Quilombos

Quilombos
Quilombos são comunidades autônomas, vivas, lugares de produção material e
simbólica. Constitui-se como sistema político-econômico-religioso, de parentesco,
que margeia ou é alternativo à sociedade abrangente. Essas características os
identificam como patrimônio vivo, que comunica passado, presente e futuro. O
território adquire grande importância, uma vez que materializa sentimento comum de
pertencimento, no qual todos compartilham as mesmas condições de vida e trajetórias
(que não destoam muito entre si e que, por sua vez, conformam uma linguagem
própria).
Em 2017, o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo
Horizonte/CDPCM-BH aprovou o registro como Patrimônio Cultural Imaterial de
Belo Horizonte das Comunidades Quilombolas: Luízes, Mangueiras e Manzo Ngunzo
Kaiango. Em novembro de 2020, o CDPCM-BH aprovou o registro da Comunidade
Quilombola Souza.
Esses registros integram as políticas públicas de reconhecimento e valorização
da cultura afro-brasileira no processo histórico de construção de Belo Horizonte,
rompendo com uma tradição de silenciamento e invisibilidade desses sujeitos e
comunidades formadoras da capital. Além disso, marcam o momento de afirmação
da luta dos quilombolas pelo direito de viver na cidade, sem perder de vista suas
tradições, seus modos de vida, saberes e crenças.
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Quilombo Luízes
Localização: Vila Maria Luiza, no bairro Grajaú - Região Oeste
A origem da comunidade de Luízes remonta ao século XIX, antes da fundação da
cidade de Belo Horizonte, quando ancestrais do município de Nova Lima chegam à
atual área do quilombo. Esses antepassados - o casal Maria Luíza (1886-1971) e Vitalino
(?-1946) - juntaram-se a um outro núcleo da família, moradores daquele local, que
fazia parte da antiga Fazenda Calafate. Esse território, situado às margens do córrego
Piteiras – que fluía onde hoje existe a Avenida Silva Lobo – é a localização do Quilombo
dos Luízes.
O nome da comunidade, também conhecida como Vila Maria Luiza, refere-se ao nome
da matriarca e à sua linhagem. Os membros da família traziam uma flor de lótus feita
de barro, um símbolo de liberdade e que os identificava como um Luiz.
As tradições estão ligadas às práticas agrícolas. O território possuía abundância de
água, o que possibilitou a existência de uma horta, cujos produtos eram vendidos para
sustento da comunidade. Existiam também plantações de pita, cana comum, canacaiana e milho, além de bananeiras e várias árvores frutíferas. Na parte mais alta,
ficava a plantação de abacaxi, que precisava de pouca irrigação. Muitos membros
do quilombo ainda cultivam hortaliças e legumes para alimentação. Outra atividade
tradicional está ligada à afirmação e à valorização da estética negra, especialmente os
cuidados com cabelo afro e suas formas de trançados.
A festa de Sant’Ana era uma celebração tradicional no Quilombo dos Luízes. Começou
com devoção da matriarca, ocorrendo anualmente no dia 26 de julho. O levantamento
da bandeira era feito pelo congado dos irmãos de Maria Luiza, que moravam em
Nova Lima. Depois de 1971, a festa foi interrompida. Em 2000, foi retomada - sendo
novamente interrompida em 2016. Ainda são organizadas Novenas de Sant’Ana, cada
dia na residência de uma das famílias do quilombo.
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Quilombo Mangueiras
Localização: quilômetro 13,5 da MG-20, próximo ao bairro Aarão Reis - Região Nordeste
Área: 18.860 m²
Seu território foi comprado por Cassiano José de Azevedo e Vicência Vieira de Lima,
em meados do século XIX. O casal de lavradores, possivelmente naturais de Santa
Luzia e Sabará, trabalharam como agregados e prestadores de serviços nas fazendas
do entorno. Tiveram doze filhos, sendo a caçula, Maria Bárbara, a ascendente mais
próxima dos moradores da comunidade. Ela se casou com José Maria do Espírito Santo,
com quem teve três filhos: Cassiano José Maria dos Santos, casado com Dejanira;
Miguel José Maria dos Santos, que não morou no quilombo, e José Emílio dos Santos,
casado com Dona Isabel. Cassiano ficou com a parte mais baixa do terreno, Miguel
com a parte intermediária, e José Maria com a parte mais alta. Essa configuração ainda
define a distribuição das casas em Mangueiras: os descendentes de José Emílio vivem
na parte de cima; já os descendentes de Cassiano, na parte de baixo.
O nome da comunidade refere-se à existência de mangueiras no território, definidoras
da identidade e do autorreconhecimento. A preservação das três nascentes ali
existentes também define sua identidade e suas práticas religiosas. Com origem
agropecuária, a comunidade também preserva essas tradições, especialmente a
plantação de cana, com a venda da garapa, e a criação de animais, principalmente
cavalos. Existe ainda uma ligação com os tropeiros, atividade exercida pelos
ancestrais. No território há remanescentes de caminho dos tropeiros próximo da Pedra
do Urubu.

