso, junto ao banco Caixa Econômica Federal, a financiamento para construção 

de novas moradias, de alvenaria, em geral com dois quartos, sala, cozinha e um banheiro 

interno. No entanto, uma observação se faz quanto ao formato das residências, que 

obedecem a um padrão pré-estabelecido.  

No caso de Itamatatiua, Santo Inácio e demais comunidades, todas as casas 

construídas possuem um formato único, modificando assim as antigas residências. Ao 

mesmo tempo que o Programa proporciona um acesso a uma casa de alvenaria, com 

melhores condições de habitação, restringe a população de uma liberdade quanto ao 

formato das residências, obrigando-os a terem todos o mesmo tipo de casa. 

 

 

 

 

 

                                                           
63 O Programa Minha Casa Minha Vida é um programa do Governo Federal brasileiro em parceria com a Caixa Econômica 
Federal, responsável pelo acesso da população à moradia popular e por um preço acessível, permitindo assim, o sonho de 
realização de muitos brasileiros de ter casa própria. O Programa é dedicado à população de baixa renda, que faz um cadastro 
junto ao banco, nos seus respectivos Estados e aguardam construção dos imóveis.  
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Figura 39: Casa construída com 
modelo particular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No mais, a comunidade continua seguindo aos parâmetros cotidianos, onde o 

tempo parece não parar e cada um segue seus afazeres de acordo com suas dinâmicas 

habituais e estabelecidas ao longo do dia. Tem-se uma comunidade melhor organizada 

quanto à busca de acessos e melhorias para o sítio, mas, ao mesmo tempo, tem-se também 

uma genuína comunidade rural, em que se “acorda com as galinhas e se dorme com os 

pintos” (Teresa de Sacho, quilombola de Itamatatiua). 

Nesse sentido, a organização estrutural da comunidade segue obedecendo ao 

tempo de Itamatatiua, onde “muito da estruturação e organização social da comunidade, no 

que se refere à sua espacialidade física e simbólica, se dá em função da oralidade, das 

práticas, ensinamentos, discursos transmitidos ao longo do tempo, através de gerações” 

(REIS, 2010; FERREIRA, 2012).  

Logo, seguindo esse parâmetro, Itamatatiua se organiza lidando com as 

perspectivas contemporâneas num meio que tem dinâmicas próprias e que seguem a 

passados delimitados pela comunidade – de dentro para fora. 

 

Economia 
 

Uma agricultura de subsistência ainda é parte complementar da renda da 

comunidade e prática antiga mantida. Contudo, diferente do que se observou em Santo 

Inácio essa atividade não é exercida de uma forma corrente. 

Durante pesquisa, ao contrário da primeira, no contato com as pessoas e nas 

visitas realizadas, em quase todas as casas foi possível encontrar todos os moradores na 

residência; nenhuma menção à presença nas roças, o que pode ser explicado pela época 

de plantio ou por outras atividades paralelas. 
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Figura 40: Animal solto na 
comunidade 

 

Figura 42: Barreiro estocado no 
quintal de casa  

Figura 41: Agricultor  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Há de se considerar também que boa parte da população de Itamatatiua tem na 

produção de cerâmica umas das suas principais atividades, com forte presença feminina 

nessa atividade. Assim a comunidade intercala suas atividades econômicas entre o trabalho 

de roça, produção de artesanato, pesca em menor proporção e pequenos comércios locais. 

Como complemento, uma grande parte recebe auxílio de Programas Sociais já 

mencionados. 

No trabalho de roça os principais produtos cultivados ainda são o milho, o arroz 

e mandioca. Cada um obedecendo ao seu período de plantio, o insumo é quase que 

exclusivamente consumido ou trocado por outros pequenos produtos na própria 

comunidade. Segundo os moradores, há muito tempo as colheitas não têm permitido uma 

safra suficiente para comercialização da mesma na sede, em outras comunidades ou 
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Figura 43: Canteiro de hortaliça no 
quintal de uma casa 

mesmo em municípios vizinhos, a exemplo de Bequimão. Quando alguém consegue uma 

boa colheita de milho, troca com outra pessoa que teve uma melhor colheita de mandioca e 

produziu farinha e assim sucessivamente.  

Notou-se que diferente do que acontece com frequência em Santo Inácio e que 

foi observado durante período de campo, e apesar das fortes relações de compadrio 

existentes em Itamatatiua, não há uma interação quanto à troca de mão-de-obra como 

forma de pagamento, a exemplo da produção da farinha de mandioca. Os contratos de 

trabalho são pagos, muitas das vezes, com o próprio produto, mas não há a mesma 

integração nas relações de troca: quem teve ajuda no plantio, colheita e processamento, 

trabalha na colheita do que o ajudou e assim por diante.  

Também foi possível observar que em muitas residências, para além das roças, 

os quintais são utilizados para o plantio de hortaliças e frutas, para consumo mais imediato e 

próximo às casas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para além da agricultura de subsistência, como já citado, outra fonte de renda 

local é a produção de cerâmica. A cerâmica é uma prática tradicional em Itamatatiua e 

acredita-se que desde antes de as terras pertencerem à Ordem do Carmo já era produzida 

quando ainda povoada pelos Tupinambás (VIVEIROS, 1975).  

 

Na textura das argilas existe uma gama enorme de tamanho das partículas. 
Ao observarmos um barranco ou beira de rio, o que vai nos indicar a 
presença de argila é um material de granulação finíssima e homogênea. 
Entretanto, para analisarmos melhor a composição da argila, basta colocar 
um pouco desta n’água e veremos que a homogeneidade não é tão grande, 
pois as partículas maiores tendem a descer rapidamente, enquanto as mais 
finas levam um pouco mais de tempo para se precipitar, e existem ainda as 
partículas superfinas que permanecem em suspensão coloidal (MILLER & 
ROCHA, 2012, p. 103). 
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Gráfico 13: Cadeira Operatória de Produção 
de Cerâmica 

 

Antigamente era uma prática exercida por toda a comunidade, mas com o 

passar dos anos, sobretudo no que tange a artefatos decorativos, potes, aguidais, bonecas 

e outras formas de produção do artesanato, o trabalho com cerâmica passou a ser quase 

que exclusivamente uma prática feminina. Embora haja uma pequena olaria no sítio, que 

fabrica telhas e tijolos em pequena escala, é na Associação das Mulheres Ceramistas de 

Itamatatiua que grande parte da cerâmica é produzida e finalizada, depois expostas no 

Barracão, para comercialização e também levada para exposições fora da comunidade. 

É também a cerâmica que leva Itamatatiua para o mundo, muitas vezes 

impulsionada pelos muitos turistas que vão até o sítio e propagam os artefatos, além dos 

pesquisadores e de alguns órgãos público e privado que ora ou outra trabalham com as 

artesãs, como o SEBRAE, as agências de turismo e as Secretarias de Cultura e Igualdade 

Racial, do Governo do Estado. 

Por meio da Associação, a comunidade passou a atuar de forma legal, com 

registro formal que permite não só à Associação buscar recursos via empresas privadas, 

como também a participação em editais públicos. O que antes era uma produção cem por 

cento artesanal, hoje, embora ainda utilizando técnicas primárias, o empreendimento já 

possui uma organização que vai desde à produção dos artefatos até à acomodação, para 

exibição no Centro de Cerâmica até o escoamento dos produtos em feiras e casas de 

artesanato nos municípios vizinhos, na capital, São Luis e em outros Estados.  

Nesse processo de produção, a produção de cerâmica obedece a uma cadeia 

operatória, a saber: 
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Figura 47: Entrega de Fotos para a 
comunidade 

 

Figura 46: Reunião Centro de 
Produção 

 

Figura 45: Produção de Cerâmica 
 

Figura 44: Produção de Cerâmica 
 

Miller & Rocha (2012), explicam o processo, demonstrando que 

 

o encolhimento que ocorre durante a secagem pode ser medido através da 
mudança no comprimento ou do volume de uma peça. Essa característica 
preocupa bastante a ceramista, pois um encolhimento demasiado 
acarretará rachaduras no vasilhame. Em geral, quanto mais fina a argila 
maior será sua taxa de encolhimento. Isto acontece porque a contração 
causada pela perda de água em uma argila de partículas finas, e, 
consequentemente, de maior área de superfície (das partículas), é maior, ou 
seja, ela retém mais água que uma argila grossa. Em compensação, uma 

argila de granulação fina é, em geral, sensivelmente mais forte (p. 117). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda quanto à produção de cerâmica 

em Itamatatiua, conforme Reis (2010), 

 

seu colhimento se dá do solo da própria comunidade – as mulheres, 
principalmente, recolhem a argila no barreiro. Quando é época de inverno, 
estocam a argila no barracão do Centro de Cerâmica para terem matéria-
prima na produção das peças. Com um preparo artesanal, semelhante à 
confecção feita pelos índios, as ceramistas puxam o barro à mão, fazendo a 
moldagem do mesmo sentadas sobre uma tábua e utilizando cuias (para 
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Figura 49: Fonte do Chora 
 

Figura 48: Fonte do Chora 
 

molhar a argila) e pedras (para polir as peças antes de coloca-las no forno); 
depois de modelarem os artefatos, os deixam secando por um tempo e, 
então, reúnem todas as peças produzidas, no forno do Centro de Cerâmica, 
de onde saem prontas para venda (p. 79). 

 

Além da cerâmica, a comunidade tem entre suas práticas econômicas a 

presença de pequenos comércios, totalizando sete, a contar da entrada do sítio até o final 

da sede; uma agricultura de subsistência que segue os parâmetros de Santo Inácio no 

plantio de arroz, milho, mandioca e hortaliças.  

Como a produção agrícola se dá em quantidades pequenas, dificilmente o que é 

produzido sai da comunidade; sendo comumente consumido pelos donos da roça ou 

trocados por produtos – geralmente quem teve uma melhor produção de arroz troca com 

quem teve uma melhor produção de milho, farinha e assim por diante.  

 

Patrimônio Material e Imaterial 
 

A cultura material e imaterial de Itamatatiua é rica e possui uma forte atuação no 

cotidiano e no imaginário local até os dias atuais. Nesse sentido, documentos identificados 

em cartório que comprovam o pertencimento das terras de Santa Teresa à Ordem do Carmo 

dão norte não só quanto ao tempo de existência da comunidade, como também da presença 

desses vestígios materiais presentes no sítio. Com isso, quanto a esse patrimônio, “a cultura 

no sentido antropológico é feita por muitas categorias, algumas das quais são os artefactos 

da actividade humana, a partir das obras de arte até aos objectos do uso quotidiano e tudo o 

que se relaciona à cultura material” (DELFINO apud MAGLI, 2012, p. 36). 
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Dentre a cultura material presente, destacam-se: a Fonte do Chora, a Pedra de 

Encantaria e o Cemitério (antiga igreja matriz), que se sobressaem não só por sua estrutura 

em bom estado, como pela simbologia que apresentam. É quase unânime entre a 

população da comunidade, em especial os mais velhos, o desconhecimento quanto ao 

surgimento exato desses que são seus ‘lugares de memória’, assim como é consensual a 

informação, transmitida a eles através de gerações, de que esses ‘lugares’, em especial a 

Pedra de Encantaria e a Fonte do Chora, já existiam mesmo antes da chegada dos 

carmelitanos à região, quando ainda ali era “terra de índio”. No cerne, tem-se 

 

cultura material, então, entendida como um agrupamento de todas as 
manifestações visíveis do processo intelectual humano, da qual, fazem 
parte, de forma sensata e explícita, todos os artefactos que o homem 
consegui produzir manipulando a matéria-prima e, de modo mais implícito, a 
consciência, o pensamento e o sentimento dos homens que permanecem 
no tempo e preservados no tempo ao longo dos séculos (DELFINO, 2012, 
p. 36). 

 

A Fonte do Chora atua como um patrimônio material e imaterial da comunidade, 

tendo ainda um valor utilitário, servindo de abastecimento para os moradores. Ainda hoje a 

população abastece suas casas com a água que brota das pedras da fonte, obedecendo a 

horários delimitados desde os antigos para que se possa ir até o local, observando que a 

água, nesse caso, é utilizada quase que exclusivamente como bebida. Tem-se ai também a 

caracterização da Fonte como um elemento da cultura imaterial local, quando se observa a 

presença da oralidade (HALL, 2006; REIS, 2010) no estabelecimento de regras, amparadas 

em lendas ou mitos que regem e delimitam o espaço. Ali, para muitos, é um lugar sagrado. 

Acredita-se e é consenso entre a grande maioria dos moradores que a Fonte do 

Chora é protegida por encantados64 e o horário permitido por eles para buscar água é até as 

dezessete horas, seguindo um ritual de sempre pedir licença ao adentrar seu território. 

Depois disso, fica proibida a passagem pelo local, que quando desobedecida, sofre 

consequências (ou punições), que podem vir representadas por mal-estares e outros 

sintomas físicos e, para alguns, também espirituais. Nesse ponto, assemelha-se ao que 

acontece em Santo Inácio com as mães d’água. 

Uma curiosidade sobre a Fonte e que caminha no cerne do citado acima é que, 

seguindo relato oral, todas as vezes que a comunidade tentou colocar barreiras ao redor da 

Fonte, para que a água não ficasse poluída de alguma forma pela terra que fica ao lado, 

considerando encontrar-se no meio da mata, as barreiras amanheciam derrubadas, o que 

                                                           
64 Entendidos aqui como seres inanimados, comuns e tradicionais no imaginário popular e também nas manifestações 
religiosas de matriz africana e afro-brasileira, presentes na região e em todo o Estado do Maranhão (REIS, 2010). 
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reforça a crença de que a encantaria que cuida da Fonte não permite alterações nela. Desta 

forma, ao lidar com a tradições locais, não cabe ao pesquisador invalidar tais afirmativas, 

mas notar que essas falas são legitimadas pela comunidade, quando respeitam o que 

aprenderam a conhecer como lugar sagrado, confirmado na fala de muitos dos moradores: 

 

“Uma vez eu tava na roça e esqueci de pegar água mais cedo; quando eu 
voltei já era mais de cinco horas. Eu disse: ‘e agora, o que eu faço; tô sem 
água’. Mas eu fui assim mesmo. Senhora, quando eu cheguei lá, quem 
disse que me deixaram pegar água? Tinha um siri dourado bem em cima e 
toda vez que eu tentava andar, ele fechava e não deixava. Dai, eu voltei!” 
(Iracema de Jesus, quilombola de Itamatatiua) 

 

“Teve uma moça que foi passar pela frente, pra ir pra Tubarão, era quase 

seis horas. A gente disse pra ela não ir, pra ir no outro dia, mas ela quis ir 
assim mesmo e foi. Quando passou, não pediu licença...depois a gente 
soube que ela tava com uma febre que não tinha quem baixasse. Foi 
preciso benzer pra ela ficar boa” (Domingas de Jesus, quilombola de 
Itamatatiua). 

 
“Senhora, ali se respeita ou se espera pelo castigo. Não pode desobedecer 
os horários nem caçoar dos protetores da Fonte. Quando a gente se 
entendeu por gente, ela já existia. A água que brota dela é limpa, gostosa e 
nunca parou de brotar. Sem ela fica difícil pra muitos de nós beber. A gente 
tem que cuidar pra que ela continue sempre servindo, né? Da mesma forma 
a gente serve, cuidando dela e respeitando também. Não se duvida do que 
não se vê; e se duvida menos ainda do que já se deixou ver” (Francisco 
Noel, quilombola de Itamatatiua). 

 

Continuando, a Pedra de Encantaria é de todas as construções locais, 

patrimônio material local, a de acesso mais difícil, localizada no alto de um morro, já no final 

da comunidade (pós-sede), entre Itamatatiua e o povoado de Boca de Salinas. Como 

acontece com a Fonte do Chora também a Pedra de Encantaria é, segundo os 

itamatatiuenses, um lugar sagrado, protegido por encantados.  

A simbologia da Pedra é tão forte que muitos moradores, já nos seus 60, 70 

anos, nunca conheceram ou quiseram conhecer o local, acreditando que o lugar tem 

formato de casa, com porta e janela, como disseram dois moradores: “Minha mãe e minha 

avó diziam que lá é uma pedra grande, com porta e janela, feitinho uma casa, mas eu nunca 

que quis ir lá, não. Tem bicho, gente que protege” (“Seu” Cambota) e “eu já fui lá, senhora, 

mas quase morro, porque eu vi certinho um esquilo se penteando, a senhora acredita?!” 

(“Dona” Laurizete).  

Assim, a Pedra de Encantaria continua reclusa a poucos visitantes, protegida 

dentro da mata.  
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Figura 50: Pedra de Encantaria  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que tange à cultura imaterial local, muito das lendas e mitos da comunidade 

tem relação com seu patrimônio material, a exemplo da Fonte do Chora e da Pedra de 

Encantaria. Pelo fato de a comunidade estar ao lado de um rio, as mães d’água também são 

presença constante na fala de alguns moradores e não é difícil encontrar alguém que já não 

tenha ouvido, depois da meia noite, o canto desses encantados:  

 

“Senhora, às vezes eu tô deitada na minha cama, quietinha, quando eu 
escuto um grito fino, como se tivessem chamando ou fazendo sinal. Quando 
acontece já sei que é mais de meia noite, pode ter certeza. Quando dá meia 
noite, pode contar que elas passam tudinho cantando, na direção do campo. 
De tanto ouvir eu perdi o medo” (Cecília de Jesus Carvalho, quilombola de 
Itamatatiua). 
 
“Ah, de vez em quando a gente escuta alguma coisa, né? As vezes uma 
mulher gritando ou chamando alguém, fazendo um sinal estranho. Eu já 
ouvi algumas vezes, mas a gente não deve ficar falando essas coisas, não, 
num sabe? Não é bom; eles não gostam; mas que elas existem, existem e 
tem de muito aqui na Itamatatiua” (“Seu” Amaral, quilombola de 
Itamatatiua). 
 
“Olha, eu já encontrei visagem, ao vivo. Eu encontrei visagem saindo 12 
horas da noite, aqui nesse lugar. Porque nesse tempo eu era perigoso pra 
arrumar mulher... e quando eu morava lá no Cujupe, eu assisti uma mãe 
d’água também levando um menino. Nós tava na fonte, banhando, ai 
quando deu, ele só disse assim “Ai, mamãe!”, ai quando ele sumiu, até hoje; 
o nome dele era João. Ai ele sumiu na fonte. Eu vi” (quilombola de Santo 
Inácio). 
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Figura 51: Festejo de Santa Teresa 
 

Outro ponto importante diz respeito à prática de benzimento e do uso de ervas 

para cura de enfermidades físicas e espirituais. Em Itamatatiua, “Seu” Domingos e “Dona” 

Ângela são alguns dos representantes desses benzedores, que aprenderam com seus pais 

e avós esses saberes: “Se a senhora tiver com qualquer problema, se sentindo mal, arca 

caída, pode buscar Domingos que ele cura. Ele faz as rezas dele e você fica bonzinho. De 

vez em quando vem uma com o filho pra ele benzer, porque botaram quebranto. É comum!” 

(moradora local). 

Hobsbawm (2008), considera que a “invenção é essencialmente um processo de 

formalização e ritualização, caracterizado por referir-se ao passado, mesmo que apenas 

pela imposição da repetição” (p. 12) – vale aqui salientar que o termo invenção se traduz no 

texto como forma de análise, não desconsiderando, em momento algum, as tradições orais 

por meio das lendas locais.  De tal modo, pode-se trazer para o campo de estudo, em 

Itamatatiua, por exemplo, durante os festejos religiosos dedicados a Santa Teresa D’Ávila, 

que foram acompanhados durante os anos de 2009, 2010 e 2011.  

Observou-se que parte das pessoas envolvidas com a festa (seja na preparação, 

na participação de alguma das atividades, como a lavagem da igreja, a ornamentação da 

igreja e da casa da santa...) o faziam mais pela imposição, pelo costume anual, que pela 

tradição em si. Percebeu-se que alguns atuavam na festa até mesmo de forma mecânica (o 

fazer porque tem que ser feito; não necessariamente pelo amor à santa, pelo respeito à 

festa, pela tradição).  

Apesar disso, a comunidade vive sobre a égide de pertencimento à Santa 

Teresa, considerando-se filhos dela. Esse empoderamento dado à santa representa também 

uma base social e simbólica da comunidade. 
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Figura 52: Mulheres lavando roupa 
no córrego 

 

 

A ‘tradição’ neste sentido deve ser nitidamente diferenciada do ‘costume’, 

vigente nas sociedades identificadas como ‘tradicionais’. O objetivo e a característica das 

‘tradições’, inclusive das ‘inventadas’, é a invariabilidade. O passado real ou forjado a que 

elas se referem impõe práticas fixas (normalmente formalizadas), tais como a repetição. “O 

‘costume’, nas sociedades tradicionais tem a dupla função de motor e volante” 

(HOBSBAWM, 2008, p. 10).  

Algumas práticas em Itamatatiua vêm sendo reificadas ao longo do tempo; o que 

pode ser observado no festejo da santa padroeira, na economia local, com as roças e 

algumas manufaturas e também no comportamento – alguns de forma sucinta, outros mais 

explícitos. No entanto, o material e imaterial caminham juntos na formação da identidade da 

comunidade, coadunando com sua relação com a paisagem, seu entorno e o território. 

 

Relações de Parentesco, Sociais e de Poder 
 

Se em Santo Inácio é a família “dos Coelhos” que dominam no que concerne às 

relações consanguíneas, em Itamatatiua são os “de Jesus” que participam de forma ativa e 

tradicional na comunidade. Descendentes de um casal de negros doados a Santa Teresa 

D’Avila de Jesus, toda a população nascida a partir disso herdou o sobrenome e os saberes 

tradicionais, considerando aqui a população mais antiga da comunidade. Quase toda 

Itamatatiua possui algum tipo de parentesco e se relacionam nesse sentido, tendo os mais 

velhos como referencial; essa relação de respeito e compadrio é característica das 

comunidades étnicas. 
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Em Itamatatiua o poder local se estabelece por meio de vozes femininas. Ali são 

as mulheres que se põem à frente do poder político-social, cultural e também identitário do 

quilombo. Na comunidade, em especial, tal empoderamento não se deu de forma hereditária 

e/ou tradicional, mas sim, considerando o contexto histórico local, de forma ocasional; no 

caso, herdada do pai, líder comunitário, que passou, involuntariamente, para umas de suas 

filhas mais velhas o comando; ou seja, não foi algo planejado, mas necessário, quando não 

havia quem assumisse esse papel à época.  

Pesquisas de gênero, incluindo no âmbito da arqueologia, vêm sendo realizadas 

com mais frequência nos últimos tempos e o papel da mulher nas comunidades tem sido 

apontado como de grande importância desde épocas coloniais, nas Américas Latina e 

Central. Dominguez (2005) citou que 

 

as comunidades indígenas agricultoras e ceramistas, as quais são 
conhecidas como tainas, e que estavam assentadas em nossos territórios 
quando chegou o europeu conquistador, possuíam uma estrutura familiar 
ampliada em que a mulher ocupava um lugar de grande valor, ao extremo 
de que se reconhecia a descendência de herança pela linha materna, não 
apenas como linha hereditária, como também de muita importância na 
identidade grupal comum (apud GUANCHE, p. 19). 

 

A força da figura feminina em Itamatatiua é facilmente observada quando da 

presença em campo. Desde sua liderança local até meandros do cotidiano, as mulheres 

acabam por se destacar como o braço forte de sustentação dentro e fora de casa. Na roça, 

na produção de cerâmica, na interlocução com poderes público, no contato externo de uma 

maneira geral (REIS, 2010; FERREIRA, 2012; MOURÃO, 2007), são elas que tomam a 

frente na resolução das problemáticas e levantam a questão de gênero nesses territórios, 

comumente liderados por homens. 

 

Essa relação de poder estabelecida em Itamatatiua pode ser referenciada 
por Simioni (1999), ao analisar o discurso sob a ótica de Foucault e 
Bourdieu, e ao falar em concubinagem entre saberes (ou discursos) e 
poderes, por um lado, e a concepção de poder enquanto relação por outro, 
sendo assim, os dois principais alicerces e resultados das empresas 
genealógicas realizadas por ambos (REIS, 2010, p. 122). 

 

Relacionada à memória social intrínseca em Itamatatiua, pode-se assentir que, 

no caso de uma memória oficial, coletiva, tem-se ‘os filhos de Santa Teresa D’Ávila, dona 

das terras’ (REIS, 2010); e de uma memória individual, os herdeiros de um casal de negros, 

com terrenos, heranças físicas, sociais... (Idem). Nisso, combatem na formação da 

identidade e seus lugares de memória são simbólicos (HALBWACHS, 2006). Deste modo, a 
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Figura 53: Área de Campo da 
comunidade 

 

população segue numa relação de compadrio, onde os mais velhos determinam as 

movimentações nas casas e no entorno.  

