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Resumo 

Pretende-se, a partir da ótica da nova geografia cultural, significar as diversas formas de 

manifestações religiosas presentes no remanescente quilombola Mato do Tição. Busca-

se igualmente, aclarar a percepção de religiosidade e a importância das festas religiosas 

para a consolidação da fé da comunidade. Contudo, abordando a representatividade das 

heranças religiosas e culturais presentes no quilombo para compreender a estrutura 

social, cultural e espacial da comunidade do Matição. Foi possível conhecer as diversas 

peculiaridades religiosas locais, com ênfase no catolicismo popular, no sincretismo, e na 

significação (hierofania) que o espaço social da comunidade recebe em função dos 

valores e manifestações da religião. 

 

Palavras-Chave: Geografia Cultural, Religiosidade, Comunidades Quilombolas 

 

Introdução  

 

A Geografia Cultural tem sido alvo de recentes desenvolvimentos e debates, apresentando 

crescente valorização. Um dos seus campos de estudo é a Geografia das Religiões e do Sagrado, 

que se interessa pela compreensão do sentimento religioso nas culturas, considerando que a 

religião constitui, junto com outros elementos, o espaço social e histórico.  
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Sendo assim, procura-se aqui, através do enfoque nas manifestações de festas religiosas do 

quilombo Mato do Tição, compreender como estas importantes relações se dão no espaço que 

usam, quais as influências na cultura da comunidade e, especialmente, como a herança das 

matrizes formadoras desta cultura quilombola se manifestam no caso estudado. 

 

Este trabalho pretende, portanto, contribuir com a discussão das manifestações religiosas na 

cultural e, especialmente no espaço, considerando que, em um quilombo, convivem de maneira 

próxima e particular, o sagrado e o profano, manifestações de diferentes religiões e crenças se 

fundem e (re)criam um espaço de produção, manutenção e resistência de seus modos de vida. 

 

Para isso, inicia-se discutindo as origens, preceitos e campo de estudo da Geografia Cultural, 

enfocando as questões das manifestações culturais e seus reflexos na paisagem. Em um segundo 

momento, o trabalho aborda a criação e o sentido do sagrado na colaboração da forma mais 

organizada de sua manifestação: as religiões. 

 

Posteriormente, discute-se a religião católica no Brasil, enfocando suas particularidades e fusões 

na manifestação popular, que acabam por refletir no sentido de territorialidade de uma 

comunidade. Finalmente, apresenta-se o Quilombo Mata do Tição, realizando uma análise de 

suas origens, manifestações e sua apropriação do espaço através da religião. 

 

Geografia Cultural e as manifestações na paisagem 

 

Foi tardia a introdução da Geografia Cultural nos estudos e na formulação do pensamento 

geográfico. Segundo Claval (2001) somente no início do século XX, foram efetuados os 

primeiros estudos direcionados à esta área do saber, e estes estavam focados na compreensão 

das ações humanas passadas sem, contudo, direcionar os estudos desta Geografia, por exemplo, 

para o sentimento existente nas ações humanas e tampouco o significado mental, que estes 

possam ter. 

 

Carl Sauer foi um dos principais responsáveis pela criação dos primeiros preceitos da Geografia 

Cultural, através da obra “Morfologia da Paisagem”. A paisagem apresenta-se como a expressão 

das relações homem-natureza, a marca que o homem imprime na superfície terrestre, dando 

condições para a existência e ação humana que a modelam, segundo Sauer (apud BERQUE, 

2004, p.85) “A paisagem é uma marca, pois expressa uma civilização, mas é também uma 

matriz porque participa dos esquemas de percepção, de concepção e de ação a cultura (...), 

relação de uma sociedade com o espaço e com a natureza (...)”. Entretanto, como a paisagem 

cultural é o resultado da modelagem de um grupo em uma paisagem natural, estas podem 
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apresentar diferentes graus de desenvolvimento ao longo do tempo, uma vez que a força que a 

modela, está na própria cultura. 