Observa-se a importância das mulheres na comunidade de Mangueiras: 70% de seus
habitantes são mulheres, sendo as principais responsáveis por manter as tradições e a
religiosidade.
Entre 1970 e 1980, surgiram os primeiros cultos aos orixás e às entidades da umbanda
no quilombo, conhecido como “Terreiro da Dona Isabel”. Durante alguns anos, a
fé de alguns moradores era mantida de maneira independente, espontânea e não
institucionalizada. Em 2009, foi fundado o terreiro de candomblé Ilê Asé Odé Safé Edún
Ará (Casa de Força e Poder de Oxóssi), com grande importância para a comunidade
quilombola.
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Quilombo Manzo Ngunzo Kaiango
Localização: bairro Paraíso - Região Leste
Área: 360 m²
A Comunidade Religiosa e Quilombola Manzo Ngunzo Kaiango ocupa seu território
desde a década de 1970, quando iniciou suas atividades como casa de Umbanda
denominada “Senzala de Pai Benedito”, depois transformada em terreiro de Candomblé
Angola. Hoje ela se organiza através da Associação de Resistência Cultural da
Comunidade Quilombola Manzo Ngunzo Kaiango. A matriarca do grupo e sacerdotisa
do terreiro, Mãe Efigênia (Efigênia Maria da Conceição – Mametu Muiandê), está ligada
a todos os moradores por laços de parentesco, seja consanguíneo ou religioso. A
dinâmica religiosa do grupo é pontuada pelos rituais do candomblé, bem como pelas
consultas espirituais e jogos de búzios realizados por Mãe Efigênia.
Observa-se, assim, a importância das mulheres na comunidade do Manzo Ngunzo
Kaiango, especialmente pela autoridade da matriarca e pelo envolvimento das
mulheres do quilombo em todas as atividades.
O Terreiro e Quilombo Manzo Ngunzo Kaiango possui uma série de atividades de
valorização da identidade dos afrodescendentes. Além da festa de Pai Benedito, a
festa do Caboclo e a festa do Exu Paredão, o quilombo oferece oficinas de dança,
percussão, cabelos e indumentárias afro, entre outros, que servem para o resgate da
identidade, da autoestima e como forma de educar os sujeitos dessas atividades para
o exercício pleno da cidadania. O Quilombo Religioso Urbano de Manzo é, portanto,
uma referência não somente para o patrimônio afrodescendente de nossa cidade e
sua luta por cidadania, mas também um espaço de importância social, na medida em
que atua na formação complementar de jovens residentes na região, notadamente um
aglomerado de Vilas e Favelas.
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Quilombo Souza
Localização: bairro Santa Tereza - Região Leste
Área: 2.550 m²
Seu território foi adquirido por Petronillo de Sousa (1879-1921) e Elisa da Conceição
(1887-194?) nas primeiras décadas do século XX. O patriarca era filho de Joana, uma
escravizada pelo coronel e comendador Joaquim Luiz de Sousa Breves, em Além
Paraíba. Já a matriarca, natural de Angustura, era filha de Cezária Teixeira e José
Teixeira. Casaram-se em 1902 e tiveram sete filhos. Na década de 1910, Petronillo veio
para Belo Horizonte em busca de trabalho e junto com outros afro-brasileiros deixaram
suas marcas nas edificações da cidade. A família adquiriu um terreno onde atualmente
se encontra o bairro Santa Tereza.
O nome da comunidade está relacionado aos ancestrais, que, segundo a tradição oral,
vieram de Angola escravizados pela família Breves. As tradições familiares estão
ligadas ao exercício de atividades agrárias como o cultivo de horta e a criação de
animais (granja), cujo excedente seria comercializado em feiras. O ofício de carpinteiro,
adotado pelo patriarca, também se tornou tradicional. O cultivo de hortaliças e
legumes ainda persiste no território, mas unicamente para consumo da comunidade.
Houve uma diversificação das práticas econômicas.
Observa-se a importância das mulheres na comunidade de Souza: desde a morte do
patriarca, elas tornaram-se as detentoras das tradições e estão envolvidas em todas
as atividades da comunidade.
Entre as tradições da comunidade, estão os festejos juninos em homenagem a Santo
Antônio, São Pedro e São João. Inicialmente eram realizadas dentro do território.
A partir de 2013, a festividade foi transferida para a rua em decorrência do número
de pessoas, passando a contar com autorizações para funcionamento, aluguel de
barracas, a presença de bandas e quadrilhas convidadas. Outra festa importante que
acontece dentro do território é a de Cosme e Damião. Durante a festividade, além
de uma mesa de bolo e da distribuição de balas, refrigerantes e doces, algumas
brincadeiras antigas são ensinadas às crianças.
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