Contudo, nos últimos anos, notou-se uma maior participação da população mais 

jovem da comunidade nas atividades do quilombo, o que antes era um motivo de queixa 

para os mais velhos. Muitos têm buscado formação acadêmica e utilizado dos espaços 

comunitários para fortalecer as relações com comunidades vizinhas e assim, promover uma 

interação entre sítios e no seu interior também. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Posto isso, ainda que as novas técnicas ou modelos organizacionais, que a 

estrutura física local venham se adequando aos tempos atuais da comunidade e suas 

dinâmicas (casas de alvenaria, aparelhos domésticos modernos, ferramentas de trabalho 

atualizadas, transporte e outros recursos), modificando também sua paisagem, ainda é 

possível observar em Itamatatiua uma ligação simbólica e hereditária de tempos passados, 

de heranças ancestrais, transmitidos ao longo do tempo, intrinsicamente presente no 

cotidiano local – maneiras, costumes, falas, saberes – muito presentes e fortes.  

Essas heranças, em muitos momentos naturalmente observadas, se refletem em 

variados setores: na economia, através do manejo da terra, da produção de cerâmica, no 

armazenamento do barro, no trato com os animais, na criação de gado. No que diz respeito 

às relações sociais, há uma maior integração entre as pessoas em Itamatatiua, do que o 

observado na outra comunidade. Apesar das divergências que acontecem e que são 

consideradas naturais quando se tratam de pessoas, notou-se um sentimento de 

pertencimento à comunidade muito grande – são os filhos de Itamatatiua, os pretos de 

Santa Teresa.  

Para eles a comunidade é sagrada e quando se trata de defender seu território, 

uma unidade se forma. Da mesma forma, quanto aos aspectos culturais, apesar de estar 



124 

 

Gráfico 14: Esquematização pontos 
centrais Itamatatiua 

 

havendo um conflito na comunidade com relação à tentativa de entrada de uma igreja 

protestante, a grande maioria do quilombo vê na preservação de suas raízes culturais, por 

meio de suas danças, artesanato, cantos, festejos tradicionais a perpetuação de sua 

identidade (coletiva e também individual). Por isso, os moradores mais antigos têm lutado 

para que a população mais jovem de Itamatatiua não deixe com essa herança se perca, 

salientando a importância do respeito aos mais velhos e ao conhecimento que eles trazem 

consigo: 

 

“Aqui, hoje, não querem respeitar os mais velhos. Muitos dos jovens não 

sabem o que significa tudo que a gente viveu pra chegar até aqui, hoje. 

Porque respeitar os mais velhos é respeitar sua história, sua raiz. É 

continuar o que nossos pais ensinaram pra nós, é dançar um tambor, é 

rezar ladainha pra santa, é saber roçar uma terra, é saber o valor que cada 

um de nós tem. Isso é importante e isso é o que nós não pode deixar 

morrer” (Francisco Noel, quilombola de Itamatatiua). 

 

Assim, sistematizando os principais vetores que caracterizam e identificam a 

comunidade de Itamatatiua, tem-se o seguinte esquema: 
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CAPÍTULO 5 – SIMILARIDADES E DIFERENÇAS QUE SE CRUZAM NA 
CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO 
 
A relação espaço, tempo e causalidade nas comunidades tradicionais e sua 
variabilidade  

 

Uma das variáveis que definem uma comunidade negra rural quilombola é a 

dinâmica insurgente contra o contexto escravagista, do qual o escravo negro é fugido, tem 

obtido ressignificações nos últimos anos (ALMEIDA, 2004; REIS 2010). Elas já não dizem 

respeito ao lugar de refúgio, mas sim comunidades autônomas, íntegras e coesas quanto à 

suas práticas de gestão e relações nas mais variadas vertentes. Ou seja, apesar das muitas 

similaridades que compõem esses espaços étnicos, é salutar considerar que a organização 

de um sítio quilombola não é única e, por vezes, não permitindo alguns estreitamentos. 

Paralelo, salvo as ordens políticas e sociais a que elas se submetem internamente, as 

estruturações também variam de acordo com o território, localização, característica 

produtiva e cultural da região.  

No entanto, mesmo em tempos de globalização e difusão de conhecimentos e 

práticas, essas comunidades têm algo em comum com as ligadas a um passado 

escravagista e que se reflete, em certa medida, nas relações de causa e efeito no âmbito 

local e global, nesses sítios: a inexistência em muitas comunidades de insumos básicos tais 

como saneamento, sistema de esgoto, água encanada, postos de saúde, dentre outros. O 

remanejo de comunidades em função de grandes empreendimentos, a exemplo da Base 

Espacial de Alcântara; e a pressão por parte de fazendeiros, em muitos sítios são alguns 

dos conflitos enfrentados pelas comunidades remanescentes ao logo do país e do Estado. 

Essas questões estão diretamente ligadas ao cotidiano desses sítios e são facilmente 

observadas nas falas de seus representantes, a exemplo de Itamatatiua: 

  

“Nós nascemos e nos criemos aqui, senhora. Chegou um tempo em que 
quiseram (e ainda querem) que a gente saísse de nosso chão, porque ele 
pertencia a fulano de tal. Como assim? A senhora acha mesmo que nosso 
chão não é nosso? Essas terras tudinho aqui que a senhora tá vendo é da 
Santa e ela deixou pra nós cuidar. Então ela é nossa também; nós num 
vamo deixar que chegue um e tome da gente. Vamo pra onde? E nossos 
filhos? Minha raiz é aqui, moça; meu espírito é dessa comunidade e daqui 
só saio pra debaixo de sete palmo de terra; e enquanto força eu tiver, vou 
continuar lutando por esse meu pedaço de chão” (Francisco Noel, 
quilombola e defensor das terras de Santa Teresa). 

 

Considerando a fala de “Seu” Bracinho, quilombola que participou das principais 

lutas territoriais e políticas da comunidade de Itamatatiua, e o já dissertado quanto ao 

conceito de território e o sentimento de pertencimento impresso desde a ações cotidianas 
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como a manifestações externas a esses sítios, observou-se uma integração das 

comunidades com seu espaço, seu chão, seu lugar de origem e a forma com a qual lidam 

com esse meio. Apesar das muitas mudanças não só no que tange a questões econômicas 

como também socioculturais, trazendo para o campo de pesquisa, as comunidades 

quilombolas têm buscado uma adequação quanto a alterações exteriores e seu impacto nos 

espaços habitados de forma a não deixar que estas interfiram na sua paisagem física e 

comportamental a ponto de terem modificadas suas dinâmicas e também identidade.  

Considerando os depoimentos e falas informais dos quilombolas de Itamatatiua 

e Santo Inácio, isso significaria uma forma de impedir um rompimento com tradições 

oriundas de uma herança particular, construída e constituída ao longo do tempo, ganhando 

legitimidade não só nas suas práticas, como também na concepção que esses sítios têm 

enquanto comunidade, enquanto quilombo, já em seu sentido reificado. 

Nesse sentido, acabam por resguardar seu patrimônio das consequências que 

novos meios midiáticos, comportamentais e mesmo simbólicos trazem em muitos 

momentos. Ou, quando não, em alguns casos, abrindo mão de seu patrimônio imaterial sob 

fortes pressões oriundas de novas práticas e inserções físicas e humanas nos quilombos, 

correndo o risco de perderem o preservacionismo, a citar as igrejas protestantes e o forte 

apelo que fazem nos quilombos quanto às suas práticas culturais e simbólicas, negando-as 

(Itamatatiua e Santo Inácio passam por essa questão).  

 

“Eles chegam aqui (congregações religiosas) e dizem que nossa cultura não 
presta, que não é de Deus, que a gente está fazendo errado. Que nossas 
festas, nossas danças não são legais. Está difícil juntar os meninos para 
continuarem a Dança do Negro. A luta tá grande, a gente faz o que pode, 
mas os meninos vão muito pela cabeça desse povo” (Irene de Jesus, 
quilombola e professora aposentada) 

 

Quando não, num âmbito político:  

 

“Ano passado eles vieram aqui, nós reunimo o povo, eles falaram um bando 
de coisa, prometeram ajeitar o caminhão, arrumar a estrada por mode das 
chuvas que tavam chegando, mas até hoje nada. Nós votamo tudo nele, 
porque acreditamo que eles iam cumprir o que prometeram, ne? Mas a 
senhora tá vendo, a senhora tava aqui no dia... tá tudo do mesmo jeito. Pior 
que se vierem de novo, o povo vai cair tudo de novo na conversa deles!” 

(Neide de Jesus, quilombola e liderança de Itamatatiua – oficial e 
simbolicamente). 

 

A organização do espaço se configura em comum, quando de uso coletivo e 

indivisível, no sentido público, e é onde se registra a coesão social. Adverso a ele, está o 

espaço familiar, ali instaurado como espaço privado, fruto do trabalho de grupo. Nota-se 
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uma divisão social de terras similar àquela que seria imposta juridicamente no urbano; essa 

divisão não está, em todo, explícita na comunidade, mas acontece por meio de práticas 

sociais construídas ao longo da história dos remanescentes. Nesse sentido, essa divisão 

pode ser observada quando da delimitação de terras para o cultivo de roças. Cada um 

estabelece a sua em comum acordo e, sem precisar de formalização jurídica, até mesmo 

porque não há como fazê-lo, considerando serem terras legalmente pertencentes à União, 

vão construindo sua própria legalidade.  

A exemplo dessa organização oral quanto à distribuição espacial, pode-se aferir 

ao que Piaget (1979), fala quanto “à construção de estruturas autênticas, visto que já são 

“lógicas”, e são, entretanto, novas em relação àquelas que as precedem: as transformações 

constitutivas da estrutura resultam, desta forma, de transformações formadoras e não 

diferem delas senão por sua organização equilibrada” (p. 36).  

No cerne, a divisão de espaços e de ordem se dá também de forma simbólica e 

insere as comunidades num sistema de organização baseada numa ordem oral e pré-

estabelecida, em que a base se encontra nas práticas construídas ao longo do tempo. Com 

isso, têm-se comunidades organizadas de forma coerente e representacional, onde cada um 

obedece a essa ordem e coaduna com elas na manutenção do seu cotidiano, tornando 

essas práticas consequências de um conjunto de diretrizes que unem: liderança formal, 

liderança simbólica, tradições continuadas, relação com a paisagem física e interação entre 

elas. Esse conjunto é percebido nas ações e também nas falas locais:  

 

“Aqui cada um têm seu espaço, sua casa, sua roça, mas quando se trata de 
trazer benefícios pra comunidade, a gente vai até aquele que representa ela 
pra nós, entrega nossas reivindicações, dá tudo que pedem pra gente e fica 
esperando vim. Mas se demora muito a resolver, a gente cobra. As vezes 
consegue, outras vezes, não. Se não dá certo, nós reúne e conversa e se 
for preciso, nós troca a voz, põe outro que faça. Se não faz assim, a gente 
num consegue nada” (Heloísa de Jesus, quilombola de Itamatatiua). 

 

Por serem núcleos populacionais oriundos do contexto de escravidão, a lógica 

de organização social e ocupação geográfica dos quilombos se dá de forma diversa tanto 

dentro de uma mesma região, quanto de uma região para outra em uma mesma nação. A 

definição de quilombo descrita e reconhecida no artigo 68, da Constituição de 1988, leva em 

consideração a trajetória histórica de resistência à opressão, a relação com o espaço, sua 

ancestralidade negra. Alinhando a outras comunidades em diferentes contextos geográficos, 

Corzo (2005) refere que “a sociedade escravista na Ilha de Cuba, como no resto da 

América, foi um fenômeno sócio-espacial não apenas porque criou e modificou os espaços 
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geográficos existentes, mas também porque criou e modificou os espaços e construiu as 

relações sociais neles” (p. 48).  

Observando quanto ao trabalho de campo realizado, pode-se conjecturar aí a 

compreensão no que concerne a uma invisibilidade, em certa medida, dos quilombos, sob 

aspectos socais e políticos. Apesar dos programas existentes, como Brasil Quilombola, 

Programa Saúde na Família – PSF, as demandas identificadas demonstraram que a 

execução destes nas comunidades acontece de forma ineficaz. 

Continuando, o ciclo estruturado na resistência à aproximação dos quilombos 

por parte dos governos dificulta a circulação da economia local para além deles, havendo 

uma inobservância no que se refere às condições ambientais que já configuram depredação 

e assoreamento, muitas vezes oriundas da própria população.  

Em Santo Inácio, na área que corresponde à parte hoje pertencente à extensão 

da comunidade de Jirijó, e onde, segundo moradores, se localizam as muralhas e poços 

construídos pelos escravos, muitas pessoas, em alguns casos orientadas por empresários, 

donos de casas de material de construções e outros, estão descontruindo esse patrimônio 

material para comercializar as pedras desses monumentos, utilizadas como matéria-prima 

em construções diversas:  

 

“Tudo isso aqui (a muralha) que a senhora tá vendo agora era alto que só, 
dava acima da cintura, e agora tá assim, quase sumindo. Essas pedras 
soltas são eles que vêm pra cá e desmontam tudo, tiram as pedras e levam 
pra vender. É pedra boa, dura, dá pra usar na construção e é caro, moça. 
Dinheiro pouco, né, a pessoa precisa comer, as vezes a roça num dá, eles 
vão se virando como dá. É ruim porque daqui a pouco num vai mais ter isso 
tudo aqui, mas fazer o que? Quem vai dizer pra eles que num pode pegar? 
Quem vai ficar aqui no meio do mato vigiando? Duvido!” (José Coelho, 
quilombola de Santo Inácio). 

 

A realidade socioeconômica e ambiental das comunidades tradicionais -  ditas 

tradicionais em função do seu modelo de ocupação do espaço, de sua economia de 

subsistência baseada na mão-de-obra familiar e o ostensivo uso do conhecimento 

patrimonial como principal tecnologia, foi influenciada em sua construção histórica como 

dimensão de identidade étnica.  

 

A questão do território acaba por exercer uma influência significativa na 
reprodução e reconstrução de suas particularidades sociais e culturais, 
tomado como elemento basilar para a constituição da territorialidade, ou 
seja, o território na realidade apresenta-se mais que uma base geofísica, 
sobretudo porque permite uma representação de suas práticas culturais 
tradicionais que refletem diretamente na comunidade à medida que os 
membros se autoidentificam com o território e passam a interpretá-lo como 
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a personificação de sua historicidade e cultura (OLIVEIRA & MARINHO, 
2009, p. 339). 

 

Discutir identidade e território implica uma relação mútua, em que território 

constrói identidade, e identidade produz território. Essa territorialização se dá no tempo e no 

espaço quando da relação dos sujeitos com sua natureza; a terra tem papel étnico na 

formação de pertença a um lugar ou grupo, proporcionando desenvolvimento coletivo. Por 

isso a forma de interagir com esse meio perpassa pelo modo comum do rural brasileiro, mas 

também pela historicidade étnica e particular que compõe a identidade dos sujeitos ali 

envolvidos.  

Aliado, novas perspectivas apresentadas às comunidades – seja positiva, 

quando inserem formas de uso e trato com a terra, por exemplo, ou de interação com o meio 

de forma geral; ou negativa, quando sugere a negação ou perda de práticas, identidade e 

cultura, o que vale para questões ambientais ou relacionais – trazem novas dinâmicas e 

alteram, em certa medida, o cotidiano local dos quilombos, facilmente observado em alguns 

dias de campo, numa relação já estabelecida com a comunidade: 

 

“Aqui em Santo Inácio a gente segue uma rotina, cada um dentro do seu 
espaço. Se a senhora vê, aqui é uma comunidade pequena, poucas casas, 
muita vegetação...se a gente quer o peixe, a gente vai lá e pesca, se quer 
comer camarão, vai lá e pesca, caranguejo a gente vai lá e pega...a carne 
nós mata as vezes um boi e divide ou vende entre as pessoas daqui, depois 
do almoço quem quer vai pra casa de uma vizinha e fica debaixo de uma 
árvore ou vai lá pra venda do Zé Bola e toma uma cachacinha, né; ou fica 
em casa vendo sua novela, os meninos que num estuda fica 
brincando...assim que nós vive. Tem comunidade que tem um monte de 
coisa, tem linha pra celular, tem essa tal de internet...nós quer pra cá 
também, mas num tem essa pressa. A gente vai vivendo nossos dias e 
pronto” (Tadeu Coelho, quilombola de Santo Inácio).  
 
“Tem as pessoas que responde por nós aqui, que é quem corre atrás das 
coisas pra gente, dos benefícios, como a construção das casas de tijolo pra 
quem num tem casa ou pra quem tem casa de taipa, como a minha, que a 
senhora tá vendo. As vezes vem um pessoal, reúne, diz que vai fazer isso, 
aquilo, passa o tempo, num volta; a gente nem espera, passou a ter uma 
desconfiança deles. A gente quer melhorar, mas também tá bom assim. Do 
que adiante trazer um bando de coisa se deixam tudo aqui a Deus dará ou 
traz coisa que a gente num sabe fazer? Assim tá tudo certinho, tudo no seu 
lugar, na sua ordem...mudar pra que, se nós vive esses tempo todo e 
ninguém morreu por isso. Quando os mais jovem não tão satisfeito eles vão 
embora em busca de coisa melhor, depois volta ou fica onde tá (Dino 
Coelho, quilombola de Santo Inácio)”. 

 

Observa-se nesses diálogos que a comunidade de Santo Inácio possui certas 

restrições quando se trata de uma participação mais integrada às novas dinâmicas que vão 

se apresentando ao longo do tempo. Diferente do observado em Itamatatiua: 
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“Quando alguém de uma Secretaria dessas vem por aqui, conhecer a 
comunidade, a gente fica com esperança de trazer benefícios, alguma coisa 
que não tem, algum curso, algum recurso. As vezes eles fazem só a 
promessa e não voltam mais, principalmente quando é época de eleição. 
Mas tem vez que acontece de eles vim mesmo. Todo mundo fica feliz 
porque é melhoria pra nós e se a senhora olhar a comunidade precisa. 
Quando chove fica só lama, quando a bomba quebra é nós que arruma, e 
nem todo mundo tem como. As vezes num tem nem o que comer, como é 
que vai dar pra consertar bomba? Hoje nós já tem uma escola grande pra 
os meninos, já tem a quadra que eles jogam futebol, e nós tamo correndo 
atrás pra trazer mais coisas pra Itamatatiua. Se tiver que cobrar nós cobra. 
Tudo que é evento, amostra de artesanato que tem, reunião que avisam pra 
gente, tamo lá. Quando eu não posso ir, mas mando alguém” (Neide de 
Jesus, quilombola de Itamatatiua). 
 
“Milena, tu sabe como é nessas comunidades, né? Se a gente não vai atrás 
deles, num vem nada pra cá. Nosso meninos tão indo estudar em 
Bequimão, fazendo curso. De vez em quando eles se reúne na igreja e vão 
se comunicando com as outras comunidades. Alguns vão pra São Luis, pra 
onde parentes, mas a maioria desses tão continuando aqui. Hoje é alguns 
deles que vão nos encontros, que tão junto da gente. Denise é quem 
acompanha Neide nas viagens, que reúne com os outros meninos pro time 
de futebol, que se junta com Carleane e as outras meninas na preparação 
da festa, e as vezes resolve um monte de coisas pra Associação” (Heloisa 
de Jesus, quilombola de Itamatatiua). 

 

Portanto, é no espaço ou território (OOSTERBEEK, 2010) que se dá a produção 

de significados, refletindo a identificação da população ao território do qual faz parte e seu 

desenvolvimento sociocultural (HALL, 1997). Nesses termos, observa-se que nas 

comunidades citadas o sentimento de pertença se dá por meio de símbolos estruturados a 

fim de proporcionar funções no espaço, o que também já exerce a função de propriedade 

(lar) e recurso (agricultura, pesca, pecuária, artesanato).  

Mas a falta de sustentabilidade econômica na maioria dos casos impacta 

diretamente na permanência dos remanescentes em suas comunidades, forçando-os à 

migração para os centros urbanos, causando, possivelmente, um começo de ruptura com 

suas matrizes formadoras, considerando novos contatos e saberes inseridos ao longo do 

tempo. Haja vista também a dificuldade em manter atividades que preservem o aspecto 

cultural e o modus ambiental das áreas onde vivem, mesmo com algumas políticas públicas 

de inclusão e preservação que visam aprimorar questões, como a agricultura familiar local 

ou a produção de artesanato, por exemplo, que é o caso de Itamatatiua, da manutenção de 

práticas tradicionais, dentre outros.  

Assim, consequentemente, como uma espécie de cadeia operatória, tem-se 

como resultado atividades alternativas, que tanto podem contribuir para o fortalecimento do 

cerne de suas identidades, como podem inserir, transversalmente, novas práticas e saberes, 
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que se refletirão nos diversos âmbitos nos quilombos (político, econômico, social, simbólico 

e cultural).  

No caso de Itamatatiua, oficinas de reciclagem e reaproveitamento da matéria-

prima para outras produções; em especial as que usam insumos da própria natureza local 

para os trabalhos, como a utilização da fibra da folha de bananeira para confecção de caixas 

e material de expediente usados na própria Associação como complemento da renda 

oriunda das vendas das cerâmicas. Em Santo Inácio, os reaproveitamentos são na 

produção de carvão, ração para os animais e adubo para a terra (restos da mandioca usada 

para produção de farinha e outros). Logo,   

 

é também fundamental que se compreenda que os processos 
participativos são lentos, envolvem custos adicionais nem sempre 
considerados nos orçamentos em planejamento turístico, e exigem um 
elevado investimento em formação de recursos humanos e construção de 
arcabouços metodológicos capazes de lidar com as especificidades locais 
e gerar respostas. Sendo assim, não se pode imaginar iniciativas de curto 
prazo com o objetivo de mobilização dos atores locais para o turismo de 
base comunitária, principalmente pelas questões culturais envolvidas, 
tanto no plano institucional da gestão pública quanto sob a ótica da 
dinâmica social do lugar (IRVING, 2009, p. 114-115).  

 

A luta pelo empoderamento das comunidades negras rurais quilombolas, assim 

como em outras comunidades tradicionais, e pelo reconhecimento quanto à questões como 

cidadania e políticas de inclusão, investimentos, educação, incentivos à preservação 

cultural, é base do ecossistema social e identitário das populações remanescentes. 

Simultaneamente, o conflito pela terra exerce influência direta e indiretamente sobre a 

reconstrução de suas práticas sociais, em que território se torna mais que um espaço 

geográfico, mas um elemento imprescindível da história e da formação cultural.  

Por isso estudar comunidades tradicionais como os quilombolas (indígenas, 

ribeirinhas etc.) é, principalmente, analisar sua apropriação territorial no que tange às suas 

atividades econômicas, nos laços culturais implícitos e explícitos nas falas de seus atores 

sociais, contemplando a liberdade individual de cada um dentro da performance identitária. 

Mais: cada comunidade obedece a uma ordem participativa e construtiva que se revela num 

cotidiano comum e se traduz na espacialização do quilombo e seu desenvolvimento – 

causa, efeito, consequência, continuação. 

Ainda que organizados de forma autônoma os quilombos se atualizaram 

transgeracionalmente, seja espaço-temporal ou simbolicamente. Todo conhecimento ali 

produzido implica forças que se entrecruzam: valores, interesses, compromissos, 

expectativas e crenças (PASSOS & BARROS, 2009).  
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Tecnologias de baixo impacto derivadas de conhecimentos patrimoniais, 

representações, técnicas e costumes se configuram como conhecimentos que geram 

identidade e continuidade das comunidades quilombolas. Deles se valem o processo 

construtivo de memória social (HALBWACHS, 2006) e, assim, vão se alinhando numa 

estrutura relacional de causa e efeito, constituindo-se em polos difusores e difundidos pelo 

meio interno e pela entrada de novas significações. 

Considerando o exposto, têm-se duas comunidades que interagem de forma 

diferente às mudanças que acontecem ao longo do tempo, envolvendo os atores sociais 

presentes e as dinâmicas de transformação ocorridas. 

De um lado, tem-se Santo Inácio. A comunidade ainda que não isolada nem 

distante das variações que acontecem dia a dia e que ditam muito das mudanças físicas, 

comportamentais e até simbólicas numa comunidade, num espaço habitado, possui seu 

próprio tempo e a partir disso, determina seus passos, fazendo com que as mudanças se 

adequem a ela, e não o contrário. 