 

Todavia, a modernização e a dinamização do mundo a partir do pós-segunda guerra e, 

especialmente após o advento da globalização, criou a necessidade de estimular uma abordagem 

mais dinâmica da Geografia Cultural. Isto em função da relativa homogeneização das culturas 

pelo mundo que, portanto, deixariam de imprimir marcas diferentes na paisagem (CLAVAL, 

2001). Portanto, a Nova Geografia Cultural não se restringe aos aspectos materiais da cultura, 

mas permite se organizar pela: 

 

(...) constatação de que as realidades que refletem a organização social do 

mundo, a vida dos grandes grupos humanos e suas atividades jamais são 

puramente materiais. É a expressão de processos cognitivos, de atividades 

mentais, de trocas de informação de idéias (...) dimensão psicológica e sócio 

psicológica (...) sensações (...) conhecimentos e crenças (...) (CLAVAL, 

2001, p. 39) 

. 

As abordagens e dimensões que compõem a Nova Geografia Cultural são reafirmadas por 

autores como Eugen Wirth e Xavier de Planhol, citados por Claval (2001, p. 37) “(...) a lógica 

do comportamento humano não é universal, depende das crenças religiosas ou filosóficas.”  

 

A cultura de um indivíduo é, portanto, fruto da junção de um contexto histórico familiar, social, 

e espacial, que contribuem para a formação de ideais e concepções do mundo. Cada cultura 

segue os seus próprios caminhos em função dos diferentes eventos históricos que enfrentou. 

Toda cultura tem uma lógica própria e encontram a sua coerência dentro do próprio sistema, 

para WAGNER e MIKESELL (2000, p.113-114), a cultura constituiria “uma chave para a 

compreensão sistemática de diferenças e semelhanças entre os homens” e o conceito de cultura 

ofereceria um meio para classificar os seres humanos “em grupos bem definidos, de acordo com 

características comuns verificáveis, e também um meio para classificar áreas de acordo com as 

características dos grupos humanos que as ocupam”. Ainda, de acordo com LARAIA (2000, 

p.21) “O Homem é o resultado do meio cultural em que foi socializado. Ele é um herdeiro de 

um longo processo acumulativo, que reflete o conhecimento e a experiência adquirida pelas 

numerosas gerações que o antecederam”. 

 

Na colocação de Wagner e Mikesell (2000, p. 121) todo o conhecimento intrínseco na cultura de 

um povo “(...) define e limita mais o comportamento humano potencial que pode explicar 
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transformações geográficas e reduz ainda mais a necessidade de reconstruir modelos obscuros 

de comportamento”  

 

Este comportamento é a identidade de um povo que é de grande importância para a construção 

cultural de uma sociedade. A identidade de uma sociedade é dotada de uma singularidade, que 

expressa aspectos relativos à sua organização social, política e espacial (CORRÊA, 2006). 

 

Esta geografia procura, portanto, compreender entre os homens, dos grupos, e a relação destes 

com a natureza, considerando as motivações que levam à singularidade dos grupos e, 

principalmente, dos indivíduos. 

 

Sendo assim, as pesquisas em Geografia Cultural passaram a tratar da distribuição passada e 

presente de características da cultura, daquilo que a torna semelhante, mas também daquilo que 

a difere, constituindo a base para o reconhecimento e as delimitações de espaços culturais.  

(...) seu impacto é muito maior, porque modifica a perspectiva global da 

geografia humana, que não tem mais por finalidade descrever a diversidade 

da Terra, inventariar os tipos de paisagens que se encontram nela e explicar 

as formas de organização do espaço que nela se desenvolveram, trata-se de 

interrogar os homens sobre a experiência que têm daquilo que os envolve, 

sobre o sentido que dão à sua vida e sobre a maneira pela qual modelam o 

ambiente e desenham as paisagens para nelas afirmar sua personalidade, suas 

convicções e suas esperanças (CLAVAL, 2001, p. 42). 

 

O espaço cultural é uma resultante da ação, ao longo do tempo, da cultura sobre a paisagem 

natural, na qual a cultura estrutura as paisagens e estas incorporam a cultura. “Qualquer 

geógrafo que estuda e descreve paisagens afetadas pelo homem não pode evitar de relatar 

observações em termos de processos reais,” (WAGNER, MIKESELL,  2000, p.156). 

 
O estudo do espaço (paisagem) é de grande importância para o pensamento geográfico, já que é 

capaz de relacionar e representar conceitos como os de religião, espaço, território e lugar. A 

partir da ação humana na natureza ao longo do tempo, se define uma paisagem com diversos 

significados, onde se expressam valores, crenças, mitos e utopias. “A paisagem cultural é 

modelada a partir de uma paisagem natural por um grupo cultural. A cultura é o agente, a área 

natural é o meio, a paisagem cultural é o resultado.” (CORRÊA, 2004, p.09). 