A comunidade insere em seu meio as novas tecnologias, busca para seu 

território as melhorias oferecidas e observadas para uma melhor estruturação do seu 

espaço, como a construção de novas casas, em substituição das antigas, de taipa; o uso de 

aparelhos celulares, a aquisição de bens de consumo que atuam como facilitadores da vida 

cotidiana, doméstica; melhorias na estrada, dentre outras. Insere também novas práticas em 

seu meio comportamental, no entanto, observou-se que eles se adaptam ao dia a dia do 

quilombo e não o quilombo a eles. 

Paralelo, observou-se que não há uma integração total entre a população, onde 

alguns puxam para um lado, e uma parte, para outro. Não há uma uniformidade total em prol 

de um bem comum, mas fragmentações, que implicam em divisões de grupos, de opiniões 

e, por conseguinte, de uma não unicidade, o que traz, como consequência, perdas de 

algumas referências matrizes que permitiriam, mais à frente, a visão de uma Santo Inácio 

coesa e estabilizada quanto ao seu espaço, quanto ao seu território. 

Nesse sentido, pode-se conjecturar que alguns conflitos e divisões fizeram com 

que houvesse parceria em assuntos comuns (luta pela titulação de suas terras, a exemplo), 

mas num âmbito interno, partes fragmentadas que revelaram certa fragilidade, que impede 

que o quilombo se torne uma unidade, dificultando assim algumas conquistas e integrações 

importantes para o seu desenvolvimento, tornando a comunidade mais passiva diante das 

transformações internas e externas. Em outras palavras, é como se para a comunidade o 

espaço-tempo se restringisse ao espaço e o tempo deles próprios, sem outros mediadores 

(SANTOS, 2011). 
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Do outro lado, em Itamatatiua, embora haja também conflitos e divisões, estes 

se apresentaram de uma forma menos acentuada e a proposição de um bem comum acaba 

por nortear as lutas externas e internas da comunidade. O fato de ser quanto à sua 

extensão territorial um pouco maior que Santo Inácio atua como um facilitador, mas não é 

um fator-chave.  

A relação com seu espaço físico e as transformações ao longo do tempo em 

Itamatatiua mostrou uma maior integração entre os moradores quando se trata de um bem 

comum; todos se juntam e as mudanças propostas, desde que tragam benefício para um 

todo, são acatadas de forma generalizada. Exemplo disso, são as conquistas que a 

comunidade conseguiu de algumas reivindicações feitas e também da visibilidade 

alcançada, como consequência, permitindo com o olhar se volte para ela e junto, muitos 

benefícios também.  

A comunidade vai atrás do hoje, pensando no amanhã sem deixar com que o 

ontem seja menosprezado em detrimento de mudanças físicas, tecnológicas ou mesmo 

comportamentais, observando uma participação maior, embora em escalas comedidas, da 

juventude local nas problemáticas da comunidade, mostrando uma maior conscientização 

quanto isso. Claro que isso advém de uma luta constantes de alguns, com a aceitação da 

grande maioria. Nesse sentido, a representação da comunidade em uma única liderança 

como porta-voz foi um facilitador.  

Nisso, o quilombo abraça as mudanças de uma forma positiva e com isso, 

amplia as possibilidade de crescimento e transformações. Ele acaba por se adequar ao 

novo, numa luta constante para preservar sua raiz formadora. Também há conflitos, mas 

eles se tornam coadjuvantes quando há um bem comum.  

Assim, Itamatatiua se desenvolve e cada vez mais atua como uma comunidade 

capaz de gerir seu espaço, desenvolvendo-se junto com as novas inserções tecnológicas, 

relacionais e simbólicas. Aqui, de forma diferente, o espaço-tempo da comunidade dialoga 

com espaço e o tempo de outros mediadores. 

Tais assertivas podem ser observadas nas falas locais dos dois sítios, quando 

dizem: 

 

“Dona, a gente quer trazer as coisas pra nossa comunidade, quer trazer os 

benefícios, né? Mas apesar da gente ser uma comunidade pequena, 

algumas pessoas querem disputar o poder e não se dão quando o assunto 

é falar pela comunidade, ir atrás dos benefícios, né? Trazer as coisas pra 

cá! Mesmo assim a gente luta, mas não se apressa nas coisas; não se mata 

por isso. Se vier, bem. Se não, a gente faz nossa roçinha, pesca nosso 
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peixe ali no Apicum, toma nossa cachaça, vê os menino crescer e tá tudo 

bem. Se vier os benefícios a gente comemora, mas se não, nós num 

vivemos esse tempo todo assim? Não tamo aqui tudo vivo? Morrer disso 

nós não morre” (Quilombola de Santo Inácio)65. 

 

Dona Milena, a senhora pode contar... aqui tem muita gente que se 

estranha; tem. Uns não querem que que fulano, cicrano vá na frente 

representando nossa Itamatatiua. Mas a senhora quer ver esse povo 

todinho se juntar? Ameaça tirar nossas terras? Ou então mexer com alguns 

de nós? Ou uma coisa boa... experimente trazer benefícios pro quilombo, 

modernidade... Ah, senhora...nessa hora povo esquece briga, povo esquece 

cara feia. Nós quer é crescer, progredir. Nossa terra com o melhor. O que 

vier nesse sentido, a gente abraça (Francisco Noel, quilombola de 

Itamatatiua). 

 

Patrimônio e seu processo de apreensão e reconhecimento no quilombo 

 

Do Decreto-Lei 25, de 30 de novembro de 1937, a Constituição Federal de 1988 

ampliou a noção de patrimônio cultural, corroborando a pluralidade cultural da formação do 

povo brasileiro, como pode ser visto no artigo 216 da citada CF. 

 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:  
I - as formas de expressão; 
II - os modos de criar, fazer e viver; 
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
 IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais;  
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

 
 

Dessa forma, são considerados bens materiais obras, objetos, edificações, 

conjuntos urbanos e outros, enquanto bens imateriais as formas de expressão, criações, 

modos de sociabilidade etc. A ideia de patrimônio está circunscrita em bens materiais e 

imateriais da mesma forma que memória, sendo ambas os vínculos de enraizamento 

pertinente à formação de identidade dos indivíduos, como defenderia Bosi (1987).  

                                                           
65 O autor do diálogo, durante a entrevista, pelo fato de citar nomes de algumas pessoas com divergências na comunidade, 
pediu pra não revelar seu nome.  
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Por isso, adiante do que é descrito na Constituição, patrimônio se relaciona com 

a necessidade de se voltar ao passado para reconsiderar o presente e o futuro ante a 

possibilidade de desaparecimento pelas sociedades contemporâneas. Não findado nessa 

relação, o conceito de patrimônio se amplia conflituosamente ao se realizar como uma 

construção cultural e, tal qual, um jogo de escolhas do que vem a representar um grupo ou 

uma sociedade ou a humanidade em um sentido mais amplo (FERREIRA, 2006). 

Hobsbawn & Ranger (1994) entendiam as tradições culturais como invenções 

transmitidas e reinventadas que, por meio de preceitos e performances idiossincráticos, se 

desenvolvem em um campo de possibilidades simbólicas inscritas socialmente, o que já as 

amplia e modifica. Por isso, não pode ser experimentado o critério de autenticidade, fugaz e 

intangível.  

 

“Quando eu me entendi por gente já tinha essa festa, as ladainhas, a 
lavagem da igreja, tudo. Meu pai dizia que quando ele nasceu já era feita 
assim e que assim tinha que continuar. Mas hoje, com as dificuldades que 
tá tendo a gente já não pode continuar como antes; temo que mudar 
algumas coisas, deixar de fazer outras e assim, nos outros anos, as coisas 
que a gente deixa de fazer continuam com o outro responsável da festa, 
que também não faz e acaba que vai continuando até o que a senhora vê 
hoje. Já não se faz muita coisa e os jovens não ajudam a gente; a gente fica 
sozinho e já não somos mocinho, já não temos tanta saúde. É pena ver a 
festa ficar cada vez menor” (Pirrixi, quilombola e artesã de Itamatatiua). 
 
“Olhe, se a senhora vê, o povo não quer mais saber de tradição daqui, não. 
Eles só querem saber de reggae, de bebida, de namorar. Chama um deles 
pra ajudar ou pra perguntar como faz na festa ou do que tinha aqui 
antigamente? Num tem um que responda. Eles num sabe, num querem 
aprender, num sabe fazer uma farinha, querem tudo fácil. Quando nós 
morrer, acaba tudo, num vai ter mais festa, mais dança, tradição. A gente 
quer ensinar, continuar, mas ninguém quer saber” (Canuta de Jesus, 
quilombola e artesã de Itamatatiua).  

 

Trazendo as falas de “Dona” Canuta e Pirrixi, artesãs itamatatiuenses, as 

performances das comunidades quilombolas, parafraseadas por processos emocionais e 

particulares, se perfazem em práticas tradicionais transmitidas geracionalmente de forma a 

alcunhar identidades coletivas. Dessa forma, a linguagem é considerada elemento 

indissociável da formação da subjetividade e identificação do sujeito. São a subjetividade e a 

identidade as faces da dinâmica cultural de um território e seus indivíduos, tal qual por meio 

delas, são hibridizadas as performances culturais intangíveis.  

Posto isso, considera-se necessário salvaguardar o patrimônio cultural 

quilombola, possibilitando condições de esse ser praticado e transmitido com liberdade 

performática e criativa. 
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“[...] tal pesquisa usualmente começa com a procura por remanescentes da 
cultura africana. A lógica que ordena tal pensamento é, de forma direta: a 
cultura e o saber dos escravos africanos na América foram trazidos da 
África. Assim, quando eles construíam ou reelaboravam objetos para suprir 
certas necessidades particulares, eles os teriam feito de acordo com sua 
cultura popular (ORSER, 2005, p. 61) 

 

Adentrar numa pesquisa que envolve territórios étnicos, com culturas distintas e 

específicas, requer um trabalho cuidadoso, em que para além de vestígios materiais, a 

tradição oral e o conhecimento perpetuado ao longo de gerações nesses territórios têm 

caráter tão importante quanto, pois é através do alinhamento desses dois fatores que se 

pode ter um resultado eficiente no que tange à caracterização e identificação desse 

patrimônio, desses sítios. Não obstante, cada elemento formador dessa conjuntura contribui, 

inclusive, como forma de resistência desses territórios.  

Nesse sentido, trabalha-se especialmente com a memória local, com os adendos 

que construíram os conhecimentos adquiridos no interior desses sítios, na continuação e 

ressignificação de suas práticas e na visão que em muitos momentos diverge do ‘olhar de 

dentro’ da comunidade para ‘fora’ e do olhar ‘de fora’ para “dentro” desses sítios. 

Destarte, considera-se que comunidades como Itamatatiua e Santo Inácio têm 

diretrizes próprias e avaliadas de acordo com seu entendimento enquanto comunidade e 

enquanto quilombo – nesse caso, considerando quilombo enquanto sua formação negra e 

matizes formadoras, já num sentido contemporâneo, considerando suas práticas, seus 

legados transmitidos. Isso posto, observou-se que apesar de em muitas falas o significado 

do que é ser quilombola e do sentido ressignificado que o termo adquiriu ser desconhecido 

por eles em termos de significação, em suas práticas e simbologias, sua conceituação está 

inserida física e oralmente: 

 

“Quilombo era onde o negros iam, né? Os antigos diziam essas coisas. A 
gente sabe que é quilombola porque disseram que só quando dissesse que 
nós era quilombola que eles podia dar entrada na documentação pra gente 
ter a posse das terras da comunidade. Então a gente é quilombola, né?! (...) 
eu nasci com meus pais e os pais dos meus pais dizendo que a gente tinha 
que ser unido, que se ajudar, que se um não tivesse arroz, mas a gente 
tivesse, que era pra dividir; que um ajudava a capinar a roça do outro e se a 
colheita fosse melhor no do vizinho, eles dividiam com a gente ou trocavam 
pelo que a gente tinha de mais. Assim que gente fazia e ainda faz. Mudou 
muita coisa, mas as pessoas daqui ainda se ajuda” (Maria Cabeça, 
quilombola de Itamatatiua). 
 
“Nós somos tudo parente aqui. Criança antigamente sabia fazer de um tudo: 
capinava, sabia plantar arroz, plantar o milho, pilar um arroz, tirar o óleo 
babaçu pra trocar por comida ou por roupa. Era tempos difícil, mas todo 
mundo se unia. Hoje tá se perdendo um pouco, os jovens não querem mais 
saber de nada disso, as meninas tão tudo sendo mãe cedo, mas a senhora 
quer ver esse povo tudo ficar junto? Diz pra eles que querem tomar a terra 
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deles...todo mundo se junta, porque ninguém quer perder seu pedaço de 
chão, né? Se nós não luta pelo que é nosso, quem vai lutar por nós?” 
(Antônio Araújo, quilombola de Santo Inácio). 
 

Esses elementos vão ao encontro das memórias intrínsecas aos quilombos e da 

forma como elas interagem numa relação de reconhecimento e de saber. Sob esse aspecto, 

a memória deve ser entendida aqui não no sentido diretamente psicologista da ‘memória 

individual’, mas nos sentidos entrecruzados da memória mítica, da memória social inscrita 

em práticas e da memória construída do historiador (ACHARD, P; DAVALLON, J; DURAND, 

J; PÊCHEUX, M & ORLANDI, E., 2007, p. 50).  

Assim, se se considerar um discurso quilombola quanto à memória mítica, uma 

fala que diz: “senhora, não vou pra aquelas bandas, não, porque senão os vigia da pedra 

vão me botar quebranto. Ah, a senhora sabe o que é isso? Eu é que não quero perder os 

cabelos ou ficar de cama sem ninguém saber minha doença... vou nada!”, encontra nessa 

esfera legitimidade, pois assegura a sabedoria construída e transmitida através dos dias 

como verdade e como identidade também. Logo, desconsiderar a fala seria negar essa 

legitimidade, e assim, desrespeitar parte de sua cultura local. 

Posto isso, ao se ressaltar que o patrimônio nesse sentido está diretamente 

ligado à paisagem simbólica e física, deve-se considerar o fato de que a apropriação do 

território nos quilombos se deu de forma tradicional em regiões por vezes isoladas, com 

condições favoráveis para o exercício de atividades diversas que constituíram o universo 

simbólico e material das comunidades tradicionais.  

Da mesma forma – primárias e sob novas perspectivas – se deu a construção do 

conhecimento, destacando a importância tanto do patrimônio imaterial, reverberado pela 

memória e oralidade, quanto pelo patrimônio material, caracterizado por tecnologias outras, 

como peças artesanais, por exemplo, face ao aspecto simbólico. O conhecimento é um 

processo crítico que permite reelaborar o que vem “dado”, reorganizando o que está na 

superfície de todas as esferas sociais e resultando em uma produção social de sentido entre 

os pertencentes à sociedade em um dado momento histórico. 

Nesse sentido, considerando a imaterialidade dos territórios étnicos e, em 

especial, quilombolas, os mitos, lendas, contos e cantigas são bens simbólicos de vital 

importância para a compreensão desses espaços enquanto paisagens ressignificadas, 

considerando o fato desse patrimônio ser compartilhado no mesmo grupo, e que se 

imaterializa por meio da oralidade em memória coletiva. Ele se inscreve como narrativas de 

identidade, em que narradores se alinham com outros sujeitos, grupos, conceitos e símbolos 

no percurso de ser, confirmar ou negar tudo isso. Assim, narrativas são mais que descrever 

eventos, mas sim conta-los e rememorá-los (PORTELLI, 1981):  
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“Lá na Fonte do Chora, se a senhora for beirando de noitinha, umas seis 
horas por ai, se a senhora tiver visão, a senhora vai ver um currupira 
olhando pra senhora, na espreita da mata. Ele num lhe faz nada, num tenha 
medo, mas ele fica lhe olhando, lhe olhando... Ele que protege ali pra gente 
num ficar sem água pra beber. Se ele não protege a gente ia beber água 
suja, do rio, porque nós não tem condição de comprar água como faz na 
capital. Aqui é da fonte ou água suja. Por isso tem que proteger os 
encantados, num pode bulir com eles, pra num fazer raiva!” (Teresa de 
Sancho, quilombola de Itamatatiua). 

 

Memória, enquanto patrimônio, herança ancestral e ressemantizada num espaço 

étnico, portanto, reivindica seu poder de escolha, tal qual forças sociais a fim de expressar 

diferenças de classes sociais, culturas, produções ideológicas, como ressalta Bourdier 

(2001), 

 

o poder simbólico como poder de constituir o dado pela enunciação, de fazer 
ver e fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão do mundo e, deste 
modo, a ação sobre o mundo, portanto o mundo; poder quase mágico que 
permite obter o equivalente daquilo que é obtido pela força (física ou 
econômica), graças ao efeito específico de mobilização, só se exerce se for 
reconhecido […] entre os que exercem o poder e entre os que lhe estão 
sujeitos (p. 14). 

 

De tal modo, o que põe em xeque a própria prática preservacionista, a qual 

merece reflexão, especialmente no que se refere ao registro dos modos de saber e fazer e à 

intervenção nas práticas sociais vividas e compartilhadas em comunidades tradicionais 

quilombolas. 

 

Reconhecer a inseparabilidade entre memória e poder, entre preservação e 
poder, implica a aceitação de que esse é um terreno de litígio e implica 
também a consciência de que o poder não é apenas repressor e castrador, 
é também semeador e promotor de memórias e esquecimentos, de 
preservações e destruições (CHAGAS, 2005, p. 03). 

  

Deter memória é, por assim dizer, diferente de ser portador de um patrimônio. 

Enquanto deter requer reconstruir saberes e tradições, portar elege reprodução como um 

lugar de expropriação da memória para constituição de uma identidade representativa 

também de outros. Se numa perspectiva histórica é possível vincular o patrimônio imaterial à 

nação, alimentando o espírito de pertencimento a uma comunidade tradicional, a oralidade 

dos povos quilombolas se preocupa com a manutenção e perpetuação dos saberes, modos 

de fazer e viver, como Le Goff (1992) defende que 
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a memória coletiva é não somente uma conquista, é também um 
instrumento e um objeto de poder. São as sociedades cuja memória social 
é, sobretudo, oral ou que estão em vias de constituir uma memória coletiva 
escrita que melhor permitem compreender esta luta pela dominação da 
recordação e da tradição, esta manifestação da memória (p. 476). 

 

Ela se consagra como uma organizadora social do saber e do poder, com vistas 

à manutenção da coesão de uma comunidade ou grupo. Mesmo com o desenvolvimento da 

escrita e, hoje, da tecnologia, a oralidade ainda é a principal ferramenta de análise 

contextual e do processo de emoção dos sujeitos quilombolas, inclusive dos velhos, em sua 

maioria, os que ainda melhor preservam a tradição geracional, em uma sociedade 

contemporânea abarcada pela velocidade da informação e, ironicamente, pelo 

esvaziamento de experiências significativas, por isso, seguindo a assertiva de Tedesco 

(2004), é 

 

[...] fundamental a reconstituição da memória, porque a 
sociedade da informação, da técnica e da racionalidade 
econômico-consumista faz o tempo andar mais rápido, permite 
dar funcionalidades diversas aos espaços e às coisas; os 
objetos perdem significados mais depressa, têm reduzido seu 
tempo de duração e significação (p. 30). 

 

Desta forma, a oralidade acaba sendo uma ferramenta imprescindível nesse 

processo de reconstituição da memória e da história quilombola de forma a preencher 

lacunas e desvendar conflitos deixados em documentos escritos. Ou seja, atualizar o 

passado, como se refere Delgado (2006). 

 

[...] em uma entrevista ou depoimento, fala o jovem do passado, 
pela voz do adulto, ou do ancião do tempo presente. [...] Fala-
se em um tempo sobre um outro tempo. Enfim, registram-se 
sentimentos, testemunhos, visões, interpretações em uma 
narrativa entrecortada pelas emoções do ontem, renovadas ou 
ressignificadas pelas emoções do hoje (p. 18). 

 

Pode-se confirmar, portanto, que a memória é um espaço de múltipla 

temporalidade. No cerne, as heranças socialmente construídas por esses grupos étnicos 

permitem dissertar que questões relacionadas a memórias coletivas, socialmente edificadas 

sob um contexto histórico próprio, como no caso dos quilombos, merecem especial atenção 

na identificação desses territórios, seja sob a luz de uma cultura imaterial, simbólica, através 

de seus saberes e fazeres; ou, no que refere Orser Jr. (2005), sob as bases de um 
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patrimônio físico, por meio de estruturas construídas ou “artefatos como símbolos de uma 

identidade de grupo” (p.62), trabalhando de forma alinhada.  

A importância da memória e nesse mote, da oralidade, que é um dos principais 

traços nas comunidades tradicionais quilombolas, considerando a dificuldade de acesso a 

documentos oficiais (registros em cartório, biblioteca, a exemplo), icnográficos e materiais 

(artefatos e construções antigos), se traduz também na forma com a qual as comunidades 

visualizam seu patrimônio construído e transmitido através de gerações. Nos trabalhos 

empíricos foi possível notar em ambos sítios, em maior e menor grau, que os quilombos não 

interligam seu patrimônio material e imaterial à sua identidade, como parte de sua história 

ancestral. 

Em Santo Inácio não há uma referência à constituição do sítios aos seus 

precursores, assim como diverge sua origem quanto à família que a iniciou (Família dos 

Coelhos ou dos Gomes), não há um consenso quanto ao surgimento do sítio, a não ser que 

ali fora uma fazenda algodoeira. As lendas e mitos que compõem o imaginário e também 

constituem sua identidade são ainda trazidas na memória dos mais velhos. Não foi 

observado por parte da população mais jovem a mesma sintonia com suas histórias. Da 

mesma forma, artefatos e construções antigas não são entendidas como parte de seu 

passado, não há consciência de que a Muralha de Jirijó, em Santo Inácio, por exemplo, 

pode representar, para eles e para a região, uma parte da história dos remanescentes, 

simbolizando a população da grande maioria das comunidades quilombolas de Alcântara, 

que aqueles poços antigos e os fragmentos de pedras emparedadas que ainda restam são 

parte de sua biografia. 

Em contrapartida, em Itamatatiua acontece essa consciência se apresenta de 

forma mais consistente. A grande maioria da comunidade, entre jovens e velhos, têm 

conhecimento de seu passado, sua origem e do que constitui sua identidade e mais que 

isso, que é importante preservá-los, mesmo com as resistências consideradas por eles 

normais, que são os atrativos que os meio midiáticos e novas tecnologias trazem e 

interferem sobretudo nos mais jovens. Notou-se uma atenção maior por parte dos 

itamatatiuenses em preservar seus marcos históricos e materiais, exemplo disso, é a 

manutenção da Fonte do Chora, independente de ela ainda servir como recurso hídrico, a 

da continuação da Festa de Santa Teresa. 

 

“Hoje a festa num é mais como antes. Nos tempos antigos, do meu pai, da 
Zuleide, quando se saía pra colher joias e passava dias correndo os 
interiores, quando não tinha briga, a gente se sentia mais seguro, as 
pessoas participavam mais. Hoje a nós luta muito para que a festa aconteça 
e a Santa goste também, né. Se ela não gosta, acontece alguma coisa, 
alguma coisa num dá certo, pode ter certeza. Nós corre de lá, corre daqui, 
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vai mais na frente, mas num queremo deixar que ela morra. Enquanto eu for 
viva, mesmo num sendo mais como antes, mas a festa acontece. Nós já 
achamo ela, e é da Santa, que é nossa mãe, dona dessas terra tudo! Se a 
festa morre, o que resta de nós, o que vamo contar pro povo, pra esses 
menino tudo que tão pequeno aqui?” (Neide de Jesus, quilombola de 
Itamatatiua).  

 

Assim, não se pode destituir a paisagem territorial, seu manejo e as relações as 

pessoas e seu entorno, concomitantemente aos saberes inseridos nessa paisagem, 

consequentemente, as significações e ressignificações resultantes são formadoras desses 

espaços. Logo, legitimar tais práticas e falas é atuar como mantenedor desses saberes e, ao 

mesmo tempo, inseri-los, numa contemporaneidade à qual não poderão se furtar a 

participar. Portanto, traz-se na fala de “Seu” Dino Coelho toda essa relação:  

 

“A gente mora no mato, mas não quer dizer que a gente seja matuto, 
senhora. A gente quer as coisas boas, quer os benefícios todos que os 
outros têm, casa boa, TV, telefone, transporte, estrada boa, quer tudo isso. 
Mas isso não quer dizer que nós temo que perder nossas heranças pra ter 
tudo isso. Nós somos fruto de um povo sofrido, crescemo ouvindo que 
nossos antepassados era escravo, penava na mão dos brancos, então, se a 
gente perde o que eles deixaram de legado pra nós, a gente perde a alma 
da gente, e essa terra que a senhora vê, que tá pisando, é a alma da gente, 
é nossa raiz!” 

 

Posto isso, numa síntese representativa, tem-se: 

 

SANTO INÁCIO ITAMATATIUA 

Não há uma consistência quanto à origem da 

comunidade. As falas divergem quanto à família 

que formou o sítio. Não foram localizados 

documentos oficiais que confirmasse as falas. 

É consenso que a comunidade veio da doação 

de um casal de negros à Santa Teresa, 

conforme difundido pela população mais antiga. 

Oficialmente, foi uma fazenda pertencente à 

Ordem das Carmelitas, no período colonial. 

Não há um eixo físico de ligação entre a 

comunidade. Apesar de ser um sítio pequeno, 

as casas de farinha, os pequenos comércios 

não se configuram como elo de ligação. 

A Igreja de Santa Teresa, a Associação 

Ceramista podem ser considerados como 

pontos de ligação na comunidade, servindo de 

marco simbólico e representacional, onde são 

tomadas as mais importantes decisões no 

âmbito social, econômico e político da 

comunidade. 

Apesar de possuírem um patrimônio imaterial e 

material, cujas histórias relacionadas a eles 

(Lenda da Grutinha, Muralha de Jirijó) são 

transmitidas através de gerações, não há uma 

conscientização do significado que esse 

patrimônio tem e de como eles ajudam a forma 

a identidade cultural local. 

Há uma maior conscientização da importância 

de preservar seus bens móveis e imóveis e de 

sua relação com a construção da identidade da 

comunidade. Tem havido, por parte de alguns 

moradores, um cuidado em não deixar com que 

esse patrimônio desapareça e, sobretudo, em 

transmiti-los aos mais jovens, também como 
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Gráfico 14: Quadro demonstrativo 
entre as comunidades 

 

forma de perpetuação destes. 

A comunidade não apresenta barreiras quanto 

a novas tecnologias ou investimentos, e como 

outros sítios busca por melhorias na saúde, na 

economia, saneamento básico, entre outros. No 

entanto, não há uma uniformidade em prol de 

bens comuns.  

Também não há uma barreira quanto à entrada 

de insumos, ao contrário, verificou-se uma 

busca constante. Apesar de haver divergências 

entre alguns moradores, observou-se uma 

maior unicidade entre a população. 

Há uma noção do quilombo enquanto 

comunidade tradicional, mas não se observou 

um sentimento de pertença consistente, em que 

eles se vejam como pertencentes a um território 

étnico, ou uma relevância do seu espaço.  

Existe uma noção de pertencimento enquanto 

comunidade tradicional, enquanto filhos de 

Santa Teresa e a importância de preservar esse 

sentimento, que se traduz na união da 

comunidade quando há uma ameaça externa de 

acabar com seu espaço, com sua cultura, com 

sua identidade. 

Muito pelo fato de ser uma comunidade 

pequena, mas também pelas dinâmicas do 

sítio, observou-se uma dependência da sede, 

Alcântara. Não se notou uma interação com 

outros territórios, salvo as comunidades 

vizinhas. 

A produção de Cerâmica é um dos pontos de 

interação da comunidade para além de sua 

sede, Alcântara. A partir disso o quilombo acaba 

por ganhar uma maior visibilidade por parte de 

outras cidades e aproveita muito das 

benfeitorias trazidas com isso. 

Destarte, observou-se ser Itamatatiua uma comunidade mais coesa e integrada em relação a 

Santo Inácio, não exatamente por, fisicamente, ter uma extensão maior, mas sobretudo, pela 

forma como o quilombo gere seu território e como se identificam enquanto comunidade e enquanto 

filhos de uma terra tradicional e sagrada. Em Santo Inácio vive-se o dia a dia e nesse mote, a ideia 

que eles têm de território e integração não atua de forma a gerir seu espaço pensando no futuro. 

Diferente, em Itamatatiua, apesar de a comunidade, de uma forma mais atuante pensar as 

mudanças e o futuro da comunidade, muito desse pensamento vêm influenciado também por seu 

processo histórico-cultural. Assim, as terras de Santa Teresa se apresentou como um território 

mais coeso e participativo quanto ao seu espaço, alinhando causa e tempo no seu processo de 

desenvolvimento. 
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CAPÍTULO 6 – DOIS OLHARES E UM MESMO ESPAÇO - CONSIDERAÇÕES 
FINAIS 

 

Os mais de seis anos de pesquisas em comunidades negras rurais quilombolas 

permitiram observar que todo trabalho que envolve o contato com pessoas requer do 

pesquisador tato e um senso de observação que seja norteado pelo objetivo proposto, 

principalmente quando se trata de comunidades tradicionais. Chegar ao centro desses 

territórios e estabelecer uma relação de confiança com a população local não é uma tarefa 

fácil, tampouco se consegue atingir o objetivo atuando de forma imparcial. Assim foi com os 

quilombos de Itamatatiua e Santo Inácio. 

Uma das dificuldades nas análises dos dados e na compilação dos mesmos no 

que tange aos quilombos diz respeito às similaridades que esses sítios possuem, ainda que 

sua contextualização histórica, social, política e cultural possam ter distinções. Na grande 

maioria dos casos envolve a luta pela titulação das terras que ocupam, vêm de um contexto 

histórico de escravidão e abandono de grandes propriedades, apresentam uma religiosidade 

de matriz africana e afro-brasileira, considerando as interrelações com outras etnias 

(indígenas, por exemplo), uma agricultura de subsistência, saberes tradicionais, como uso 

de ervas, além de vestígios materiais (construções antigas, tipo cemitério, paredões, etc.) e 

imateriais (lendas e mitos).  

Destarte, identificar as particularidades que distinguem uma comunidade da 

outra se faz dificultosa e exige do pesquisador uma quantidade de dados qualitativos e 

quantitativos suficientes para a realização de um bom trabalho. 

Para a pesquisa, buscou-se bases na arqueologia e na antropologia que 

trabalhassem as representações sociais concernentes aos quilombos, incluindo seus 

principais conceitos. Nesse sentido, quanto à arqueologia, segundo, South (2007) “um 

arqueólogo que depende exclusivamente da documentação para interpretar um sítio 

escavado deve sempre temer que um novo documento seja descoberto para refutar a 

interpretação, já que sua leitura foi ancorada em um documento particular” (p. 148). Se se 

trouxer para o campo das comunidades tradicionais, tal assertiva é ainda mais relevante, 

considerando que para além de vestígios materiais, trabalha de forma simultânea, em 

especial, com saberes tradicionais. Cada detalhe é importante na composição de uma 

análise – seja teórica ou prática – de um trabalho de pesquisa.  

Observou-se que no estudo do que alguns autores trabalham como uma 

“arqueologia quilombola” (FUNARI, 2005), tudo é importante, tem valor, atuando como uma 

componente essencial na formatação de uma trabalho que é de identificação, composição 

das partes que integram o todo do objeto/campo pesquisado (MEIHY & HOLANDA, 2007), 
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aquisição de registros oficiais que nortearão as pesquisas de campo e também comporão o 

texto a partir disso, assim como o “olhar” do pesquisador, de fundamental importância na 

análise final. 

Assim, compreender uma comunidade negra rural quilombola sob os vértices do 

olhar arqueológico, antropológico, pelo viés das representações sociais e também culturais, 

implica compreender que o território onde esses sítios estão alocados coaduna com sua 

composição física (SANTOS, 2006) (construções, ruas, vegetação, vestígios materiais 

inúmeros e diversos, artefatos), cultural  e identitária (HALL, 2006) (tradições, danças, 

comidas típicas, rezas, festas tradicionais, modos de cultivar a terra, saberes e fazeres 

perpetuados ao longo de gerações), relacionais (ALMEIDA, 2004; HALL, 2006; 

MOSCOVICI, 2011) (dinâmica entre as famílias, com a comunidade, o entorno, a paisagem 

na qual estão inseridas, economia, etc.) e imateriais (em especial nos sítios negros, lendas, 

mitos, histórias e estórias antigas perpetuam o imaginário e são formadores, também, do 

cotidiano e das relações na comunidade). 

Posto isso, a pesquisa utilizou como linha estratégica estudar a construção das 

noções de espaço, tempo e causalidade nos quilombos; assim, trabalhou-se com a hipótese 

de base já mencionada. Por isso, a ideia de trazer novamente Itamatatiua como campo de 

estudo, numa relação comparativa com Santo Inácio, se deu, primeiro, em virtude da 

importância desse sítio quanto à sua representatividade histórica, social e simbólica, e 

também pelo fato de apesar de as mudanças serem comedidas, observa-se que a 

comunidade vem abrindo espaço para novas perspectivas, mediante ações conjuntas, e tem 

como mola mestre na intermediação com o global e suas dinâmicas, as novas lideranças 

que estão se formando.  

Tais aspectos dizem respeito não só espacial como simbolicamente. Segundo, 

porque tem-se de um lado Santo Inácio, um quilombo em que as dinâmicas se dão de forma 

lenta, obedecendo a um clico já pré-estabelecido ao longo do tempo, e, paralelo, onde a 

representação está na figura masculina, enquanto, Itamatatiua acentua a discussão de 

gênero em comunidades tradicionais, quando sua representação em todos os vértices é 

regida pelas mulheres quilombolas locais, caminhando a passos mais ‘apressados’  com 

relação às suas dinâmicas e expectativas, ainda que sedimentada sob bases também 

lentas. As dinâmicas observadas nos dois campos de estudo discorrem mais sobre as 

dissonâncias entre elas que o contrário. 

A pesquisa empírica em distintas comunidades do território alcantarense permite 

compreender que esses sítios, a priori identificados como povoados da zona rural de um 

município, possuem dinâmicas distintas quanto à administração de seu território tanto 
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quanto às relações sociais internas, como quanto ao manejo da paisagem, à distribuição 

das terras. Dá-se ai, quem sabe, uma outra característica equivalente à formação negra do 

território e, consoante, suas dinâmicas comportamentais, culturais e econômicas, 

contribuindo assim com as reminiscências identificadas nos dias atuais, apesar de em 

muitos casos o sentimento de “parar no tempo” possa ser observado em muitos sítios. 

Nesse caso, apresentado mais em função das distâncias físicas e de aquisição de insumos 

básicos de desenvolvimento, que de fato de uma reclusão desejada pela comunidade 

Prosseguindo, pode-se considerar, apesar de serem comunidades em processo, 

de certa maneira, lento de transição às novas diretrizes contemporâneas, sejam elas 

comportamentais, como econômicas, culturais ou tecnológicas, os quilombos coordenam 

seu cotidiano de forma própria, utilizando muitas vezes dos recursos disponíveis, buscando 

outros e utilizando-se das possibilidades que novos recursos oferecem na atualidade.  

Assim sendo, considera-se que são territórios independentes quando se trata de 

se utilizar dos recursos aos quais têm acesso e da força do seu trabalho, assim como na 

formatação de suas relações sociais e culturais com o meio; e dependentes, quando co-

habitam com tudo isso, introduzindo e tornando cotidiano os diversos componentes externos 

que vêm – ora como complemento, ora como inovação, nas dinâmicas e representações 

locais.  

Isso faz-se valer tanto para as atividades físicas, locais, como também para as 

relações socioculturais vigentes, refletindo-se na identidade matriz das comunidades e na 

formação de novas identidades, conjecturando-se que com o passar dos anos, se mesclará 

no dia a dia de uma comunidade, talvez, totalmente ressignificada tanto quanto à sua 

geografia como nas suas representações, e com matrizes ainda conservadas, através dos 

seus “velhos e sábios, costumes antigos”. 

Nesse sentido, sugere-se que menos em função do espaço físico, mas, 

sobretudo pela forma como se dá a gestão do território e das implicações que dela 

decorrem, direcionam a forma como novas inserções e absorção de novas perspectivas e 

insumos se darão nesses espaços, influenciando as ressemantizações que surgirão dessa 

interação, sejam elas quanto à identidade cultural, socioeconômica ou políticas. 

No entanto, nota-se que em Itamatatiua, apesar de as mudanças virem devagar, 

a comunidade está mais integrada, atuando de forma latente no acesso e na inserção de 

novas dinâmicas, sem deixar de fortalecer, por meio de ações e lutas cotidianas, sua 

identidade cultural e simbólica, compreendendo que seu território é sua mola matriz. 

Coadunando, a comunidade está ligada entre si a eixos norteadores e que acabam por 

delimitar as estruturas física, simbólica e territorial como um todo.  



146 

 

Porém, no cerne, observou-se que há um elo fechado nesses espaços, onde, 

apesar de a recepção ser geralmente calorosa e cheia de gentilezas, os espaços de 

conhecimento local, bem como as práticas relacionadas a esse conhecimento são reclusas 

à comunidade, à intimidade interna dos grupos.  

Depois de um tempo de contato e convívio, no dia a dia da comunidade, com 

exceção das atividades que se pode chamar de especiais (produção de farinha, que não 

acontece sempre, obedecendo os ciclos naturais de plantio), a sensação observada é a de 

que o tempo não para nesses sítios. Todos os dias, geralmente nos mesmos horários, 

atividades contínuas, diárias, salvo exceções (viagens por motivo de saúde, negócios, etc); 

para as pessoas do lugar, seu mundo; para os que vêm de fora, quase sempre 

incompreensão e até mesmo impaciência e/ou admiração. Não se percebeu nas 

comunidades nenhuma pressa quanto ao tempo, todos os dias eram como tinham que ser. 

Contudo, com algumas diferenças entre os sítios notou-se por parte da população 

expectativas, construções do novo e assim, a paisagem mudando junto com elas. 

Uma questão a ser observada e que se aplica nas duas comunidades no que 

tange ao saberes tradicionais, quanto à religiosidade local, e tem a ver com outros 

elementos da cultura quilombola, diz respeito ao fato de que apesar de haver hoje uma 

negação das religiões de matriz africana e afro-brasileira em alguns sítios quilombolas ao 

longo do Estado, considerando outros trabalhos realizados pela autora66, de uma maneira 

geral, os quilombos mantém práticas interligadas a esses cultos, como forma de resguardo e 

de proteção, no seu cotidiano. O uso de ervas como recursos medicinais, o manejo da terra 

em épocas pré-estabelecidas, o sincretismo visualizado nas festas tradicionais de 

Itamatatiua e Santo Inácio são exemplos disso.  

Em outras palavras, mesmo alguns moradores tornando-se adeptos de outras 

doutrinas religiosas, não deixam de levar em conta e utilizar no seu dia a dia, saberes e 

práticas muitas vezes inconscientes, tamanha a naturalidade cotidiana que têm, como forma 

de suprir algumas necessidades: uso de ervas para dores e enfermidades, benzimentos 

para mal-estares que consideram oriundo de encantaria, e mesmo, em casos médicos 

graves, de busca por curadores e trabalhos voltados nesse sentido. Ainda que as novas 

                                                           
66 Em 2008: Recenciamento nas comunidades de: Areira, Arenhenguaua, Baixa Grande, Baracatatiua, Barreiro, Boa Vista, 
Bom de ver, Brito, Cajueiro, Cauíba, Canavieria, Canelatiua, Castelo, Centro Alegre, Centro da Vovó, Codó, Conceição, Corre 
Fresco, Cujupe, Curaçá, Engenho, Espera, Esperança, Esteio, Forquilha, Flórida, Goaibal, Ilha de Cajual, Caratatiua, Santana 
dos Pretos, Caboclos, Iguaíba, Itaaú, Itamatatiua, Itapera, Itapuaua, Japeú, Mamuna, Manival, Marudá, Mocajituba, Oitiua, 
Pepital, Peroba de Baixo, Porto Novo, Quiritiua, Raiumundo Sú, Salina, Samucangaua, Só Assim, Trajano, Tubarão, Vista 
Alegre (Alcântara, Maranhão). Pesquisa Acadêmica (Mestrado), em 2009: Itamatatiua, São Sebastião (Maranhão). Pesquisa 
acadêmica (doutorado) e Profissional, em 2013: Santo Inácio, Castelo, Itamatatiua (Maranhão) e Vó Rita e Palmeiras de Goiás 
(Goiás). Em 2014: Santo Inácio, Itamatatiua (Maranhão). Pesquisa acadêmica (doutorado), em 2015: (Santo Inácio, Itamatatiua 
e Bom Jesus dos Pretos (Maranhão). 
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gerações percam muito desses conhecimentos, sua matriz motora não se perderá – seja em 

maior ou menor grau. 

Notou-se que a percepção das comunidades enquanto seu território está 

diretamente ligada à forma como se deu a construção de sua identidade e ao seu 

desenvolvimento ao longo dos anos. Tem-se duas comunidades similares enquanto 

espaços tradicionais, reconhecidas como quilombolas, seguindo sua definição 

contemporânea, mas distintas quanto à forma como elencam seu cotidiano e olhar para o 

espaço ao qual pertencem. Enquanto em Itamatatiua se nota uma comunidade atenta às 

novas percepções e elementos tecnológicos e até mesmo ideológicos, que são de forma 

gradativa inseridos no sítio e absorvidos pela população local; em Santo Inácio essa 

inserção acontece de forma mais modesta e comedida, ainda que num mesmo alcance 

geográfico e social.  

Na primeira tem-se espaços sendo reconstruídos e, com isso, culturas antes 

praticadas e entendidas como identidade ganhando novos significados e inserções. Vê-se 

no comportamento de muitos moradores, em especial os mais jovens, a visão que alguns 

têm do que é ser quilombola e da apropriação desse título enquanto força de ganho, ou 

seja, a partir disso, trazer benefícios de uma maneira geral; a forma como lidam com o novo 

e como transferem muitas das suas identidades para novas significações, excluindo 

algumas e apropriando-se de outras, transformando-as em legítimas. A exemplo, pode-se 

mencionar os ensinamentos e práticas, a não continuação pelas novas gerações de 

tradições, ofícios e conhecimentos da comunidade desde os primórdios e até pouco tempo 

continuadas por seus pais, avós, tios... produção de cerâmica, rituais do Festejo de Santa 

Teresa D’Ávila de Jesus, manejo da terra, dentre outros.  

Na segunda, ainda que os anseios por melhorias sejam os mesmos, a 

integração quanto à gestão do seu território está no sentido de não correr contra o tempo, 

não ter pressa, deixar os dias seguirem e caminhar junto com os acontecimentos que vão 

surgindo no decorrer dos dias. Nota-se tal assertiva nas práticas cotidianas das mais 

simples até que as que exigem uma integração maior entre os moradores. O fato de ter uma 

extensão territorial menor contribui, mas de longe é norte para que isso decorra e se defina.  

No centro, a coesão nesse sítio está justamente no ‘não apressar’ dos 

movimentos. Também não há uma integração quanto à manutenção de práticas identitárias 

e culturais como acontece em Itamatatiua; excetuando o festejo tradicional de Santa Luzia, 

em novembro, observou-se uma dispersão na comunidade. 

As mudanças causadas por essas novas introduções de tecnologias e novos 

modos de comportamento e conceitos têm impactos diferentes em cada uma e mais uma 
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vez Itamatatiua mostrou-se mais aberta a essa inserção. A utilização de recursos modernos 

e facilitadores no dia a dia da comunidade trouxe um novo movimento nas produções locais 

e na forma como os atores envolvidos passaram a enxergar esses meios, acostumando-se 

de imediato. A produção de cerâmica, que é dos produtos manufaturados produzidos e 

comercializados na comunidade um dos principais, já utiliza no seu processo de produção o 

uso de máquinas de prensa da argila.  

Essa ferramenta de auxílio faz com que as artesãs que antes precisavam 

prensar com as mãos o barro até obter textura uniforme e assim moldar os artefatos criados 

a partir delas, hoje recebem o barro no ponto de dar formas a ele. No entanto, salienta-se 

que as tecnologias caminham de forma paralelas e apesar de auxiliadora no processo de 

produção, as ceramistas ainda preservam etapas do processo aprendidas com seus 

antepassados. Na produção de farinha, idem. Da mesma forma, poços artesianos que levam 

água até as casas, motocicletas como meio de transportes substituindo os cavalos, 

celulares, dentre outros. 

O fato de as comunidades ainda preservarem práticas antigas e viverem sob a 

égide de um conceito de quilombo contemporâneo atua também na relação com seu 

entorno e suas dinâmicas. Isso significa dizer que de uma forma inconsciente, os sítios vão 

modificando seu relacionamento com sua paisagem e com a modificação dela; essa 

mudança não é salientada de forma proposital por eles nem mesmo identificada no decorrer 

do tempo.  

A citar: desde à construção de novas casas, com padrões específicos até o 

assoreamento do rio, ao não replantio de árvores e desgaste do solo para as roças até o 

tratamento com os bichos, geralmente soltos ao longo da comunidade. Há um dualismo em 

ambas as comunidades quanto ao sentimento de preservação da natureza presente e que 

divide espaço com seus moradores, dando-lhes os recursos necessários, mas sem 

necessariamente ter o retorno para sua continuidade.  

Ao mesmo tempo em que eles têm, em certa medida, consciência de que o ‘não 

cuidar’ de sua terra implicará mais na frente de uma escassez de recursos e mudança de 

sua paisagem, não se identifica uma ação efetiva para que isso aconteça. Apesar disso, 

tanto Itamatatiua quanto Santo Inácio têm noção em maior ou menor grau do quão 

importante a dinâmica entre espaço – paisagem – tecnologias – ação antrópica é para sua 

sobrevivência. 

Deste modo, têm-se duas comunidades que apesar de terem um tronco-comum 

quanto a tradições culturais, identidades coletivas, lutas sociais e políticas, dentre outros, 

divergem no que concerne à forma com as dinâmicas de transformações se dão. De um 
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lado, uma Itamatatiua cuja estrutura e territorialidade seguem de uma forma mais coesa e 

participativa, pensando seus saberes locais e interagindo com as perspectivas internas e 

externas; e de outro, uma Santo Inácio que caminha de forma paralela, respeitando seus 

passos e não obstante, também aberta a ressignificações. Num todo, dois espaços 

significativos quanto à gestão do território. Desta forma, dois quilombos, dois espaços pares 

num mesmo contexto: o estado da arte! 
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APÊNDICE A: ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA AS COMUNIDADES DE ITAMATATIUA 
E SANTO INÁCIO 

 
 

Comunidade: _______________ Município________________ Estado _________ 
 

Pare 1 – Dados Pessoais 
 

 
1. Nome 

 
2. Local de Nascimento 

 
3. Data de Nascimento 

 
4. Filiação 

 
5. Estado Civil 

 

6. Quantidade de Filhos 
 

7. Escolaridade 
 

8. Atividade Profissional 
 

9. Religião Proferida 
 

 
Parte 2 – Conhecimentos Sobre a Comunidade 
 

10. Conhecimento sobre a história da Comunidade 
 

 O que sabem sobre a origem da comunidade? O que contavam os antigos? 
 Houve escravos na comunidade? 
 Sabem de algum registro material (objetos antigos, fragmentos de construções, etc.) 

de tempos passados ainda existentes na comunidade? 
 Como era a comunidade antigamente? Que recordações vocês têm dessa época? 

 
 

11. Conhecimento sobre as Festas Tradicionais (organização, ritos, etc) 
 

 Quais são as principais festas da comunidade? 
 Quais as manifestações culturais existentes ou que já existiram (danças, 

brincadeiras, outros)? 
 Como é a preparação das festas? Seguem algum ritual específico? 
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 Como é a interação entre as pessoas da comunidade na preparação das festas? 
Todos se unem? Como são divididas as funções? 

 
12. Conhecimento sobre alguma lenda ou mito 

 
 Existe alguma lenda ou mito na comunidade? 
 Que histórias os antigos contavam sobre a comunidade nesse sentido? 

 
APÊNDICE B: CADERNO DE CAMPO – COMUNIDADES DE SANTO INÁCIO E 
ITAMATATIUA 

 

SANTO INÁCIO  

VISITA 17.03.2014 

 

Já há um tempo organizando e reunindo os dados para dar início ao processo de 

pesquisa de campo, parti para o primeiro contato formal com a comunidade de Santo Inácio. 

Dessa vez a viagem foi rápida, equivalendo a uma manhã, onde foram estabelecidos os 

primeiros contatos com as pessoas de lá, o reconhecimento do local. Cheguei a Alcântara 

por volta das 8h40 e fui encontrar com Biné, quilombola de Manival, com quem combinei de 

me levar até Santo Inácio. Por volta das 9h20 saímos e antes das 10h chegamos a Santo 

Inácio. Tinha estado lá, em 2008, quando do trabalho pro NEP e Secretaria de Agricultura, 

tinha mais cinco anos e já não lembrava do todo da comunidade. Da entrada para a sede 

deve ter uns dois quilômetros de estrada de chão, e no meio, um córrego, onde algumas 

pessoas lavam roupa e levam os cavalos e gado para beber. O dia estava quente, muita 

poeira, e quando chegamos perto do córrego, por sorte, encontramos justamente as 

pessoas que eu precisava contactar para explicar sobre o meu trabalho, sobre o que era a 

pesquisa e claro, pedir autorização para fazê-la em Santo Inácio: “Seu” Zé Bola e “Dona” 

Conga. Biné fez as apresentações e passou a palavra para mim, que me apresentei e 

expliquei o que estava querendo fazer na comunidade, citando o curso e a importância do 

trabalho também para a comunidade. Os dois me ouviram e assentiram a pesquisa, 

permitindo que eu ficasse um tempo com eles, prometendo me ajudar no que fosse preciso. 