 

O sagrado e as religiões na Geografia Cultural 
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Foi dentro núcleo familiar que surgiu a primeira forma de manifestação religiosa da história da 

humanidade. Nestas, os homens recorriam à força superior das almas dos seus descendentes 

para guiar os vivos. “os mortos eram tidos como sagrados, sendo venerados e temidos pelos 

seus descendentes” (ROSENDAHL, 1996 p. 25). Esta é provavelmente a prática sagrada 

pioneira da humanidade. Contudo a crença era restrita ao núcleo familiar “religião era 

puramente doméstica” (ROSENDAHL, 1996 p. 26). 

 

O sagrado está relacionado com uma divindade, pertencente a uma realidade, a um novo plano 

espiritual. Este é representado através de hierofanias, que são “(...) a manifestação do sagrado 

num objeto qualquer (...)” (ROSENDAHL, 1996, p. 27). A hierofania é aceita pelo fiel, que ao 

olhar para um objeto sagrado não vê o seu real significado, mas o que este representa. 

 

Começando pelo próprio espaço e pelas regras, cada família fazia sua própria cerimônia que 

condizia com a tradição intrínseca da família, o espaço era restrito ás propriedades familiares. 

Todavia estas práticas são bastante próximas do que hoje nos referimos ao conceito de religião, 

como diz Rosendahl (1996, p. 27) “Ambos contém muita coisa em comum (...) o certo é que 

ambas se manifestam no espaço”. 

 

O valor incondicional dado ao sagrado pelos fiéis, está diretamente relacionado com a “(...) 

necessidade de orientação, da ordem, do cosmo.” (ROSENDAHL; 1996 p. 28). Todavia é 

notável a relação de dependência do homem com o simbolismo presente das coisas, do valor 

intrínseco que estes dão à matéria e principalmente da ordem que uma entidade sagrada 

proporciona aqueles que nela acreditam. 

 

Em vista que, o sagrado faz parte do imaginário humano, das necessidades da crença e da 

identificação, é explicito sua modulação para interesses humanos como, por exemplo, ordenar e 

hierarquizar os “planos” espirituais. Há também uma ação discriminatória dentro desses ritos e 

religiões, como os que se opõe da verdade imposta pela determinada religião é descriminado e 

subjugado. 

 

É importante ressaltar que a devoção não esta relacionada apenas pelo fato da força dos 

símbolos religiosos, mas também por sujeitar ao fiel um conforto, a respeito da imperfeição do 

mundo em que vivem. É a busca de uma vida sem impurezas visando sempre a purificação dos 

maus feitios realizados em vida. “O homem consagra o espaço porque ele sente necessidade de 

viver num mundo sagrado, de mover-se num espaço sagrado” (ROSENDAHL, 1996, p. 65).  
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Contudo a territorialidade do sagrado é de suma importância para o fiel. O reconhecimento de 

tal espaço, como refúgio das tentações e devaneios humanos, possibilita o mesmo de se 

fortalecer e de sentir que há algo mais supremo do que sua própria realidade. Esta característica 

das religiões tem uma faceta dominadora e outra consoladora. 

 

Confirma-se a importância do estudo da religião ao analisar a sua influência na formação de 

diversas áreas do conhecimento e na configuração da humanidade. Desde a construção de um 

espaço social até na própria representação histórico-cultural. Podendo vincular os estudos 

religiosos para os campos das ciências ou restringi-la à caracterização no âmbito do sagrado. De 

acordo com Gil (2001, p. 40) “Essa tendência marcada presume uma secularização crescente 

desde campo do conhecimento e um renovado exílio do sagrado como ponto focal de análise”  

 

Independente desta especulação pertinente, do direcionamento da pesquisas e dos estudos 

religiosos, é inaceitável a exclusão da importância do sagrado. “O sagrado impõe um 

condicionamento para análise da religião que nos capacita a verificar uma diferença conceitual, 

mesmo guardadas as devidas proporções fenomênicas” (GIL, 2001, p. 40). 

 

Segundo Gil (2001, p.39) “A religião contribuía para a imposição dissimulada dos princípios de 

estruturação da percepção e do pensamento do mundo e, em particular, do mundo social”. 

Sendo assim observamos a complexidade do estudo da religião. O qual relaciona a formação 

cultural, ideológica de um povo, caracteriza o poder e o transcendental sem abominar a razão.  

 

A representatividade religiosa na humanidade é tão intensa que “categorizar o sagrado não é 

uma tarefa fácil, pois qualquer resposta que obtivermos estará vinculada a uma cultura e sub-

cultura a qual pertencemos. Sendo assim, corremos o risco de vincular uma série de 

preconceitos ancestrais à interpretação do fato religioso” (GIL, 2001, p. 40). Contudo a 

compreensão de que nossa formação é concebida encima de preceitos religiosos. 

 

Catolicismo, manifestações e o sentido de território/territorialidade 

 

Como já tratado, a religião, com o passar do tempo foi se modelando e se transformando, seja 

em função do momento histórico, do lugar e principalmente da cultura a que pertence. Ao 

analisar o território e a territorialidade do sagrado, é possível a compreensão da atuação da 

religião na sociedade. 

 

Em vista do fato de que a religião se comporta como o “Estado”, ao estabelecer o seu território e 

organizá-lo aumentando a sua territorialidade. “É nesta poderosa estratégia geográfica de 
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pessoas e coisas, ampliando muitas vezes o controle sobre os espaços, que a religião se estrutura 

enquanto instituição criando territórios seus.” (ROSENDAHL, 1996, p. 59). 

 

A autora Rosendahl (1996, p. 61) cita três diferentes tipos de comportamentos religiosos, que 

resultam na configuração da territorialidade. A coexistência pacífica, a instabilidade e 

competição e a intolerância e execução.  

 

De acordo com os interesses desta pesquisa, ilustraremos apenas o primeiro tipo de 

comportamento, a coexistência pacífica. Uma sociedade que incorpora este comportamento, esta 

susceptível a inúmeras modificações na própria estrutura da sociedade e principalmente na 

fusão e alteração das suas religiões. 

 

Esta sociedade, pacífica e heterogênea, costuma ter cultos de todas às competências, e estão 

predispostos a se fundirem. Esta junção é denominada de sincretismo religioso. O sincretismo é 

a junção de diferentes religiões, seitas e costumes que resultam em uma nova religião, que 

possuem valores de todas aquelas que foram primordiais para o seu surgimento 

 

A priori compreende-se a dicotomia da representação católica nos territórios brasileiros, quando 

se comparado com os países europeus, onde residem os praticantes mais ortodoxos do mundo. 

A manifestação do catolicismo brasileiro está diretamente relacionado a feitios milagrosos e aos 

costumes populares brasileiros. Esta adaptação da religião à realidade popular brasileira fez com 

que a relação do fiel para com a igreja fosse completamente modificada. Estes passaram a 

identificar-se mais com esta religião, daí o incremento das devoções e romarias.  

 

Explicitando de forma mais comparativa, a relação dos santos para os fiéis do catolicismo 

popular tem a mesma representatividade que os umbandistas com seus orixás. Em ambas as 

crenças, estes representantes fazem o papel de guias e protetoras.   

 

Os santos são as representações fundamentais do catolicismo popular, como 

seres pessoais e espirituais, dotados de poderes sobrenaturais estando no céu 

podem intervir junto a Deus, em favor dos homens, graças aos méritos que 

adquiriram durante vida (ROSENDAHL, 2001, p. 71). 

 

Sobretudo retornamos à origem do catolicismo popular, como e porquê se manifesta de forma 

diferenciada e porquê o profano interage com tanto com o sagrado.  
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Houve de fato um domínio da igreja católica apostólica romana sobre o povo brasileiro. No 

entanto, compreende-se também a intervenção popular, que procura retomar a credibilidade de 

sua fé em protestos santos, efetivados através de crenças, mitos e romarias. “As romarias são, 

em realidade, manifestações religiosas em que o povo busca uma forma de reivindicar, com 

maior liberdade, suas crenças religiosas” (ROSENDAHL, 2002, p. 73). 

 

Estas crenças são tão importantes em algumas comunidades que as mesmas organizam toda a 

estrutura e calendário em função dos dias santos, por exemplo. Segundo Rosendahl (2002) o 

profano passa a ter em sua base o sagrado e o sagrado usufrui do meio profano para a realização 

de suas atividades religiosas, portanto, cria-se uma relação de interdependência “Os romeiros e 

comerciantes modelam, através de suas crenças, de seus valores e costumes locais, o espaço 

profano diretamente vinculado ao sagrado” (ROSENDAHL, 2002, p. 74). 