De lá, fomos até a sede e tivemos contato com algumas pessoas, entre elas, uma figura 

muito divertida e matreira, “Seu” Camurça. Ele perguntou quem eu era, pois tinha cara de 

gente de fora e o que eu queria com a comunidade, o que eu expliquei com detalhes e ele 

me ouviu, sorrindo e dizendo que qualquer coisa eu poderia falar com ele, que ele explicava. 

Depois, partimos e fui contente com o que vi e com a recepção, sentindo que tudo vai dar 

certo. 
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VISITA 11.08.2014 
 

Hoje foi o primeiro dia de trabalhos de campo efetivos na comunidade de Santo 

Inácio. Confesso que apesar da recepção positiva do primeiro encontro, quando cheguei lá, 

senti que não seria tão fácil assim, mas logo essa sensação se foi. Fiquei hospedada na 

casa de “Seu” Zé Bola, liderança local, que me recebeu muito bem, apresentando-me sua 

esposa, “Dona” Romana, a neta e a casa inteira. Para algumas pessoas próximas, 

presentes no pequeno comércio do qual é dono, fui motivo de curiosidade. Mal deixei a 

mochila, conversei um pouco com “Seu” Zé sobre a comunidade, sobre quais casas deveria 

começar, sobre algumas histórias e depois de um tempo, percorri a comunidade já 

começando os trabalhos. Como fiz em Itamatatiua, também em Santo Inácio, decidi, como 

metodologia, começar os trabalhos do final da comunidade para o começo; assim, fui para o 

final da comunidade, que não é tão grande em número de casas e extensão como 

Itamatatiua. Cheguei à última casa, que era justamente a de “Dona” Maria José, senhorinha 

que em 2008 cantou uma doutrina para Tabajara, emocionando a todos. Ela descansava, 

por isso não pode falar comigo, então segui adiante. Na casa seguinte encontrei sua filha, 

“Dona” Ana Teresa, que mora ao lado da mãe e uma senhora que chamada Albertina.  

Como há muito tempo não ia para campo nesse sentido (o último trabalho foi em 

2013, num trabalho com comunidades quilombolas urbanas), esse recomeço pareceu um 

tanto difícil... mas lá fomos nós. Dei bom dia, pedi licença e sentei junto às duas e depois de 

me apresentar e explicar minha presença ali, começamos a entrevista, que mais foi uma 

conversa que qualquer outra coisa. “Dona” Ana Teresa não pareceu muito disposta a 

responder nem a soltar as informações, mas ao longo dos anos lidando com essas 

comunidades e acho que por gostar muito do que faço, aprendi a ter jogo de cintura com 

elas, e, brincando um pouco acabei desarmando ela, que conversou bastante depois disso, 

interagindo comigo e “Dona” Albertina, falando tudo que queria saber. Foi uma conversa 

bacana, gostei muito e acho que gostaram também, porque à tarde, no mesmo dia, voltei 

para ver se “Dona” Maria José já estava desperta, pedi água a ela, que voltou com suco, 

biscoito e uma cadeira pra eu sentar e conversar um pouco. Fiquei feliz. Me lembrou um 

pouco “Dona” Iracema, em Itamatatiua, mesmo sem saber quem eu era, parar um pouco o 

questionário para me servir um lanche cheio de carinho. Ao voltar, perto do almoço, 

encontrei “Seu” Zé e “Dona” Romana almoçando, à mesa, a qual me juntei e fomos 

comendo e proseando.  

À tarde, retomando os trabalhos, não fui à casas, mas parei no campo, onde vi 

uma movimentação de pessoas dentro de um tanque. Percebi logo que se tratava da 

produção de farinha de mandioca. Estavam na etapa de descascar a mandioca pra prensar, 
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moer e por no forno. Fui me aproximando e puxando papo com um, com outro, e me 

integrando devagarzinho. Nesse primeiro contato fiquei mais observando, conhecendo, deu 

pra ver bem de perto a produção de farinha, a integração deles dentro dos tanques retirando 

a mandioca e descascando com habilidade. Foi muito interessante, porque apesar de ter 

sabido que muitos ali estavam ajudando numa forma de troca de mão-de-obra (hoje eles 

ajudam, amanhã os donos da farinha é que vão ajudar na produção deles), notou-se uma 

comunhão entre todos, nas prosas, na brincadeiras entre eles – adultos e crianças. Foi 

muito bacana! Fiquei toda a tarde com ele, já que teria muitas outras viagens para trabalhar 

na comunidade. Depois, já de noite, voltei para casa de “Seu” Zé e depois de tomar um 

banho, sentei-me a prosear com ele e “Dona” Romana. 

 
 
VISITA 12.08.2014 
 

Tirei a manhã deste dia para voltar à casa de farinha, onde seria finalizada a 

produção. Cheguei já interagindo com eles e fui muito bem recebida. Pude acompanhar a 

prensa, peneira e colocação da massa no forno até o resultado final, que é a farinha pronta. 

Nesse meio tempo, acabei por entrevistar informalmente cada um deles, ouvindo as 

histórias paralelas entre eles, os ‘causos’, as histórias, as conversas sobre eles próprios e 

até mesmo histórias intimas deles, que eram contadas sem nenhum rubor ou 

constrangimento; ao contrário, pareciam bem à vontade comigo e eu, por minha vez, 

também interagi com eles, falando da experiência em outras comunidades e também 

algumas passagens minhas, dentro do que eles iam conversando.  

Já pelo final da manhã, voltei à casa de “Dona” Maria José e dessa vez tive 

sorte, pois ela estava acordada e muito bem disposta. Ao contrário do que pensei, 

considerando que no primeiro contato, em 2008, ela não queria falar conosco, hoje, 

recebeu-me muito bem e aceitou conversar comigo numa boa. Ela falou muitas coisas sobre 

a comunidade, sobre algumas lendas, sobre seus pais e, para minha imensa surpresa, 

consegui que ela cantasse, de livre e espontânea vontade, uma doutrina religiosa, da Mina-

Jeje, para mim, o que, da última vez, ela fez quase obrigada para a equipe do Agontime. Foi 

lindo e ela pareceu contente em poder falar sobre sua espiritualidade comigo, em cantar a 

doutrina, em falar do que seus encantados faziam com ela quando ela não cumpria suas 

obrigações com ela.  

Em contrapartida, seu esposo já não foi tão receptivo e estava inquieto, pois 

mesmo “Dona” Maria José querendo conversar, ele parecia estar mais interessado em ligar 

a TV ou era o rádio, e estávamos incomodando com a conversa. Fiz menção de voltar outra 

hora, mas ela protestou e disse que não, que eu ficasse que ela estava gostando da 
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conversa. De lá, antes de voltar para casa de “Seu” Zé Bola, para o almoço, dei uma volta 

até o Apicum, para conhecer o rio. Lá havia muitas crianças tomando banho e brincando 

com a água, que estava com a água baixa. É um lugar muito bonito, grande, cercado por 

uma área de mangue. 

Fiz mais duas casas, finalizando a manhã na casa de “Dona” Roxa. Lá a 

recepção também foi muito boa e seus filhos, menores de 15 anos foram muito receptivos 

também. Puxaram-me pelo braço para mostrar o quintal e os bichos, dei-lhe a máquina para 

que eles próprios tirassem algumas fotos, o que os deixou alegres e brincalhões. Depois 

fomos para a sala, onde iniciei a entrevista com “Dona” Roxa, que conversou numa boa 

comigo, falando o que sabia e contando algumas passagens interessantes sobre lendas da 

comunidade. Tempos depois de iniciar a conversa, chegou “Seu” Coco, esposo dela, que 

para minha surpresa, é quem faz benzimentos na comunidade. Foi muito brincalhão e 

falamos muito sobre benzimentos, histórias antigas da comunidade, sobre como ele faz. Foi 

uma conversa proveitosa.  

Na parte da tarde continuei as entrevistas e numa delas, descobri o nome de 

uma das possíveis dona das terras de Santo Inácio. Senti lá o desconhecimento de alguns 

com relação à origem do sítio, observando que entre todas as histórias antigas e lendas, a 

da menina que sumiu na grutinha, segundo eles, levada por uma mãe d’água, foi a 

mencionada por todos os que eu entrevistei. Alguns falaram sobre a muralha no Jirijó, onde 

acreditam que foi construída por escravos à época da colonização. Final de tarde, voltei 

para a casa de “Seu” Zé, onde fiquei proseando com eles e algumas pessoas da 

comunidade.  

 
 
ITAMATATIUA 

VISITA 10.10.2013 

Depois de alguns meses, voltei à Itamatatiua, já iniciando as pesquisas de 

campo de forma efetiva. Diferente de Santo Inácio, onde começarei do zero, aqui as bases 

de confiança e relacionamento estão amadurecidas e sempre que chego sou bem recebida, 

como hoje. Cheguei em cima da Festa de Santa Teresa D’Ávila, e a comunidade está cheia 

e com pessoas indo e vindo a todo momento. Foi rever o sítio nesse período, observar a 

união de muitos deles nas atividades ligadas à festa. Deu para fazer muitos registros. Como 

tem acontecido depois de mais de quatro anos trabalhando na comunidade, mais uma vez 

fui pesquisadora e também coadjuvante durante a festa, ajudando-os de alguma forma. 

Hoje, ajudei no altar e no preparo de algumas comidas; fiz muitos registros. Nessa festa 

pude acompanhar melhor a distribuição da carne entre a população, coisa que não acontece 
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em outras comunidades e também a dinâmica das mulheres na divisão das tarefas e no 

cumprimento delas. Como trabalham e com que agilidade. Em muitos momentos cansei só 

de olhá-las na labuta (risos), mas foi interessante. Ganhei o dia com o carinho sempre 

sincero de “Dona” Iracema comigo, com seu afago.  

À noite, fomos para a casa da santa, onde são tocadas as caixas e a banda. 

Encontrei-me com “Seu” Bracinho e conversamos bastante. Ele me contou algumas 

mudanças ocorridas na comunidade, citou alguns anseios deles e falou da construção do 

Minha Casa Minha Vida.  

 

VISITA 13.01.2014 

Voltei à comunidade, num dia de semana; peguei o primeiro Ferry Boat, 

chegando por volta das 9h30. Cheguei num dia comum para a comunidade, todos na rotina 

diária entre cerâmica, afazeres de casa, roça, escola e alguns sentados nos batentes de 

casa. “Seu” Anselmo, sempre no seu bar, “Dona” Heloisa às voltas na Associação e “Dona” 

Neide correndo como sempre. Nessas últimas viagens já não fico em sua casa, mas na de 

“Dona” Ceci, que ficou alegre com a minha chegada. Acaba que ela tem sido minha maior 

informante sobre as novidades da comunidade (risos); sentamos um pouco e começamos a 

conversar. Como já tenho o registro de quase todas as casas, salvo os novos moradores, 

por isso, fui nas casas com meu caderno, máquina digital, mas mais para prosear, conversar 

e observar as mudanças do que exatamente fazer como precisarei em Santo Inácio. Por já 

ser conhecida e, de certa forma, intima da comunidade, a abertura para determinados 

assuntos é grande e muitas vezes me vejo interpelada quanto a opinião pessoal sobre 

algumas questões internas da comunidade, como aconteceu hoje. Conversando com “Dona” 

Neide, ela me falou de alguns planos para a comunidade e alguns conflitos também, o que 

tentei não interferir, mas dar a ela uma opinião sincera e plausível para as questões dela. 

Confesso que é gratificante ver a confiança que a comunidade tem na gente, no que 

dizemos, no trabalho que realizamos.  

Notei não só pela fala dos mais velhos, como conversando com alguns jovens 

do sitio que eles estão mais integrados com a comunidade, buscando conhecimento e 

formação universitária, mas não para ficarem em grandes cidades, mas para atuarem na 

própria Itamatatiua. Achei bacana ver esse engajamento, coisa que não vi nas primeiras 

pesquisas, pelo contrário, ouvi muita reclamação das pessoas pela falta de interesse dos 

jovens pelas coisas da comunidade, história, práticas. Conversamos muito e, dentro do que 

considerei permitido, dei alguns toques para eles e mostrei algumas possibilidades. 
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Descobri que a Associação tem buscado muitos projetos para o sítio, finalmente venderam 

aquele caminhão velho e sem serventia e compraram uma caminhonete pequena, para 

ajudar no carregamento das cerâmicas para venda em outras cidades e em São Luis. No 

entanto, algumas promessas para a comunidade nunca chegaram e ficaram só na palavra, 

coisas que notei serem necessárias para o andamento de algumas dinâmicas e que tornaria 

o trabalho de muita gente de mais dinâmico e de alcance maior. Pena. 

Encerrei o dia com “Dona” Ceci e nossas prosas cheias de risos e também 

trocas de experiências. Apesar de não ser a liderança, o boca a boca acaba dando uma 

dimensão que só com as pessoas consideradas ‘chaves’, na comunidade, não se tem. Foi 

um dia produtivo!  

 

 VISITA 09.11.2009 

Partindo para mais um dia de campo, peguei o Ferry de sete horas. Diferente 

das outras vezes, ganhei tempo, economizei dinheiro e melhor, não enjoei como acontece 

quando vou de lancha. Cheguei na comunidade por volta das nove horas e alguma coisa. 

Itamatatiua estava quieta, com a escola e associação fechadas, em virtude de uma ação 

social organizada pela SEPPIR, com atividades para os jovens e crianças, e palestras para 

os adultos sobre a questão dos quilombolas, 20 de novembro e outros. 

No caminho, antes de chegar à cancela de entrada, encontrei “Dona” Maria de 

Lourdes e Denise. Ao entrar na comunidade, encontrei “Dona” Alexandrina, que estava no 

orelhão e parou para conversar comigo. Falamos da escola fechada (ela reclamou que na 

hora de levar, eles sabem, mas colocar no lugar de volta ninguém se habilita), e também da 

problemática do Programa ‘Minha casa, minha vida’, da Caixa Econômica Federal, em que 

os moradores que quisessem participar, tinham que estar em dia com o sindicato, para ter 

acesso ao DAP (acho que algum imposto a ser pago), além de uma entrada de R$ 400,00 

(quatrocentos reais). Quando ela citou esse valor a ser pago, confesso que achei caro, 

considerando que muitos deles vivem com menos da metade disso. De onde iam tirar? A 

grande maioria é semianalfabeta, mal sabe assinar o nome, então, fico pensando nas 

formas que eles poderiam se utilizar para conseguir esse dinheiro. Lembrei dos trabalhos 

realizados em 2008, onde chegávamos nas comunidades para o preenchimento de um 

simples questionários e as pessoas nos mostravam até a senha do banco, contando 

histórias de pessoas que chegaram em suas casas prometendo conseguir dinheiro e 

levando seus cartões, vindo depois apenas a conta de empréstimos feitos em nome deles, 

mas que eles desconheciam.  
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Continuei andando...Despedi-me de “Dona” Alexandrina e fui direto para a casa 

de “Dona” Neide, já que encontrei tanto a casa de “Dona” Heloisa, como a Associação 

fechadas. Lá chegando, encontrei-a arrumando o quintal. Ela me recebeu bem, me deu 

algumas indicações de por que casas começar os trabalhos e só deixei as coisas no quarto 

e fui em direção às casas. A primeira casa que bati foi a que ela indicou, de “Dona” Teresa 

(de Félix). Não sei se seguindo parâmetros certos ou não, mas estipulei como parte da 

metodologia de trabalho começar as entrevistas do final para o começo da comunidade, do 

que chamei de Pré-sede, sede e pós-sede. No caso, “Dona” Teresa mora no Pós-sede. 

A casa fica no alto, num morrinho em que cheguei, como dizemos aqui, “quase 

botando os bofes pra fora” (risos), ou seja, cansada e com muita sede, culpa do 

sedentarismo. Fui recebida por sua filha, que me fez primeiro um monte de perguntas antes 

de chamar a mãe. Achei engraçada a desconfiança dela, que tempos depois se dissipou. 

“Dona” Teresa apareceu e me recebeu bem, conversou muito comigo, assim como nas 

demais casas em que fui depois de lá. Ofereceu-me café, mas chegou com um lanche 

(refrigerante e biscoito) e continuamos a conversar. Penso que só na casa dela, perdi quase 

toda a manhã, mas valeu a pena não só pelas informações obtidas, como pela simpatia e 

gentileza que ela teve comigo. Um dos pontos observados quando se trata de comunidades 

rurais é a simplicidade e sinceridade com que eles nos recebem e se comunicam; parece 

até que sentem a gente e sabem quando estão diante de alguém que está ali por estar ou 

de alguém que está à vontade e feliz pelo trabalho realizado.  

Depois de muita conversa, pedi a ela para tirar uma foto dela, como registro, o 

que ela aceitou mas pediu primeiro para se arrumar, pois não queria tirar com o lenço na 

cabeça e desarrumada; e assim ela foi. Quando pensei que iria embora, ela me chamou 

para conhecer sua casa, que é grande… levou-me ao quarto, pediu desculpas pela 

bagunça, mostrou-me seu altar, onde havia algumas imagens de santo, como Nossa 

Senhora Aparecida, Santo Antonio e outros dois que não me lembro quem são, além da 

imagem preferida, que ela comemora todos os anos, que é São Benedito. Eu brinquei com 

ela, dizendo que ela estava escondendo o jogo comigo e que tinha mais coisas para contar, 

o que ela riu matreira. Enquanto ela mostrava as imagens, sua filha, Valéria, que de início 

estava meio ressabiada comigo, apareceu com um álbum de fotos da família, mostrando-me 

todos os irmãos, sobrinhos e etc. Depois, “Dona” Teresa me levou ao seu quarto, e eu 

brinquei com ela que já sabia onde dormir da próxima vez que fosse pela comunidade, já 

que ela tem uma cama de casal imensa, mas só dorme na rede que fica em cima. Ela riu e 

contou-me uma coisa curiosa, quando eu já estava na porta da casa, para ir embora: 

conversando sobre coisas corriqueiras, falei que não dormia direito e tinha muitos sonhos 
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sempre, então, ela me disse que sempre que alguma coisa acontece ou quando ela quer 

acordar num determinado horário, ela pede pro santo dela e é ‘batata’, ela acorda.  

De lá fui descendo pelas casas. Notei que em determinados assuntos, elas se 

fecham um pouco, como a religiosidade, por exemplo. No caso de “Dona” Marina, a quarta 

casa visitada, descendo o morro, ao contrário das outras, que assentiram ter terreiro de 

mina em Itamatatiua, ela negou ter havido um dia pajelança na comunidade. Observei 

também que em todos os casos, as roças são fora das casas; em terrenos um tanto distante 

das residências. No caso de “Dona” Teresa, a casa é grande, possui um comércio e muitos 

compartimentos. Seguindo, cheguei à casa de “Dona” Santa, que me recebeu bem. Ela 

possui uma casa de tijolo, mas simples, sem banheiro (mais ou menos dois quartos, sala, 

cozinha). “Dona” dos Anjos, irmã dela, já possui uma casa de taipa, bem simples e com 

apenas uma sala, dois quartos e uma cozinha pequenina. “Dona” Nazaré também possui 

uma casa simples, com uma sala bem arrumadinha. Na casa da Luzielma e de sua mãe, 

“Dona” Marina também há muita simplicidade. No caso da Luzielma, quanto a informações, 

não sabia dizer quase nada…entrou na dança do negro, mas não soube dizer quando 

começou essa manifestação cultural. Porém, é muito caprichosa e faz artesanato com 

materiais descartáveis, buscando criações novas e de cabeça.  

De lá, voltei pela casa de “Dona” Marina, a última casa do dia, que me recebeu 

bem, mas notei que vive na comunidade sem muita convivência com as outras pessoas da 

comunidade em especial as mulheres, como “Dona” Marina, Dos anjos, “Dona” Santa e etc, 

vizinhas dela. Ela não faz ceramica, trabalha apenas de roça e disse que não quis…com 

outras palavras que não me lembro quais, mas que gravei, ela disse que acha que, de certa 

forma, a prática da cerâmica junto a todos os seus componentes está monopolizada e ela 

não quis participar disso. Na volta, conversei longamente com “Dona” Neide, que estava 

porta, voltando do barreiro, que contou-me sobre alguns de seus planos; ela estava muito 

mais solta comigo, receptiva, adotou-me mesmo e isso me deixou muito feliz. Senti-me 

muito à vontade em sua casa.  

Agora, arrumo-me para dormir; aliás, cedo para o que estou acostumada. Antes 

das 21 horas já estavam todos deitados na casa de “Dona” Neide. Foi difícil pegar no sono 

(risos)…sentindo saudades de casa, de pessoas, organizando meus pensamentos para o 

dia de amanhã que além de ser de trabalho, será também de volta pra casa. Dessa vez a 

estadia na comunidade, tendo em vista não ter bolsa e estar nesses dois dias com apenas 

R$ 50,00 para comprar algumas coisas para ajudar na casa de “Dona” Neide, pagar 

passagem ida e volta e tomar pelo menos uma água! 
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VISITA - 10.11.2009 

Acordei bem cedo, mas só levantei da cama por volta das sete da manhã, 

quando vi que já tinham aberto a casa. Todos já estavam de pé. Ao contrário da primeira 

vez que dormi na casa de “Dona” Neide, dessa vez dormi bem, sem muitas muriçocas me 

mordendo e sem calor; fez até um friozinho bom. Depois de me arrumar e tomar café, saí 

para completar as casas da parte final da comunidade, como havia proposto; retomando 

pela casa de “Dona” Patrocina, já entrando em Boca de Salina. 

Quando cheguei à sua casa, ela estava vindo de uma rocinha mais perto de 

casa, parecia zangada…achei que com ela não conseguiria muita coisa. Mas ela me 

recebeu bem, deu-me água e sentou-se para conversar. Quando a vi direito, achei-a a cara 

de “Dona” Vitalina; parecidíssima. Cheguei até a comentar com ela sobre isso. Mas ao 

chegar em casa e olhar as fotos direito, já achei também um pouco parecida com minha 

Basica. Conversamos muito, ela me contou algumas coisas e disse que podia voltar quando 

quisesse para visitá-la. Em algumas casas, serviram-me lanche, queriam passar café e tudo 

mais. Trata-se de uma viúva, de 60 e tantos anos, que nunca teve filhos biológicos mas 

criou muitos filhos alheios e que mora com um deles, sua nora e netos. Depois da conversa, 

ela me levou até sua horta, que fica fora da casa, no que ela considera seu quintal, onde 

planta cana-de-açúcar, algumas hortaliças e flores; há muitas roseiras por lá, cada uma 

mais linda que a outra. Pedi para tirar uma foto com ela nessa horta e ela o fez satisfeita, 

mostrando-me tudo. 

Depois, fui até a casa de “Dona” Laurizete, esposa do seu Brás, que por sua vez 

é irmão de “Dona” Patrocina. Ela parece uma índia, é brava, disse que não gosta de andar 

na casa dos outros, mas disse não se incomodar que vão na sua. Não nasceu na 

comunidade, embora seu pai seja de lá. Recebeu-me tranquila também, conversou um 

bocado, permitiu-me tirar algumas fotos. Na hora, seus netos participaram da entrevista e 

ajudaram até a responder algumas coisas; tirei uma bela foto com todos eles juntos às 

casas.  

Por último, fui à casa de “Dona” Gregória, que por sinal, em termos de 

informações, até o momento, foi a melhor entrevista que fiz. É uma mulher “pra cima”, que 

gosta de conversar e com quem vou filmar da próxima vez, já tendo acertado com ela. 

Contou-me muitas coisas interessantes, que as outras não citaram, falou alto e falou bem, 

contou com entusiasmo muitas coisas, cantou uma cantiga de caixa para mim, mas 

infelizmente a máquina não ajudou e não gravou. Aliás, a máquina de Luca me ajudou 
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muito, mas não saía das 35 fotos, o que me fez apagar muitas em detrimento de outras que 

ficaram melhores, mas como ela mesmo diz…anyway! 