 

Passa-se agora, a caracterizar as festas populares, sua importância e a sua representatividade. De 

acordo com Maia (1999) os encontros festivos são necessários tanto para a afirmação das 

relações quanto para contraposição da própria rotina. Entretanto, o autor coloca que as festas 

populares acabam por não caracterizarem rituais à par da rotina, mas sim acabam por 

representar a auto-afirmação da mesma. 

 
(...) as festas encontram-se relacionadas à organização produtiva dos grupos 

onde se realizam, expressando a cotidianidade dos mesmos. A festa sintetiza 

a totalidade da vida de cada comunidade, a sua organização econômica e suas 

estruturas culturais, as suas relações políticas e as propostas de mudanças 

(MAIA, 1999, p. 198). 

 

A participação das pessoas em uma festa é a ação mais extraordinária do evento. Estes são 

sujeitos, a princípio desconhecidos, se encontram em um contexto festivo, a fim de interagir 

com pessoas alheias à sua rotina. A comemoração de algo em comum aos demais diminui as 

diferenças das pessoas. 

 

O espaço destinado à realização das festas é dividido em três segmentos. Aqueles cujo uso 

convencional é alterado durante a realização do evento; outros que são construídos para a 

realização do evento, e permanecem alterados e; a utilização de locais que possuem uma 

finalidade e que durante a festa este local não muda o ser valor nem a sua finalidade.  

 

Neste ultimo caso pode-se exemplificar com as festas de São Jorge, cuja realização 

costumeiramente se dá na própria igreja de São Jorge, em contraposição com as comemorações 
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no dia de Yemanjá, as quais são realizadas no mar. Portanto nestas festas “reforça-se a função 

da forma espacial preexistente, extremando o seu significado” (MAIA, 1999 p. 204). 

 

O Espaço pode ser destinado também para a realização dos ensaios. Estes servem para aumentar 

o entrosamento dos participantes do evento, para a melhoria da sintonia durante a realização do 

evento. Esta sintonia é essencial para o evento ser bem sucedido, são estes os agente que estão 

diretamente relacionados com o evento e, por conseguinte, a causa que está sendo celebrada. 

Entretanto não há festejos sem participantes alheios à organização, que admiram a causam, más 

estão ali simplesmente pela festividade da ocasião. “Em efeito, tais agentes têm um poder de 

barganha e reivindicação sobre aqueles que são investidores legalmente das funções de 

gerenciamento e controle” (MAIA, 1999, p. 207) . 

 

A construção do espaço na comunidade quilombola Mato do Tição (Matição) 

 

Situada a 4 km da cidade de Jaboticatubas em Minas Gerais, estima-se que a comunidade 

remanescente quilombola Mato do Tição (Fig 1) surgiu em meados do sec. XIX. É impossível 

determinar uma data precisa para o seu surgimento, dada à condição de clandestinidade inerente 

à configuração de um quilombo que, portanto, raramente criava registros formais de sua 

presença. Entretanto a existência do espaço cultural independe da documentação que oficializa a 

sua existência, o espaço se concretiza através do significado que a sociedade atribui a ele. 

 

 
Fig.1: Imagens do Quilombo Mata do Tição. Figuras A e C: moradias no quilombo; Figura B: via de 
acesso ao quilombo. 
 

De acordo com o registro do CEDEFES (2006) o surgimento do nome Mato do Tição, se deveu 

ao fato de que durante a noite os quilombolas andavam com tições acesos pela mata. Ao verem 

essas tochas acesas, as pessoas que passavam por ali, comentavam, "olha o mato que tem tição", 

o que, com o passar do tempo, se convencionou em Mato do Tição ou Matição. É interessante 

observar, portanto, que a própria denominação da comunidade é decorrente da ação social no 

espaço natural, a qual resignifica e reformula o espaço. 
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Para compreender as modificações estruturais e a identidade daquele povo, a priori, é necessário 

reconhecer a origem da população do Matição. Esta foi concebida através da primeira geração 

da família Siqueira, Beijamin José de Siqueira, representando o lado paterno e Josefa Basílio, 

representando o lado materno, sendo os fundadores do quilombo. Estes possuíam suas origens 

oriundas de brancos, índios e escravos. A herança indígena foi perdida, já a cultura cristã 

predominou, no que diz respeito à construção cultural e religiosa do Matição. Essa 

predominância católica se deu através da história de Benjamim, que foi sacristão na casa do 

Padre José Tomaz, e em sua estadia, na casa do padre, aprendeu os gestos e os cânticos 

católicos (CEDEFES, 2006).  