Uma coisa que senti em todas as entrevistas, com exceção de “Dona” Gregória, 

foi a relutância quando o assunto vinha para a parte da religiosidade de matriz africana: a 

pajelança, os curadores e etc. O único ainda vivo e que é assumido é o primo de “Dona” 

Neide, “Seu” Fernando, que por coincidência, entrevistei com o Agontimé no trabalho do ano 

passado; mas também existe “Seu” Domingos, que ainda benze e é irmão de “Dona” Maria 

Cabeça. Eles sabem, e alguns, penso até que tem mediunidade, como “Dona” Tereza de 

Félix, mas não assumem ou não dizem ou dizem até certa parte, não contando o que sabem 

de fato. Percebi que vou mesmo precisar de uma filmadora, e quando a tiver, voltar em 

“Dona” Santa e pedir para repetir o que contou sobre a questão da escravidão, do que sua 

mãe dizia, que eu até filmei da máquina de Luca, mas que por conta do vento, não ficou 

legal. Filmar também com “Dona” Gregória e não esquecer de “Seu” Domingos.  

Observei que algumas (ou quase todas, em se tratando das mais velhas e creio 

que até das mais novas!) das entrevistadas até agora não sabem ler e mal assinam o nome; 

são atenciosas, respondem sem problemas, gostam de mostrar as coisas que fazem, como 

“Dona” Nazaré, que arrumou comigo todas as cerâmicas que pintou em uma cabeceira para 

que eu tirasse foto; além de Luzielma, que é muito criativa e se põe para aprender e criar 

seus artesanatos com bonecas, palhas e etc.; são vaidosas, pedindo para se arrumarem 

primeiro antes de tirar as fotos… Enfim, foi uma experiência interessante para as primeiras 

entrevistas. Por volta de uma da tarde, arrumei minhas coisas, tomei banho e corri para 

casa. Confesso que apesar de gostar muitíssimo desse trabalho e querer continuá-lo em 

outros locais, voltar para casa é uma sensação maravilhosa! Cheguei muito cansada, com 

dor de cabeça, mas feliz por ter ido e começado o trabalho de fato e ter tido uma recepção 

maravilhosa, sendo acolhida de primeira por todos. 

 

APÊNDICE C: TRANSCRIÇÃO ENTREVISTAS – LENDAS E MITOS COMUNIDADE 

SANTO INÁCIO - 12.08.2014 

 

ENTREVISTA “DONA” MARIA JOSÉ  

Maria José: No tempo de minha mãe ainda não tinha comunidade aqui. 

Pesquisadora: Mas o que era Santo Inácio, então, só um povoado? 

Maria José: Era só um povoado, trabalhar pra comer. A gente chegou ainda a conhecer ali 
aqueles paredão, das casas antigas, dos mais velhos, dos escravos... 
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Pesquisadora: Aqui teve escravos? 

Maria José: Anhum. Esses ai ainda teve, dos paredão, das casas. O poço de lá, da onde 
era dos escravos, a gente ainda pegava água lá...esse ai eu ainda lembro. 

Filho Maria José: Dizem que a dona daqui era Ana Joaquina. 

Esposo Maria José: Aqui era engenho. 

Pesquisadora: Essa que era a dona das terras? 

Filho Maria José: Era. Depois ela foi pra Pinheiro, levou o santo daqui. 

Maria José: O São Inácio daqui foi pra Pinheiro. 

Pesquisadora: Mas ela que levou? Essa Ana Joaquina era de Pinheiro ou era de 
Alcântara? 

Esposo Maria José: Ela era filha daqui, nasceu no lugar.  

Pesquisadora: Aqui era uma fazenda? 

Esposo Maria José: Aqui era...negócio de escravo, engenho... 

Pesquisadora: Mas os donos da terra, os senhores de escravos aqui quem era? Porque eu 
já ouvi o povo dizer que: “Ah, aqui pertencia à família Gomes (de Castro)”. Alguém já falou 
“Dona” Laurência...os donos antigos, das terras, que deixaram pro’s escravos? Essa “Dona” 
Ana Joaquina eu ainda não ouvi falar dela. Ela era de Alcântara, não de Pinheiro? 

Esposo Maria José: não, ela foi pra lá porque tinha um monte de coisa, um poço muito 
bonito. Ela nasceu em Alcântara. 

Pesquisadora:  Mas esses paredões de escravos eram aqui nesse povoado? 

Maria José: Não, era ali no Jirijó.  

Pesquisadora: Jirijó é outro povoado? Ou é tudo uma terra só? 

Esposo, filho Maria José: É aqui perto. Era tudo uma terra só. 

Maria José: Eles diziam que é daqui também. 

Pesquisadora: Mas é muito longe? 

Maria José: É um pedacinho... 

Pesquisadora: Lá ainda tinha paredões, da época dos escravos? 

Maria José: Ainda tinha não, ainda tem. 

Pesquisadora: E esse poço que diz que tem bem ali, depois da ponte? A “Dona” Teresa 
contou uma história que ela ouvia vocês falarem ou era sua avó, de uma menina que se 
perdeu e nunca encontraram e disseram que ela se encantou lá. 

Maria José: nhem nhem. Deixou a cuinha (cuia) e a colher que ela tava comendo bem na 
beira do poço. 

Pesquisadora: Mas como é essa história, a senhora sabe contar ela? 

Maria José: Negócio de Mãe D’água, senhora. Se encantou que nunca mais ninguém se 
achou. Só se achou a colherzinha com a cuia. 

Pesquisadora: Mas faz muitos anos isso? 
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Maria José, esposo: Hum...faz muitos anos. 

Filho Maria José: Acho que eu nem era gente. Já tô com 50 anos. 

Pesquisadora: Mas ainda existe? Oh, Itamatatiua, de madrugada, depois de meia noite, eu 
vejo o pessoal antigo de lá dizer que escutam. Eles estão deitados e até hoje eles escutam 
as mães d’água passando e cantando... vocês escutam alguma coisa ainda? 

Maria José: Aqui, tem vez que elas se danam pra tá passando. Tem tempo que elas tão 
danada, que assoviam que falta a gente ficar surdo. 

Pesquisadora: E o que aconteceu que aqui ainda não tem uma igreja católica, de São 
Inácio? 

Maria José: Tinha a igreja. Agora eles botaram embaixo, pra levantar a igreja... até agora 
ainda não levantaram. Era bem ai defronte daqui de casa. 

Filho Maria José: Agora nessa eleição nós vamos ver se consegue. 

Pesquisadora: Mas ai como é que vocês vão fazer com a imagem? 

Maria José: Ai vão ver se vão trocar a imagem do São Inácio. Porque o padre de lá de 
Pinheiro não traz. 

Filho Maria José: Não... trazer esse de lá eles não trazem, não.  

Esposo Maria José: Porque uma parte de lá é dos Coelho. Aqui tudo é Coelho. 

Pesquisadora: Sim, eu já reparei que a maioria aqui tem Coelho no sobrenome. Mas esse 
Coelho vem dos escravos, dos antigos de vocês ou vem dos donos da terra, que adotaram o 
sobrenome? 

Maria José: Acho que é dos velhos mesmo...dos antigos, dos donos daqui. 

Pesquisadora: Porque eu achei na internet, pesquisando sobre Santo Inácio... porque tem 
outra comunidade chamada Santo Inácio, mas ela não fica na baixada, ela fica em outra 
região do Maranhão. Ela fica lá pela região dos Cocais, Médio Mearim... e lá tem uma 
comunidade quilombola chamada Santo Inácio, que é muito conhecida. Ai eu procurando 
vocês, quase não achei. As únicas informações que eu achei é que tinha... que foi até o 
senhor Pedro Fernandes Coelho, que parece que mora em Alcântara hoje, que ele dizia que 
aqui era terra da “Dona” Laurência, que foi herdada pelos escravos, pra uma afilhada dela 
que era escrava. Vocês sabem dessa história? 

Esposo Maria José: É tudo...tudo era escravo, dona. Tudo já acabou. 

Pesquisadora: Vocês lembram dos avós de vocês falando que eles ainda viveram a 
escravidão? 

Maria José: Meu avô, eu acho que ele não foi escravo, não. Nem meu avô nem minha avó. 
Esses ai, não; nem minha mãe... 

Pesquisadora: Aqui sempre foi assim como uma fazenda, onde trabalhava com roça...? 

Esposo Maria José: Aqui sempre trabalhou com roça. 

Maria José: Desde quando eu nasci sempre foi assim... de trabalhar com roça, carvão, 
cozinhava com lenha, ia pro mato buscar lenha pra rachar na roça; rachava e trazia pra 
cozinhar. 

Pesquisadora: E como é que vocês faziam com água, pra lavar roupa, pra beber...? 
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Maria José: Porque tinha poço. 

Pesquisadora: Mas esse poço não é esse poço de hoje, era aquele poço que a gente 
pegava com balde? 

Maria José: Era aquele poço que tinha ali pra baixo, perto da juçara. Ali que é bom pra furar 
poço, que é baixo, tem juçareira, tem buritizeiro... 

Pesquisadora: É... e aqui é área de mangue, ne, pega caranguejo, siri... 

Maria José: pega caranguejo, sarnambi, sapecuara... 

Esposo Maria José: Bem aqui, senhora... mãe d’água tá bem aqui...bem puxado... 

Pesquisadora: Deixa eu perguntar uma coisa pra senhora. Eu estava conversando com 
“Dona” Teresa ontem... quando a gente veio aqui, eu lembro que a gente perguntou pra 
senhora se aqui já teve terreiro de mina, que quase toda comunidade tem, a maioria tinha. 
Hoje não tem, é difícil se achar. A senhora disse: “não, não, aqui não tem!”. Eu lembro que 
foi “Dona” Roxa, que é a que mais parece com a senhora, que disse: “Mamãe, mas a 
senhora dançava também”. Ai, acabou que a senhora cantou pra gente, a gente tem a 
filmagem até hoje. A senhora cantou a doutrina pra seu Tabajara pra gente. Ai eu queria lhe 
perguntar porque hoje é tão difícil conseguir encontrar pessoas que já foram, que já 
dançaram mas que não gostam muito de falar. Por que isso? Parece que têm um medo, 
parece que tem alguma coisa que impede... as pessoas dizem: “não, não, não”, ai só 
quando confiam muito é que elas soltam alguma coisa. Já reparei isso nessas comunidades 
daqui. Por que isso, “Dona” Maria José? 

Maria José: Acho que eles ficam assim nervoso, né? 

Pesquisadora: Por quê? Vocês eram perseguidos? 

Maria José: Anhum (sim).  

Esposo Maria José: Ah, demais! 

Pesquisadora: Porque a coisa mais difícil é encontrar aqui alguém que ainda fizesse um 
benzimento, já tivesse dançado. Em Itamatatiua já teve terreiro de mina, mas todo mundo 
morreu, e quando morreu, não quiseram continuar. Tem “Seu” Domingos que ainda faz 
benzimento, tira arca caída... 

Maria José: Eu tinha uns parentes, uns tios pra lá, primos que brincavam nessas coisas. 

Pesquisadora: Mas a senhora dançava, que eu já soube, e a senhora contou pra gente e 
ainda cantou. A senhora dançava numa casa, incorporava? 

Maria José: Só em casa. 

Pesquisadora: Mas aqui tinha terreiro? 

Maria José: Anhum. A dona já morreu. 

Pesquisadora: A dona acabou, ninguém mais quis. Mas a senhora ainda sente, ouve, hoje? 

Maria José: Ah... me perturbam demais. Ai eu fui ser crente, ai eu entrei na lei de crente, foi 
pior. Toda vez que eu ia na igreja, eu vinha de lá na mão dos outros, nos braços, que eles 
vinham me trazer pra casa. 

Pesquisadora: Eles entravam na senhora? 

Maria José: Ah!!!  



176 

 

Pesquisadora: Mas a senhora é de quem? Quem é seu dono? 

Maria José: Senhora, eu ultimamente, agora eu nem sei. 

Pesquisadora: Quando a senhora dançava... “Dona” Albertina me falou que na época que 
ela não era crente, era seu João de Una. Quando a senhora cantou pra gente, a senhora 
cantou pra Tabajara. 

Maria José: É! E ai dele é que vai chegando os outros. 

Pesquisadora: Então é como se ele fosse seu senhor? 

Maria José: Anhum. 

Pesquisadora: eu já soube que “Dona” Teresa também tem umas coisas. Que um moço 
disse que com 30 anos ela ia dançar e até agora ela tá esperando e nada. 

Maria José: Até hoje eles me judeiam. 

Pesquisadora: Aqui é terra de encantaria mesmo, como o povo diz? 

Maria José: É, senhora. Quando eu tô bem sossegada, eu vou pro rumo daqui, que eu não 
sei como eu não me acabei lá do lado de fora. Quando eu dei um grito aqui a minha filha me 
escutou, a Roxa...eu fui chegando na porta, eles iam me atirando lá do lado de fora; ela me 
agarrou e se atracou comigo. 

Pesquisadora: Mas por que eles lhe pegam assim? 

Maria José: Porque eu não quero cumprir, senhora. 

Pesquisadora: Ah, ta... então eles não fazem porque são ruins, mas porque a senhora tem 
que fazer uma coisa, cumprir com suas obrigações com eles... 

Maria José: e eu não quero cumprir. Eu queria porque queria entrar na lei de crente, mas eu 
não posso. Ai eu garrei e sai, e eles acham que eu sai porque eu não quero. Não é, gente, 
porque não dá pra mim. Eu que sei o que sinto, eu que fico magoada. Oh, já me cegaram. 
Por que? Por isso! Uma conta minha que tá quebrada, dos meus olhos. 

Pesquisadora: A senhora tinha conta de vista, né? 

Maria José: Pois é. Eu já tirei dois pedacinhos da conta, dos meus olhos. Agora eu tenho 
que procurar uma pessoa pra coisar... pra ver se eu enxergo. 

Pesquisadora: Se eu pedisse pra senhora cantar uma doutrina, a senhora cantava? Só 
uma, a que vier na sua cabeça. 

Maria José: Eu não gosto muito porque eu fico logo toda arrepiada. 

Pesquisadora: Tudo bem. Só se a senhora quiser, se for lhe fazer mal, não precisa. 

Maria José:  

“Em cima daquele morro, eu vi raiar de sol,  

Em riba daquele morro, eu vi a praia dos lençol 

Eu vi raiar de sol, eu vi raiar de sol, 

Em cima daquele morro eu vi a praia dos lençol” 

Pesquisadora: Que lindo! De quem é essa doutrina? 
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Maria José: Que a gente canta mesmo... 

Pesquisadora: A senhora sabe contar alguma história ou lenda da comunidade, fora a 
história da grutinha? 

Maria José: Ali tem um sembal, como a gente chama, mais na frente... ai tem um poço, ne; 
ai, lá nesse poço, tem um buritizeiro. Toda vez que a gente ia pra fonte, tinha alguém 
conversando e lavando. Ai, quando a gente gritava: “Hei!” (meu couro até arrupeia), elas se 
batucavam dentro do poço; quando a gente chegava lá tava aquele bando de cabelo coberto 
em cima d’água, ainda não tinham acabado de aprofundar. Eu digo: “agora a gente 
agarrava, enrolava a mão no teu cabelo, suspendia, dava um murro em tua nuca, que a 
gueurra espirrava e tu ia virar gente”. Eu tinha medo de ir lá nesse poço, lá era perigoso. 

ENTREVISTA JOSÍLIA RIBEIRO 

Josilia: O nome dele é Inácio. Ele veio trazer um pessoal de Santo Inácio. Trouxe da festa. 
Ai ele veio... na volta dele, ele foi. Quando ele foi, ele viu na frente do carro aparecer 
aqueles bichos enormes, tipo um urso, na frente dele. Ele disse que quando mais ele ia se 
aproximando, mais o bicho ia crescendo. Ai ele parou o carro, que era pro bicho passar, o 
bicho não passava, era todo tempo no meio do caminho.  

Ai nisso que ele parou, parece que ele disse que se era alguma coisa de mal, que seguisse 
o caminho dele, que quando ele botou a mão nos olhos, que tirou, o bicho já não tava mais. 

Pesquisadora: Ele respeitou, acreditou, foi embora... 

Josilia: Porque eles mandaram fazer remédio no carro, se não eles viravam. Eles mandam 
fazer remédio nos carro, porque é arriscado, ne, as vezes eles viram; e se eles não tivessem 
feito o remédio no carro, era arriscado ele revirar no carro, porque o bicho não queria sair do 
meio do caminho. 

Pesquisadora: Fazer um remédio pro carro que vocês dizem é fazer algum tipo de 
benzimento, essas coisas? 

Josilia: Isso. 

Pesquisadora: Mas vocês fazem muito isso aqui? 

Josilia: Tem gente que faz, mas tem gente que não faz67. O filho do “Seu” Zé, meu marido, 
eu tenho muito medo quando ele sai. Mas ele diz que anda é com Deus. Eu digo, é, a gente 
anda com Deus, mas se a gente não prestar bem atenção nessa estrada ai... já olharam 
muita coisa. 

Pesquisadora: Sério? Porque diz que aqui tem muito encantado, né? 

Josilia: Eu não gosto de sair de noite. Tem vez que quando ele vai pra festa, ele dizia 
“vambora”; quando dava cedinho eu dizia “vambora, Jeovan!”. Ele dizia: “tu já com tuas 
frescuras!”. Eu dizia: “não é”. Porque me dá muito medo, porque eles contam essas coisas, 
daí nós vem de noite sozinha nessa estrada, vê doidice ai. Ainda bem que eu nunca vi. Ele 
disse que uma vez ele passou... não sei se você viu ali no rio que a gente passa... 

Pesquisadora: Lá onde eu vi “Seu” zé com “Dona” Conga... 

Josilia: É! Antes de lá, mais em cima, não tem uns pés de umas buritizeiras? Bem ali, meu 
marido disse que umas seis horas, ele vinha de São Luis, ele vinha de moto... quando 
chegou bem pra lá um pouquinho, vinha tipo assim alguém chamando ele, mas ele não 

                                                           
67 Não há muitos carros na comunidade. Dois no máximo. 
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respondia. Ele dizia: “rapaz, será que é alguém querendo pedir carona?”. Ai, ele olhava pra 
trás e todo tempo alguém chamando ele, e ele não respondia, que quando ele ia responder 
ele se lembrou... ai disse que deram um grito, que o corpo dele se arrepiou, ai ele acelerou a 
moto e veio embora. Ele disse que foi um grito que ele se arrepiou todinho e sentiu que não 
era nada de bem.   

  

ENTREVISTA “DONA” JOANA 

Dino: Casos antigos que eu sabia e hoje ainda tenho gravado... 

Joana: Oh, meu pai, minha mãe... né, meu pai tinha uma irmã e tinha uma gruta ali, que a 
gente chamava Grutinha. Ai elas foram lavar e quando chegou na hora, ai ela agarrou e se 
jogou dentro d’água, se jogou e foi embora. A irmã do meu pai. Era uma caboclona, ai se 
jogou. Nunca mais apareceu. 

Pesquisadora: E a senhora já era nascida quando isso aconteceu? 

Joana: Ainda não. Eles que contavam. Minha mãe sempre contava, meu pai contava. 

Pesquisadora: Mas ainda está lá? 

Joana: Não. Roçaram assim, ai mataram, as mãe d’água que se mudaram de lá. 

Pesquisadora:  E elas estão pra onde agora? 

Joana: Eu não sei pra onde elas foram... (risos) 

Pesquisadora: Mas vocês escutam alguma coisa aqui, à noite, de madrugada? 

Dino: Olha, eu já encontrei visagem, ao vivo. Eu encontrei visagem saindo 12 horas da 
noite, aqui nesse lugar. Porque nesse tempo eu era perigoso pra arrumar mulher... e quando 
eu morava lá no Cujupe, eu assisti uma mãe d’água também levando um menino. Nós tava 
na fonte, banhando, ai quando deu, ele só disse assim “Ai, mamãe!”, ai quando ele sumiu, 
até hoje; o nome dele era João. Ai ele sumiu na fonte. Eu vi. 

Pesquisadora:  Ninguém nunca mais achou? 

Dino: Nunca mais. Ele é encantado. Ele disse “Ai, mamãe, tiririca me cortou”; ai pronto. 

 

ENTREVISTA “DONA” ROXA (MARINETE) 

Marinete: A gente ia pra igreja católica, ai a gente ia cantar hino da igreja católica, ai eles 
vinham, aqueles bando de gente do Oitiua, Baixa Grande, esses lugares ai... ai, a gente ia 
formar, essas brincadeiras ai, ia brincar de cair no poço, era essas brincadeiras ai... 

Pesquisadora: A senhora dançava no tambor de crioula também? 

Marinete: Eu dançava... bestava, porque eu não sabia dançar, ia bestar junto com eles. Ai, 
depois a gente foi largando, nunca mais a gente brincou, ai eu fui ser crente; oito anos de 
crente que eu sou, ai eu fui largando e eles foram ficando. 

Pesquisadora: Porque eu queria saber assim... eu tenho ouvindo muito falar das mães 
d’águas, de uma moça que foi encantada para cá, num poço do Apicum, já ouvi falar que ali 
perto do quintal do “Seu” José (Bola) tem mais não sei quantas grutas (poços)... 

Marinete: Sim. Porque a gente tinha uma grutinha pra cá, ai, se a gente deixasse a roupa 
no ancorador, quando a gente ia ver, a gente não achava mais, já tinha desaparecido a 
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roupa e a gente parou de deixar; e tem uma menina que se encantou lá. Ninguém nunca 
achou essa menina, foi encantada; só viu mesmo quando ela se basugou (afundou) dentro 
do rio, se basugou dentro do poço; a água era um brilho, a gente olhava mesmo era o fundo 
poço, era muito bonito. 

Pesquisadora: E nem sinal dela? 

Marinete: Nem sinal dela até hoje... 

Pesquisadora: Faz quanto tempo isso? 

Marinete: Ah, isso faz muito tempo, mais de trinta anos68...Dantes aqui, pra gente ir pra 
essa grutinha ali ou pra ali pra juçara, pra ir pra ali pro quintal da Romaninha (“Dona” 
Romana, esposa seu José), quando a gente ia, se a gente ia lavar, se a gente ia urinar ai a 
gente tinha que pedir licença, porque se urinasse e não pedia licença a gente pegava 
quebrante, botavam quebrante na gente, dava flecha... 

Pesquisadora: Dava moleza no corpo... 

Marinete: É. Uma vez a Florência, vó de Lindalva, de César, ainda tirou uma flecha ainda do 
meu dente. Eu ia pra cidade gritando de dor de dente... 

Pesquisadora: Mas o que a senhora fez pra pegar esse quebranto? Não pediu licença? 

Marinete: não, eu fui nessa juçara tomar banho. Quando eu venho de lá da juçara, a água 
tava muito bonita, muito azul a água. Digo... “Meu Deus, a água tá muito azul!”. Minha avó 
disse “Olha, não te admira!”, eu disse “Agora é tarde!”. Quando eu vim de lá já foi com febre, 
ai dessa febre surgiu uma dor de dente, essa dor de dente foi essa que eu já tava me 
arrumando pra ir pra cidade, pra tirar o dente. Ai, a Florência veio, fez um remédio, tirou a 
flecha e não careceu nem ela morder aqui no meu queixo; ela tirou a flecha com a mão. 

Pesquisadora: Morder? 

Marinete: É. Porque eles chupam ali, chupavam, que é pra tirar o feitiço. 

Pesquisadora: E a senhora viu a flecha? 

Marinete: Eu vi um negocinho alvinho com uma agulha. Ela botou assim na mão e me 
amostrou... alvinho. Ai esse pedaço de agulha que ela tirou não me doeu mais nada, eu não 
fui mais nem pra cidade, não precisou tirar o dente... tirei o dente um tempo desses, ai, que 
inchou... 

Pesquisadora: Mas por outro motivo? 

Marinete: Por outro motivo, mas por esse não. Por outro motivo que eu já tirei o dente e 
inchou... ai, acabou-se. Ai ela botou essa flecha dentro de um vidro branco com cachaça e 
deixou lá em casa; ai depois eu botei o vidro fora. 

Pesquisadora: Aqui ainda tem alguém que tira arca caída, que faz benzimento...? 

Marinete: Tem. Arca caída é um rapaz que mora no Pavão.  

Pesquisadora: Mas aqui mesmo ninguém tira arca caída, faz um benzimento, tira um 
quebranto? 

                                                           
68 Segundo a maioria das pessoas, essa história da menina que foi levada pela mãe d’água, na 

grutinha, tem mais de 70 anos. Muitos dos entrevistados, que tem em média de 30 a 70 anos, nem 

eram nascidos à época e já ouviram sobre esse fato dos pais e avós. 
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Marinete: Esse aqui faz, oh. 

Pesquisadora: Quem? Seu marido? 

Marinete: É. Jorge. 

Pesquisadora: O senhor é daqui? 

Jorge, esposo Marinete: Não. Eu sou de Centro de Vovó. Jorge Clemente Correa. 

Pesquisadora: Então, seu Jorge, o senhor sabe dizer quando a pessoa tá com quebranto? 

Jorge, esposo Marinete: Senhora, de vez em quando eu engendro um pouco, né? 

Pesquisadora: O senhor sabe dizer se eu tô com quebranto? 

Jorge, esposo Marinete: Não, não tá! 

Pesquisadora: Se eu sentir alguma coisa na minha cabeça... 

Jorge, esposo Marinete: Oh, o cara quando ele tá com quebrante... porque quebrante é o 
seguinte: oh, com o quebrante a gente dá febre, vem com a febre, dor no corpo... veio com 
quebrante no corpo o cara fica com o corpo todo quebrado, não consegue levantar, se 
espreguiça e muito; tem gente que dá febre, porque o quebrante só vem com a febre...a 
arca caída é outra coisa. 

 

ENTREVISTA “DONA” DELZA 

Delza: Nós terminava (fala da mãe do esposo, que via encantados), jantava, ai ela agarrou, 
nós se deitava, ai nós tava deitado, ai eu “Bora simbora, já terminou a novela, vamo se 
deitar”, ai nós ia se deitar. Ai nós ia se deitar. Ai ela tá pra lá e pra cá, se embalando na 
rede, pra lá e pra cá, se embalando. Eu disse: “Mãedita, tua mãe vai começar!”, porque a 
gente chama ele de mãedita, ai ele: “Que nada, hoje a gente vamo dormir!”. “Já tá fazendo 
três noites que a gente num dorme nadinha e uma mulher dessa não dorme. Hoje ela vai 
dormir e bem”. 

Ai nós tava deitado, ai parece que quando ele ia deitando, que ele ia pegando no sono, que 
ele ia roncando, ai eu batia nele e dizia: “oh, já começou tua mãe”. Ai ela começava: “Ai não 
sei o que é que tem, porque vira porque retorna”; ai cantando as cantigas e a gente não 
entendia como era o sotaque da cantiga. Ai quando dava ela dizia: “Tu já tá, menino? Olha, 
que menina linda, meu Deus!”. Eu disse: “Senhora, a senhora já vai começar com a sua 
aporrinhação? Qual é a menina linda que tem?”; e ela: “Tem, minha filha, olha ai. Tu não tá 
olhando?!” e eu: “Eu não tô olhando nada”. Ai também, senhora, ela saia se arrastando no 
chão a noite inteirinha. Era muita maré, muito mangue, muito boi...ai, ela gritava pro cavalo 
“oitio, vambora que nós já vamos...”.  

Delza: Boazinha. Ela dizia que não gostava de conversar mais nós, porque ela mostrava as 
coisas pra nós e nós num tava olhando. Eu digo: “eu num tô olhando nada”. 
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APÊNDICE D: AMOSTRAS DE FICHA CATALOGRÁFICA COM DADOS COMPILADOS 

DAS COMUNIDADES DE SANTO INÁCIO E ITAMATATIUA 

Os dados apresentados não trazem informações tais como nome dos entrevistados nem de 

familiares, dentre outros, como forma de preservar a identidade dos mesmos. 

SANTO INÁCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nome 

 

Data Nasc.  
Naturalidade Santo Inácio 
Quantidade Filhos 11 
Nome Filhos  
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Casada 
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Dona de Casa, Lavradora 
Produção Agrícola Farinha, milho, mandioca 
Escolaridade Semianalfabeta 
Religião Protestante 
Observações 
 

Citou sobre a lenda da Grutinha, mas não deu muitos detalhes sobre outras 
esferas quanto à religiosidade ou espiritualidade representada pelas lendas 
perpetuadas no sítio. No entanto, seu esposo é benzedor na comunidade e 
entende de vários procedimentos utilizando as ervas locais para preparo de 
remédios caseiros. Falou do processo da festa tradicional dedicada a Santa 
Luzia, dando alguns detalhes, como o levantamento das joias no local e em 
sítios vizinhos, preparação e distribuição de bolos e doces, presença de 
mordomos e outros elementos característicos não só de Santo Inácio, como 
também de Itamatatiua e outras comunidades quilombolas de Alcântara. 

 

 

 

 
 
 
Nome 

 

Data Nasc. 1969 
Naturalidade Santo Inácio 
Quantidade Filhos 4 
Nome Filhos  
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil  
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Dona de Casa, lavradora 
Produção Agrícola Arroz, farinha, milho, mandioca, banana, quiabo 
Escolaridade Ensino Fundamental Incompleto 
Religião Católica 
Observações 
 

No início da conversa, ela se mostrou um tanto arredia, pouco respondia. 
Mas no decorrer das perguntas, auxiliada por uma ouvinte (outra moradora 
da comunidade), começou a falar. Contou da lenda da Grutinha e a menina 
que havia sido encantada pelas mães d'água; também que, quando mais 
nova, caía (incorporava ou recebia entidades, segundo religião afro-
brasileira) em alguns lugares e, ao buscar um curador (pai de santo, guia 
espiritual), foi informada que ao chegar a determinada idade teria que 
dançar (incorporar em ritual), o que até o momento não aconteceu, segundo 
ela. 
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Nome  
Data Nasc. 1950 
Naturalidade Santo Inácio 
Quantidade Filhos 2 (5 falecidos) 
Nome Filhos  
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Não informado 
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Dona de Casa, Comerciante, Lavradora, Aposentada 
Produção Agrícola Arroz, milho, farinha 
Escolaridade Ensino Fundamental Incompleto (estudou até a 3a série) 
Religião Católica 
Observações 
 

Disse que antigamente na comunidade havia tambor de crioula, forró e 
outras danças 

 

 

Nome  
Data Nasc. 1990 
Naturalidade Pavão 
Quantidade Filhos 2 
Nome Filhos  
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Casada 
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Dona de Casa, Lavradora 
Produção Agrícola Arroz, milho, farinha, mandioca 
Escolaridade Ensino Fundamental Completo 
Religião Protestante 
Observações 
 

Trabalha na roça do sogro; mora na comunidade há sete anos. Disse que 
algumas pessoas da comunidade veem visagens de pessoas já mortas, e 
que das lendas e mitos que ouviu do quilombo estão as lendas acerca dos 
poços, da Grutinha e mães d'água que levam as pessoas para se 
encantarem 

 

 

Nome  
Data Nasc. 1950 
Naturalidade Cujupe 
Quantidade Filhos Não informado 
Nome Filhos Não informado 
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Não informado 
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Aposentado, Lavrador 
Produção Agrícola Milho, arroz, mandioca 
Escolaridade Analfabeto 
Religião Católico 
Observações 
 

Mora há 40 anos em Santo Inácio e está deixando o trabalho de roça, pois 
esta está prejudicando sua saúde e já não dá tanto quanto antes. Vai 
procurar outro meio de subsistência. 
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Nome  
Data Nasc. 1957 
Naturalidade Santo Inácio 
Quantidade Filhos 3 
Nome Filhos  
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Casada 
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Dona de Casa, Lavradora, Aposentada 
Produção Agrícola Mandioca, milho, farinha 
Escolaridade Analfabeta 
Religião Católica 
Observações 
 

Disse que na comunidade, antigamente, havia brincadeira de carnaval, 
blocos. Citou um muro antigo, da época da escravidão, mas que fica no Jirijó 
(caminho de quem vai para a comunidade de Pavão), que fez parte das 
terras de Santo Inácio. Lá ainda existem fragmentos desse muro. 

 

 

Nome  
Data Nasc. 1982 
Naturalidade Santo Inácio 
Quantidade Filhos 3 
Nome Filhos  
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Casado 
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Lavrador 
Produção Agrícola Arroz, milho, mandioca, farinha 
Escolaridade Ensino Fundamental Incompleto (estudou até a 5a série) 
Religião Católico 
Observações 
 

 

 

 

Nome  
Data Nasc. Não soube informar 
Naturalidade Guaribal 
Quantidade Filhos 3 
Nome Filhos 
 

 

Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Casada 
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Lavradora, Dona de Casa 
Produção Agrícola Arroz, milho, mandioca, farinha 
Escolaridade Ensino Fundamental Incompleto (estudou até a 3a série) 
Religião Católica 
Observações 
 

Citou a Festa de Santa Luzia, em novembro como uma festa tradicional 
local, trazendo pessoas de várias outras localidades da região. 
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Nome  
Data Nasc. 1962 
Naturalidade Não informado 
Quantidade Filhos 11 (4 falecidos) 
Nome Filhos 
 

 

Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Casada 
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Dona de Casa, Lavradora 
Produção Agrícola Milho, mandioca, farinha 
Escolaridade Analfabeta 
Religião Católica 
Observações 
 

Disse que as pessoas falam que as terras são da família Coelho. Citou ainda 
que muitos trocam a força de trabalho na produção de farinha e que outros 
alugam o espaço para que outros lavradores possam produzir, cobrando 
com produto final, força de trabalho e também dinheiro. 

 

 

Nome  
Data Nasc. 1959 
Naturalidade Santo Inácio 
Quantidade Filhos 11 
Nome Filhos  
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Casado 
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Lavrador 
Produção Agrícola Milho, mandioca, farinha, carvão 
Escolaridade Analfabeto 
Religião Católico 
Observações 
 

 

 

 

Nome  
Data Nasc. 1945 
Naturalidade Santo Inácio 
Quantidade Filhos 5 
Nome Filhos 
 

 

Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Casada 
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Aposentada, Dona de Casa, Lavradora 
Produção Agrícola Milho, mandioca, farinha, jerimum, batata, cará, banana 
Escolaridade Analfabeta 
Religião Católica 
Observações 
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Nome  
Data Nasc. Só soube precisar o ano de nascimento: 1940 
Naturalidade Santo Inácio 
Quantidade Filhos  
Nome Filhos 
 

 

Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Casada 
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Dona de Casa, Lavradora 
Produção Agrícola Mandioca, milho, farinha 
Escolaridade Ensino Fundamental Incompleto (estudou até a 3a série) 
Religião Protestante 
Observações 
 

 

 

 

Nome  
Data Nasc. 1957 
Naturalidade Santo Inácio 
Quantidade Filhos 7 (1 falecido) 
Nome Filhos 
 

 

Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Casada 
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Dona de Casa, Aposentada, Lavradora (trabalha pouco com a lavoura) 
Produção Agrícola Mandioca, milho, quiabo, maxixe, pepino, farinha 
Escolaridade Ensino Fundamental Incompleto (estudou até a 3a série) 
Religião Protestante 
Observações 
 

 

 

 

Nome  
Data Nasc. 1980 
Naturalidade Santo Inácio 
Quantidade Filhos 3 
Nome Filhos  
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Casada 
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Dona de Casa, Lavradora 
Produção Agrícola Mandioca, milho, arroz, banana, melancia, maxixe, farinha 
Escolaridade Ensino Fundamental Incompleto (estudou até a 3a série) 
Religião Católica 
Observações 
 

Disse que na estrada que dá acesso à comunidade, algumas pessoas 
contam terem visto vultos, visagens. Disse também que não se pode ir na 
boca do rio em qualquer horário, que quando os bichos se soltam e vão na 
direção do rio, eles não conseguem matá-los, porque os encantados que 
protegem a área, não permitem. 
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Nome  
Data Nasc. 1981 
Naturalidade Santo Inácio 
Quantidade Filhos 2 
Nome Filhos  
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Casado 
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Lavrador, Pescador 
Produção Agrícola Mandioca, milho, banana, carvão 
Escolaridade Ensino Fundamental Incompleto (estudou até a 4a série) 
Religião Católico 
Observações Citou a história da menina encantada pela mãe d'água, na Grutinha 

 

Nome  
Data Nasc. 1966 
Naturalidade Santo Inácio 
Quantidade Filhos 2 
Nome Filhos  
Nome Mãe  
Nome Pai Desconhecido  
Estado Civil  
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Lavrador, Pescador 
Produção Agrícola Mandioca, banana, milho, jerimum 
Escolaridade Analfabeto 
Religião Católico 
Observações 
 

Citou um bloco de carnaval que saía na comunidade antigamente, mas não 
existe mais. Falou da festa de Santa Luzia, que a cada ano era escolhido um 
responsável pela festa, mas há quatro anos quem cuida é o Sr. Paco. 

 

Nome  
Data Nasc. 1952 
Naturalidade Santo Inácio 
Quantidade Filhos  
Nome Filhos  
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Casado 
Nome Conjugue Não informado 
Atividade Profissional Lavrador, Pescador 
Produção Agrícola Mandioca, milho, arroz, melancia, maxixe, jerimum 
Escolaridade Analfabeto 
Religião Católico 
Observações 
 

Contou várias coisas sobre a comunidade, muitas das quais já citadas pelas 
demais pessoas, como a história da Grutinha e a menina encantada. Falou 
ainda que a imagem do São Inácio ficava no Porto dos Caboclos e foi 
roubado pelos brancos e levado para a cidade de Pinheiro 

 

Nome  

Data Nasc. 1971 
Naturalidade Itapacuem 
Quantidade Filhos 4 
Nome Filhos  
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Não informado 
Nome Conjugue Não informado 
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Atividade Profissional Dona de Casa, Lavradora 
Produção Agrícola Arroz, milho, mandioca, quiabo, banana 
Escolaridade Analfabeta 
Religião Católica 
Observações  
 
 
 
Nome 

 

Data Nasc. 1980 
Naturalidade Santo Inácio 
Quantidade Filhos 2 
Nome Filhos  
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Não informado 
Nome Conjugue Não informado 
Atividade Profissional Dona de Casa, Lavradora 
Produção Agrícola Mandioca, milho, arroz, maxixe, quiabo, melancia, abóbora 
Escolaridade Ensino Fundamental Incompleto (estudou até a 2a série) 
Religião Católica 
Observações 
 

Citou a história da Grutinha e a menina encantada, falou também da Festa 
de Santa Luzia, sem entrar em detalhes. Disse que quando a produção da 
roça dá em boa quantidade, comercializam; quando não, consomem. 

 

 

Nome  
Data Nasc. 1959 
Naturalidade Santa Luzia 
Quantidade Filhos 4 
Nome Filhos 
 

 

Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Não informado 
Nome Conjugue Não informado 
Atividade Profissional Dona de Casa, Lavradora 
Produção Agrícola Mandioca, milho, banana 
Escolaridade Ensino Fundamental Incompleto 
Religião Católica 
Observações 
 

 

 

 

Nome  
Data Nasc. 1965 
Naturalidade Santo Inácio 
Quantidade Filhos 3 
Nome Filhos  
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Casada 
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Dona de Casa, Lavradora 
Produção Agrícola Mandioca, milho, banana 
Escolaridade Ensino Fundamental Incompleto 
Religião Católica 
Observações 
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Nome  
Data Nasc. 1992 
Naturalidade Santo Inácio 
Quantidade Filhos  
Nome Filhos  
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Solteiro 
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Lavrador 
Produção Agrícola Mandioca, milho, arroz 
Escolaridade Ensino Fundamental Incompleto (estudou até a 5a série) 
Religião Católico 
Observações  

 

Nome  
Data Nasc. 1982 
Naturalidade Santo Inácio 
Quantidade Filhos 3 
Nome Filhos  
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Casada 
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Dona de Casa, Lavradora 
Produção Agrícola Mandioca, milho, arroz, feijão 
Escolaridade Ensino Fundamental Incompleto (estudou até a 3a série) 
Religião Católica 
Observações 
 

 

 

Nome  
Data Nasc. 1961 
Naturalidade Santo Inácio 
Quantidade Filhos 5 
Nome Filhos 
 

 

Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Casado 
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Lavrador 
Produção Agrícola Mandioca, milho, arroz, farinha 
Escolaridade Ensino Fundamental Incompleto (estudou até a 4a série) 
Religião Católico 
Observações 
 

Disse ter ouvido sempre que as terras de Santo Inácio pertenciam à Sra. 
Florência, Euzébia. 

 

Nome  
Data Nasc. 1966 
Naturalidade Santo Inácio 
Quantidade Filhos 4 
Nome Filhos  
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Casada 
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Dona de Casa, Lavradora 
Produção Agrícola Mandioca, milho 
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Escolaridade Ensino Fundamental Incompleto (estudou até a 2a série) 
Religião Católica 
Observações  
 
Nome 

 
 

Data Nasc. 1945 
Naturalidade Santo Inácio 
Quantidade Filhos 7 
Nome Filhos  
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Não informado 
Nome Conjugue Não informado 
Atividade Profissional Dona de Casa, Aposentada, Lavradora 
Produção Agrícola Mandioca, milho, arroz 
Escolaridade Analfabeta 
Religião Católica 
Observações 
 

Contou que os bisavós e os tataravô foram escravos; que em Santo Inácio 
não houve escravo, mas em Pavão, Baixa Grande, Castelo (comunidades 
vizinhas), sim. Que a proprietária das terras era a Sra. Ana Joaquina, da 
Família Coelho, que teve um casal de filhos. Era mãe da Sra. Laurência, que 
por sua vez, era mãe da Sra. Eulália (todas mencionadas em alguns 
depoimentos). Segundo a moradora, a Sra. Laurência teve 15 filhos 
(Mateus, Sebastiana, Eulália, Euzébio, Davi, Leocádia e outros). O que 
chamou atenção foi a memória ativa em detalhes da entrevistada ao 
recordar alguns dados. Disse ainda que na comunidade os antigos não 
tinham o costume de dizer a data de nascimento dos filhos. Também os 
antigos diziam quando os filhos deveriam casar. Lembrou que quando ela foi 
batizada, a capela dedicada a São Inácio ainda existia no sítio, ainda não 
havia sido levado. 

 

Nome  
Data Nasc. 1982 
Naturalidade Raimundo Su 
Quantidade Filhos 2 
Nome Filhos  
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Casada 
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Agente de Saúde 
Produção Agrícola  
Escolaridade Ensino Médio 
Religião Protestante 
Observações 
 

É agente de saúde de Santo Inácio e parte da comunidade vizinha de 
Pavão. Disse que uma das maiores doenças que atinge a comunidade é a 
hipertensão, em virtude do grande consumo de camarão e também devido à 
população trabalhar muito exposta ao sol. 

 

Nome  
Data Nasc. 1940 
Naturalidade Santo Inácio 
Quantidade Filhos 9 
Nome Filhos  
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Casado 
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Comerciante, Lavrador 
Produção Agrícola 
 

Mandioca, banana, milho, arroz, feijão, caju, manga, farinha, criação de 
porcos 

Escolaridade Ensino Fundamental Incompleto (estudou até 1a série) 
Religião Católico 
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Observações 
 

Possui uma casa de forno, um pequeno comércio local e responde também 
pela liderança da comunidade. 

 
 
 
Nome 

 

Data Nasc. 1938 
Naturalidade Santo Inácio 
Quantidade Filhos 5 
Nome Filhos  
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Casado 
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Comerciante, Aposentado 
Produção Agrícola  
Escolaridade Não informada 
Religião Católico 
Observações 
 

Segundo ele, o tambor de crioula da comunidade, que hoje já não dança, 
existiu desde o início do século XX. Ele foi tocador de tambor de crioula e 
tocou em muitas curas (terreiro de mina). Citou o nome de três curadoras 
(ialorixá ou mães de santo) que havia no sítio: Maria Caroço, Sulinda e 
Florência. Citou como lenda da comunidade, as mãe d'águas e algumas 
visagens vistas ao longo da estrada que dá acesso à comunidade. Disse 
que até alguns dias, ele próprio as ouviu chamar pelo seu nome. 

 
 
Nome 

 
 
 

Data Nasc. 1944 
Naturalidade Marmorona 
Quantidade Filhos 9 
Nome Filhos  
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Casada 
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Comerciante, Lavradora 
Produção Agrícola 
 

Mandioca, banana, milho, arroz, feijão, caju, manga, farinha, criação de 
porcos 

Escolaridade Ensino Médio Incompleto 
Religião Católica 
Observações 
 

Acredita que a comunidade tenha de 200 a 300 anos. Segunda ela, em São 
Inácio não havia escravos, mas no entorno, sim. Disse ainda que padres 
roubaram a imagem de São Inácio e a levaram para a cidade de Pinheiro. 
Ainda segundo ela, coadunando com relatos de outros moradores, para 
eles, São Inácio era um santo vivo, porque por onde passava deixava rastro. 

 

Nome  
Data Nasc. 1938 
Naturalidade Santo Inácio 
Quantidade Filhos 17 
Nome Filhos Não informado 
Nome Mãe  
Nome Pai Nicolau 
Estado Civil Casada 
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Lavradora aposentada, 
Produção Agrícola  
Escolaridade Analfabeta 
Religião Católica, Mineira 
Observações 
 

Disse que a mãe foi roubada pelo pai dela da comunidade de 
Mocajituba/Itamatatiua. Que o pai mantinha duas mulheres numa só casa, e 
que era comum, à época dele, essas relações múltiplas. Já foi adepta da 
religião mina-jeje quando mais nova e quando ainda havia terreiro de mina 
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na comunidade e ainda hoje gosta de dançar um tambor de crioula. Vez ou 
outra citou que sente a presença de entidades junto a ela, e que perdeu a 
visão em função do não cumprimento de suas obrigações espirituais. Usa 
bálsamo santo na testa para aliviar algumas dores que sente e disse que a 
mãe também usava. 

 
 
 
Nome 

 
 
 
 

Data Nasc. 1962 
Naturalidade 9 
Quantidade Filhos  
Nome Filhos 
 

 

Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Não informado 
Nome Conjugue Não informado 
Atividade Profissional Dona de Casa, Lavradora 
Produção Agrícola Milho, mandioca, farinha 
Escolaridade 
 

Ensino Fundamental Incompleto (estudou até a 2a série). Não sabe nem 
assinar o nome 

Religião Católica 
Observações 
 

Disse que antigamente a comunidade era abastecida pela fonte que tinha no 
Apicum, no poço onde se encantou a menina. Segundo ela, pessoas de fora 
não podiam frequentar o local, apenas a comunidade. Disse ainda que 
antigamente se quebrava muito coco babaçu para fazer azeite e 
comercializar para comprar, com o lucro, café, querosene, roupas e outros 
produtos; geralmente era feito na sexta, para vender no sábado. Citou 
também que os donos da terra de Santo Inácio são Laurência Claudina 
Coelho (Avó: Raimunda; Bisavô: Marilino de Jesus Coelho) e Raimundo 
Nazário Coelho. Citou um inventário, cuja documentação está sob poder da 
Família Leitão, em que fica determinado que se a última descendência de 
Santo Inácio morrer, as terras serão doadas à Santa Casa da Misericórdia, 
em São Luis. Há também a história de um paulista que teria comprado as 
terras, mas que não tinha como comprovar. Citou ainda a questão da 
liderança local atual, acusando certo desapontamento ao dizer que quem 
responde hoje pela comunidade não faz parte dela no que tange à liderança, 
nos assuntos do sítio, mesmo sendo filho de lá. Que ele não traz nada nem 
atrapalha também. Sua saída da Associação foi uma escolha dele, cujo 
motivo não foi citado. 

 

ITAMATATIUA 

 

Nome  

Data Nasc. 1957 
Naturalidade Tubarão 
Quantidade Filhos 10 
Nome Filhos  
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Casada 
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Aposentadoria, artesã (cerâmica), lavradora 
Produção Agrícola Pimenta, cana, cebolinha, coentro 
Escolaridade Ensino Fundamental Incompleto (estudou até a 2a série). Lê, escreve pouco 
Religião  
Observações 
 

Sente falta da sua roça, da presença de um maior pelos mais velhos por 
parte dos jovens, dos tempos de fartura (peixe, muita farinha era produzida).  
Não faz sua cerâmica na Associação; busca o barro e leva para casa, 
levando à associação apenas para colocar no forno. Isso porque tem que 
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cuidar do esposo que é doente (AVC). Participa da festa de Santa Teresa 
como caixeira. Aprendeu a tocar caixa desde menina, com d. Nicota, em 
Boca de Salina; dança tambor de crioula e forró. Segundo ela, nunca houve 
um terreiro de mina em Itamatatiua. Antes de aposentar-se trabalhava com 
roça, plantando: milho, maniva (farinha), feijão e arroz. Destacou as lendas 
do Poço do Chora e da Pedra de Encantaria 

 

Nome  
Data Nasc. Tem aproximadamente 76 anos 
Naturalidade Boca de Salina 
Quantidade Filhos 14 
Nome Filhos Não informado 
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Casada 
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Aposentado 
Produção Agrícola  
Escolaridade Não informada 
Religião Católica 
Observações 
 

Por conta de uma trombose não fala direito e depende da para cuidar de si e 
de sua saúde. 

 
 
 
Nome 

 
 
 
 

Data Nasc. Não soube informar 
Naturalidade Itamatatiua 
Quantidade Filhos 08 
Nome Filhos Não informado 
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Viúva 
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Aposentadoria e comerciante (possui uma pequena venda) 
Produção Agrícola 
 

Não trabalha mais com lavoura (roça), mas possui uma horta no quintal, com 
hortaliças (cebolinha, coentro e outro) 

Escolaridade  
Religião Católica 
Observações 
 

Segundo ela, foi a primeira a dar conta da existência da Pedra de 
Encantaria. Citou que seu pai foi a primeira pessoa a fazer cerâmica em 
Itamatatiua e também era curador (babalorixá ou pai de santo), função 
passada ao irmão, Fernando (já falecido), que assumiu posteriormente. Não 
possui água encanada. Abastece sua casa com água de poço, pois os 
canos não chegam até sua casa e custa caro para levar. Tem 3 netos e 8 
bisnetos: Felipe (2 filhos), Rosário (3 filhos) e Martinho (3 filhos) 

 

 

Nome  
Data Nasc. Não foi informada 
Naturalidade Itamatatiua 
Quantidade Filhos 04 
Nome Filhos  
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Não informado 
Nome Conjugue Não informado 
Atividade Profissional Artesã 
Produção Agrícola  
Escolaridade Ensino Fundamental Incompleto 
Religião Católica 
Observações Sente falta de um Posto de Saúde na comunidade e da melhoria na estrada 
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 que dá acesso ao sítio. Citou as lendas do Poço do Chora e da Pedra de 
Encantaria. Sente falta da fartura observada em tempos passados na 
comunidade e reclama da ausência de respeito por parte dos mais jovens 
pelos mais velhos e pela comunidade de uma maneira geral 

 

 

 

Nome  
Data Nasc. Não sabe precisar 
Naturalidade Itamatatiua 
Quantidade Filhos 10 
Nome Filhos  
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Casada 
Nome Conjugue Não informado 
Atividade Profissional Artesã, Lavradora 
Produção Agrícola Milho, arroz, farinha 
Escolaridade Ensino Fundamental Incompleto 
Religião Católica 
Observações  

 

Nome  
Data Nasc.  
Naturalidade Itamatatiua 
Quantidade Filhos 10 
Nome Filhos Não informado 
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Casada 
Nome Conjugue Não informado 
Atividade Profissional Artesã, recebe auxílio de Programas Sociais (bolsa família), lavradora 
Produção Agrícola Arroz, milho, mandioca, hortaliças 
Escolaridade Ensino Fundamental Incompleto 
Religião Católica 
Observações  

 

Nome  
Data Nasc.  
Naturalidade Itamatatiua 
Quantidade Filhos 03 
Nome Filhos Não informado 
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Não informado 
Nome Conjugue Não informado 
Atividade Profissional Artesão, Lavradora, recebe auxílio de Programas Sociais (Bolsa família) 
Produção Agrícola Mandioca, milho, hortaliças 
Escolaridade Ensino Fundamental Incompleto 
Religião Católica 
Observações 
 

Mora no mesmo terreno da mãe, sendo que sua casa fica no alto e a da 
mãe, na parte baixa. É autodidata com relação ao artesanato. Usa a 
criatividade na confecção de peças com palha de buriti, papel crepom e 
garrafa peti. Não continuou a escola por conta dos filhos. Não sabe contar a 
história da comunidade nem nada referente a lendas e mitos locais. 

 

Nome  
Data Nasc.  
Naturalidade Itamatatiua 
Quantidade Filhos 06 
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Nome Filhos  
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Casada 
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Lavradora, recebe auxílio de Programas Sociais (bolsa família) 
Produção Agrícola Milho, Mandioca, hortaliças 
Escolaridade Analfabeta (estudou até a 1ª série do ensino fundamental, mas não sabe ler) 
Religião Católica 
Observações 
 

É uma senhora muito simpática, mas não participa de tudo na comunidade, 
não faz cerâmica e pareceu um pouco insatisfeita com algumas coisas, 
como a distribuição das cerâmicas, por exemplo. 

 
 
Nome 

 

Data Nasc. Não informado 
Naturalidade Não soube informar 
Quantidade Filhos 04 
Nome Filhos Não informado 
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Viúva 
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Aposentada 
Produção Agrícola 
 

Possui uma pequena roça, com hortaliças (cebolinha, coentro, manjericão e 
outros) e verduras 

Escolaridade Ensino Fundamental Incompleto 
Religião Católica 
Observações 
 

Todos os filhos são adotivos. Ela nunca engravidou nem quis saber se tinha 
algum problema de saúde que impedia a gravidez, alegando que por ser 
uma comunidade simples e muitos não terem instrução, não havia incentivo 
nem conhecimento 

 

Nome  
Data Nasc. Não informado 
Naturalidade Tubarão 
Quantidade Filhos 03 
Nome Filhos Não informado 
Nome Mãe  
Nome Pai 
 

 

Estado Civil Casada 
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Lavradora, recebe auxílio de Programas Sociais (Bolsa família) 
Produção Agrícola Milho, arroz, hortaliças 
Escolaridade Ensino Fundamental Incompleto 
Religião Católica 
Observações  

 

Nome  
Data Nasc. Possui 70 anos 
Naturalidade Itamatatiua 
Quantidade Filhos 03 
Nome Filhos Não informado 
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Casado 
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Aposentadoria, lavrador 
Produção Agrícola Milho, hortaliças, arroz 
Escolaridade Analfabeto 
Religião Católico 
Observações  
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Nome  
Data Nasc. 74 anos 
Naturalidade Itamatatiua 
Quantidade Filhos 01 
Nome Filhos Não informado 
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Solteira 
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Lavradora, Aposentadoria 
Produção Agrícola Milho, hortaliças, mandioca 
Escolaridade  
Religião Católica 
Observações  
 
 
 
Nome 

 

Data Nasc. 71 anos 
Naturalidade Itamatatiua 
Quantidade Filhos 14 (04 falecidos) 
Nome Filhos  
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Casada 
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Aposentadoria, lavradora 
Produção Agrícola Mandioca, milho, arroz, hortaliças 
Escolaridade Semianalfabeta 
Religião Católica 
Observações 
 

Possui uma casa de farinha, que aluga para a comunidade, quando querem 
produzir 

 

Nome  
Data Nasc. 40 anos 
Naturalidade Olinda Nova do Maranhão 
Quantidade Filhos 05 
Nome Filhos  
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil  
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Aposentadoria por invalidez 
Produção Agrícola  
Escolaridade Ensino médio completo (magistério) 
Religião Católico 
Observações 
 

Foi para a comunidade por se casar como uma itamatatiuense. Perdeu a 
perna direita num acidente de moto. Antes, trabalhava como eletricista. 

 

Nome  
Data Nasc. 32 anos 
Naturalidade Boca de Salina 
Quantidade Filhos 01 
Nome Filhos Não informado 
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Casada 
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Dona de casa, recebe auxílio de Programas Sociais (bolsa família) 
Produção Agrícola  
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Escolaridade Ensino médio completo 
Religião Católica 
Observações 
 

Não participa de nenhuma atividade cultural na vila 

 

 

 

 

 

Nome  
Data Nasc. 1973 
Naturalidade Não soube informar ao certo (perto da comunidade de Tubarão) 
Quantidade Filhos 04 
Nome Filhos Não informado 
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Casada 
Nome Conjugue  
Atividade Profissional 
 

Dona de casa, recebe auxílio de Programas Sociais (Bolsa Família), 
lavradora 

Produção Agrícola Milho, arroz, maniva, cebola e hortaliças diversas 
Escolaridade Ensino Fundamental Incompleto (estudou até a 4a série) 
Religião Protestante 
Observações 
 

Reclama da falta de um posto de saúde local, pois quando precisam de 
médico, vão a Raimundo Sul (povoado mais próximo com o serviço); quando 
não podem pagar uma moto para levar (R$ 5,00) vão à pé. Citou que de 2 
em 2 meses um médico e um agente de saúde vão à comunidade.  
Se congrega na Igreja Assembleia de Deus (frequenta o templo da 
comunidade vizinha de Mocajituba II). A farinha da maniva que plantam, 
produzem no forno de dona Gregória, pagando o aluguel com a farinha 
pronta e a quantidade depende do tanto que rendeu (pode ser um paneiro 
ou dois de farinha) 

 

Nome  
Data Nasc. 1979 
Naturalidade Itamatatiua 
Quantidade Filhos 03 
Nome Filhos  
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Casada 
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Lavradora, recebe auxílio de Programas Sociais (Bolsa Família) 
Produção Agrícola Milho, mandioca, hortaliças 
Escolaridade Ensino fundamental Incompleto (Estudou até a 4a série; lê e escreve pouco) 
Religião Católica 
Observações 
 

Sabe fazer cerâmica, mas dificilmente faz; na festa de Santa Teresa ajuda 
tirando joias para a Santa nas outras comunidades. Ajuda o marido na roça 
plantando, capinando e colhendo, além de ajudar na roça dos pais também. 
Aprendeu a mexer com a terra com eles.  

 

Nome  
Data Nasc. 43 anos 
Naturalidade Itamatatiua 
Quantidade Filhos 03 
Nome Filhos  
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Casado 
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Nome Conjugue  
Atividade Profissional Lavradora, recebe auxílio de Programas Sociais (bolsa família) 
Produção Agrícola Milho, arroz, mandioca 
Escolaridade Ensino Fundamento Incompleto 
Religião Católica 
Observações 
 

 

 

 

 

 

Nome  
Data Nasc. 1969 
Naturalidade Itamatatiua 
Quantidade Filhos 03 
Nome Filhos  
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Casada 
Nome Conjugue  
Atividade Profissional 
 

Artesã (ceramista), recebe auxílio de Programas Sociais (Bolsa Família), 
lavradora  

Produção Agrícola 
 

Extrai azeite do babaçu (vende o azeite dentro da comunidade), milho, 
mandioca, hortaliças 

Escolaridade Semianalfabeta 
Religião Católica 
Observações 
 

Sente falta na comunidade da fartura que havia antigamente, do rio que era 
cheio e hoje mais parece um riacho. Ajuda na festa de Santa Teresa nas 
ladainhas, fazendo bolo e outras comidas.  

 

Nome  
Data Nasc.  
Naturalidade Itamatatiua 
Quantidade Filhos 03 
Nome Filhos  
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Casado 
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Aposentado 
Produção Agrícola 
 

Possui uma horta em seu quintal, com vários plantações, em canteiros 
(cebolinhas, coentro, alface, manjericão e outros) 

Escolaridade Semianalfabeto 
Religião Católico 
Observações 
 

 

 

Nome  
Data Nasc. 1950 
Naturalidade Itamatatiua 
Quantidade Filhos 02 
Nome Filhos Não informado 
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Viúva 
Nome Conjugue Abelardo dos Santos (falecido) 
Atividade Profissional Aposentada, recebe pensão do esposo, tem um comércio, lavradora 
Produção Agrícola Milho, mandioca, hortaliças 
Escolaridade Ensino Fundamental Incompleto (estudou até a 3a série) 
Religião Católica 
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Observações 
 

Sonha de ver todas as casas de alvenaria na vila. Citou que antigamente era 
difícil estudar, que os homens não participavam ativamente das coisas, mas 
hoje já colaboram mais. Tem problemas de saúde: diabetes e uma alergia 
que a impediu de continuar a fazer cerâmica. Falou sobre a Pedra de 
Encantaria (que hoje ainda vai à Pedra, mas antigamente não ia. Contou 
que d Lídia (irmã de dona Patrocina) contou-lhe que tinha ido brincar na 
região da Pedra quando tinha uns 5 anos; brincou na pedra, fazendo muito 
barulho, incomodando os donos do lugar, tendo, por isso, febre, perda de 
cabelos. Dizia que a pedra tinha dono. Citou também a lenda do “Senhor” 
Raimundo Muniz (de Marajatiba), que tinha muita vontade de ter as terras de 
Santa Teresa; e maltratava os pretos de lá. Segundo ela, ele foi a São Luis 
num barco à vela e disse que quando chegasse ia surrar d Zuleide 
(moradora), mas naufragou antes de cumprir o que prometera. 

 

Nome  
Data Nasc. 1942 
Naturalidade Tubarão (mas os documentos são de Itamatatiua) 
Quantidade Filhos 02 (adotivos) 
Nome Filhos  
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Solteiro 
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Aposentado, lavrador e benzedor 
Produção Agrícola Mandioca, hortaliças 
Escolaridade Semianalfabeto 
Religião Católico 
Observações 
 

É um dos benzedores do sítio, procurado por muitos para tirar quebrantos, 
arca caída e outros tipos de sintomas que acometem pessoas, que não 
querem buscar auxílio médico, acreditando serem problemas espirituais. 
Disse que na Pedra de Encantaria moram uma cobra e um urubu; que 
antigamente Itamatatiua tinha uma brincadeira de boi de zabumba chamada 
'Mimo de São João'; que sua mãe contava que havia escravidão e que os 
escravos eram maltratados.  

 

Nome  
Data Nasc. 1980 
Naturalidade Itamatatiua 
Quantidade Filhos Não informado 
Nome Filhos Não informado 
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Casado 
Nome Conjugue  
Atividade Profissional 
 

Professor (ensinava a 1a e 2a séries do ensino fundamental em uma escola 
de Mocajituba as disciplinas: Português, Matemática, Geografia, História, 
Artes, Religião e Ciências) 

Produção Agrícola  
Escolaridade Ensino Médio Completo 
Religião Católico 
Observações 
 

Já trabalhou com roça ajudando o pai e hoje, ajuda de vez em quando 
algum parente. Diz ter dificuldade na escola por conta da diferença de 
conhecimento dos alunos (uns mais atrasados que outros na mesma série). 
Citou que não havia alfabetização na vila e hoje, sua irmã ensina o pré num 
casa provisória, já que na escola da vila não há espaço. Contou que os 
primeiros nomes de Itamatatiua foram: Barracão, Colônia, Fazenda 
Tamatatiua até chegar a Itamatatiua. Tem vontade de fazer um curso 
superior, o que as vezes o faz pensar em deixar a vila, porque as condições 
de vida estão difíceis por lá. 
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Nome  
Data Nasc. 1975 
Naturalidade Itamatatiua 
Quantidade Filhos 02 
Nome Filhos Não informado 
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Casada 
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Artesã, recebe auxílio de Programas Sociais (Bolsa Família e Bolsa Escola) 
Produção Agrícola  
Escolaridade 
 

Ensino Fundamental Incompleto (Estudou até a 4a série; lê razoavelmente e 
escreve pouco) 

Religião Católico 
Observações 
 

Tinha uma roça, mas o esposo teve uma pneumonia que o impediu de 
continuar; sobrevivem dos programas do governo e da ajuda que vem da 
sogra, em alguns momentos.  Já fez cerâmica; começou aos 10 anos, mas 
por conta de um problema de saúde (a frieza do barro a fazia mal), deixou 
de produzir. Não conhece a Pedra de Encantaria, mas disse que as pessoas 
falam que ela tem a aparência de uma casa, com porta e janela. Da Fonte 
do Chora, disse que depois das 18 horas não se deve passar por lá, pois 
aparece uma mãe d'água (encantado) e põe quebranto. Falou sobre o 
processo de escolha do líder da comunidade: convoca-se uma reunião onde 
é indicado alguém e pergunta-se aos moradores se eles concordam com a 
indicação; quando não se dá dessa forma, eles fazem um plebiscito normal. 
Esse processo dá-se de dois em dois anos. Quanto à Santa Teresa, falou 
que os antigos diziam que a Santa queria estar num lugar carente, onde 
pudesse fazer caridade; daí ter escolhido Itamatatiua. Falou que a tia 
paterna tinha um barracão e fazia brincadeira de boi. 

 

Nome  
Data Nasc. 1953 
Naturalidade Itamatatiua 
Quantidade Filhos 08 
Nome Filhos  
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Casada 
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Aposentada, artesã (cerâmica), lavradora 
Produção Agrícola Mandioca, milho, arroz, hortaliças 
Escolaridade Semianalfabeta 
Religião Católica 
Observações 
 

Disse que gosta muito de ter sua roça e trabalhar nela. Contou que 
aprendeu a fazer cerâmica com “Dona” Neide, aos 12 anos, porque sua mãe 
não sabia fazer. A irmã sabia, mas não quis ensiná-la, dizendo que nunca 
aprenderia. Sua avó paterna foi escrava e já fazia cerâmica à época. 
Segundo dona Canuta, todos admiravam-se porque ela fazia uma cerâmica 
que mesmo indo ao chão, não se quebrava. Participa da festa de Santa 
Teresa ajudando a fazer bolo e quebrar coco. Gosta de dançar forró de 
caixa, reggae e seresta. Disse que seu pai foi a 1a pessoa a guardar a pedra 
de fundação da comunidade, que é uma representação simbólica da posse 
das terras para Santa Teresa (quem guarda a pedra atualmente é “Dona” 
Heloisa de Jesus).  
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Nome  
Data Nasc. 1952 
Naturalidade Itamatatiua 
Quantidade Filhos 06 
Nome Filhos Não informado 
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Separada 
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Aposentada 
Produção Agrícola  
Escolaridade Ensino Médio completo 
Religião Católica 
Observações 
 

Começou a trabalhar com educação em 1972. Foi catequista. Ensinou de 
1975 a 1980, quando a Prefeitura de Alcântara deu-lhe uma Portaria, em 
1978, e desde então vem se aperfeiçoando com cursos  

 

Nome  
Data Nasc. 10 de junho. Não sabe informar o ano de nascimento 
Naturalidade Itamatatiua 
Quantidade Filhos 05 
Nome Filhos Não informado 
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Viúva 
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Aposentada 
Produção Agrícola  
Escolaridade Analfabeta 
Religião Católica 
Observações 
 

Mora com dois netos e um sobrinho. Já trabalhou com cerâmica e roça. Tem 
problemas de saúde como reumatismo, que fez com que ela parasse com 
essas atividades.  

 

Nome  
Data Nasc. 1981 
Naturalidade Itamatatiua 
Quantidade Filhos 02 
Nome Filhos Não informado 
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Casada 
Nome Conjugue  
Atividade Profissional 
 

Dona de Casa, Lavradora, recebe auxílio de Programas Sociais (Bolsa 
Escola) 

Produção Agrícola Hortaliças, mandioca, milho 
Escolaridade Ensino Fundamental Incompleto (estudou até a 5a série) 
Religião Católica 
Observações 
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Nome  
Data Nasc. 1958 
Naturalidade Itamatatiua 
Quantidade Filhos 06 
Nome Filhos  
Nome Mãe ) 
Nome Pai Pai desconhecido 
Estado Civil Casado 
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Comerciante 
Produção Agrícola  
Escolaridade Ensino Fundamental Incompleto (estudou até a 5a série) 
Religião Católico 
Observações 
 

Fazia cerâmica, mas deixou a prática por uns tempos, atualmente fazendo 
esporadicamente 

 

Nome  
Data Nasc. 1969 
Naturalidade Itamatatiua 
Quantidade Filhos 06 
Nome Filhos  
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Casada 
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Comerciante, Agente de Saúde 
Produção Agrícola  
Escolaridade Ensino Médio Completo 
Religião Católica 
Observações 
 

Tem vontade de trazer para a vila uma escola para adultos e um curso de 
computação 

 

Nome  
Data Nasc. 66 anos 
Naturalidade Itamatatiua 
Quantidade Filhos 07 
Nome Filhos  
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Solteiro 
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Lavrador 
Produção Agrícola Mandioca, milho, feijão 
Escolaridade Semianalfabeto 
Religião Católico 
Observações 
 

Sua roça fica em Novo Belém, onde vai todos os dias. Disse não saber 
contar muito da história da comunidade porque morou 20 anos em São Luis. 
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Nome  
Data Nasc. 1960 
Naturalidade Itamatatiua 
Quantidade Filhos 06 
Nome Filhos  
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil  
Nome Conjugue  
Atividade Profissional  
Produção Agrícola Aposentadoria (esposo) e auxilio-doença (dela) 
Escolaridade Ensino Fundamental Incompleto 
Religião Católica 
Observações 
 

Perdeu as pernas há 15 anos, porque o sangue não circulava mais por elas. 
Durante conversa, mostrou profunda devoção a Santa Teresa e contou 
casos de preces que foram pedidas à Santa e atendidas, assim como casos 
em que ela puniu quem não cumpriu suas promessas. A princípio pareceu 
não relevar muito, mas no decorrer da conversa foi se soltando e até brincou 
conosco. 

 

Nome  
Data Nasc. 1966 
Naturalidade Itamatatiua 
Quantidade Filhos 04 
Nome Filhos  
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Casada 
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Comerciante, Lavradora 
Produção Agrícola Milho, mandioca 
Escolaridade Ensino Fundamental Incompleto 
Religião Católica 
Observações 
 

Na festa de Santa Teresa, canta nas ladainhas e dança tambor de crioula 

 

 

Nome  
Data Nasc. 1967 
Naturalidade Itamatatiua 
Quantidade Filhos 08 
Nome Filhos Não informado 
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Casado 
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Aposentado, lavrador 
Produção Agrícola Milho, mandioca, hortaliças 
Escolaridade Ensino Fundamental Incompleto 
Religião Católico 
Observações 
 

Todas as telhas e tijolos que revertem parte de sua casa foram feitos por 
ele. 
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Nome  
Data Nasc. 1948 
Naturalidade Itamatatiua 
Quantidade Filhos 08 
Nome Filhos  
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil  
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Aposentada 
Produção Agrícola  
Escolaridade Analfabeta 
Religião Católica 
Observações 
 

 

 

Nome  
Data Nasc. 1946 
Naturalidade Itamatatiua 
Quantidade Filhos Não teve filhos 
Nome Filhos  
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Viúva 
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Aposentada 
Produção Agrícola  
Escolaridade Semianalfabeta 
Religião Católica 
Observações 
 

 

 

Nome  
Data Nasc. 1966 
Naturalidade Itamatatiua 
Quantidade Filhos 03 
Nome Filhos Não informado 
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Casada  
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Lavradora, artesã 
Produção Agrícola Milho, hortaliças, mandioca 
Escolaridade Ensino Fundamental Incompleto 
Religião Católica 
Observações 
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Nome  
Data Nasc. 1955 
Naturalidade Itamatatiua 
Quantidade Filhos 01 
Nome Filhos  
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Divorciada 
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Comerciante, lavradora 
Produção Agrícola Milho, Mandioca 
Escolaridade Ensino fundamental incompleto 
Religião Católica 
Observações 
 

 

 

Nome  
Data Nasc. 06/03/1960 
Naturalidade Itamatatiua 
Quantidade Filhos 02 
Nome Filhos  
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Divorciado 
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Aposentado por invalidez 
Produção Agrícola  
Escolaridade Semianalfabeto 
Religião Católico 
Observações 
 

 

 

Nome  
Data Nasc. 1960 
Naturalidade Itamatatiua 
Quantidade Filhos 04 
Nome Filhos  
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Casada 
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Lavradora, recebe auxílio de Programas Sociais (Bolsa Família) 
Produção Agrícola Milho, mandioca, hortaliças 
Escolaridade Ensino Fundamental Incompleto 
Religião Católica 
Observações 
 

O esposo faz pequenos trabalhos informais para ajudar a complementar a 
renda da casa. Teve dificuldades em lembrar o nome de todos os filhos. 
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Nome  
Data Nasc. 1945 
Naturalidade Itamatatiua 
Quantidade Filhos 06 
Nome Filhos  
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Casado 
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Aposentado 
Produção Agrícola  
Escolaridade Analfabeto 
Religião Católico 
Observações 
 

Por conta da saúde, não trabalha com roça há um ano e meio. A esposa 
também é aposentada 

 

Nome  
Data Nasc. 25 anos 
Naturalidade Itamatatiua 
Quantidade Filhos 01 
Nome Filhos  
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Casada 
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Lavradora, pescaria 
Produção Agrícola Milho, mandioca, arroz 
Escolaridade Ensino Fundamental Incompleto 
Religião Católico 
Observações 
 

 

 

Nome  
Data Nasc. 1960 
Naturalidade Itamatatiua 
Quantidade Filhos 14 
Nome Filhos Não informado 
Nome Mãe  
Nome Pai  
Estado Civil Casada 
Nome Conjugue  
Atividade Profissional Aposentada 
Produção Agrícola  
Escolaridade Semianalfabeta 
Religião Católica 
Observações 
 

Foi bandeira e caixeira de Santa Tersa, além de tirar joia. O esposo também 
é aposentado. É uma senhora muito alegre e cheia de vida. Tem problema 
de surdez 
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ANEXO A: IMAGEM DE DOCUMENTAÇÃO DO CARTÓRIO DE ALCÂNTARA, COM 

DECLARAÇÃO DE BENS DA FAZENDA PERTENCENTE À ORDEM DO CARMO, ATUAL 

ITAMATATIUA. 
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