 

Uma vez que se considera de suma importância a religiosidade na construção de uma sociedade, 

há de se considerar, portanto, relevante a proximidade do Matição com Jaboticatubas, que 

sediava a Igreja Matriz. O fiel, quando se instala nas proximidades da igreja, reconhece aquele 

espaço como sagrado e adequado para a realização da prática religiosa “A igreja representa o 

local do culto e recolhimento, sendo verdadeiramente símbolo do sagrado (...)” (ROSENDAHL; 

p. 13; 2001). 

 

Com a chegada da tia avó de Josefa Basílio, Constantina Augusta dos Santos, mais conhecida 

como velha Tança, a comunidade passa a integrar na sua formação cultural um novo seguimento 

religioso. Segundo CEDEFES (2006), Tança foi a percusora do candombe no quilombo 

"catando lenha pela mata e cantando as melodias que aprendera nas senzalas, durante o 

Candombe que os escravos dançavam." . 

 

Contudo é a mistura, desses diferentes segmentos religiosos que "fazem do Mato do Tição uma 

ilha sagrada nas cercanias do profano, um elo com o passado e a sacralização do mundo." 

(CEDEFES, 2006). Para o quilombo, a religião é integradora e compõe a própria organização e 

ideologias igualitárias da comunidade “(...) Se compõe de ritos e símbolos relativos à nação e 

seus fundadores (...) nação, igualdade, classe ou raça” (ROSENDAHL, 2001, p. 23).   

 

É importante ressaltar, no entanto que, com o passar do tempo, e através das uniões conjugais de 

membros do quilombo com pessoas de outras culturas e religiões (protestantismo e novas 

correntes católicas), a perpetuação da base cultural religiosa dos quilombolas do Matição ficou 

fragilizada.  

 

Todavia os descendentes de Josefa não deixaram morrer a tradição. Independente da dificuldade 

de estar próximos a centros urbanos, sendo receptores de varias informações que possam abalar 

a cultura do Matição, eles a preservaram. Segundo o quilombola, membro da comunidade e 
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líder da associação comunitária do Matição, Lindomar João dos Santos, o valor que dão à 

própria história e cultura, os une para manterem viva a tradição de seus antepassados. 

 

A cultura e a religiosidade dos quilombolas do remanescente, está presente no cotidiano da 

comunidade. Ao chegar no Mato do Tição, é notório como o modo de vida da comunidade se 

difere dos padrões individualistas, aos quais já estamos acostumados na sociedade em que 

vivemos. Os habitantes do remanescente convivem em uma sociedade onde presam pela 

coletividade e pela comunhão "(...) ser quilombola é viver coletivamente, preservando as 

tradições dos seus antepassados escravos." (HAUBER, 2009; p.18 ). 

 

De acordo com Lindomar, os senhores da comunidade trabalham na roça e cuidam da granja. Já 

as senhoras, herdaram de Josefa e Tança o conhecimento das ervas, das curas e das benzeções. 

Estas mulheres desempenham um papel fundamental na preservação da cultura e na perpetuação 

da religiosidade do Matição, assim como dona Nilce e dona Divina.   

 

Dona Nilce, mãe de Lindomar, integra no seu modo de vida aspectos religiosos. Ela possui um 

vasto conhecimento sobre as matas e as ervas, que são essenciais para a manutenção da vida dos 

quilombolas do Matição. Tal conhecimento é proveniente da herança histórico-cultural do 

quilombo. A presença de Divina, a matriarca da comunidade, é de suma importância para a 

consolidação da religiosidade no remanescente. Assim como Nilce, ela atribui ao espaço uma 

conotação sagrada. Pode-se considerar Divina, um elo importante para a comunhão entre a vida 

dos quilombolas e a religiosidade de seus antepassados. 

 

A religiosidade da população esta presente em aspectos do cotidiano. As tradições e os 

costumes de seus antepassados são facilmente percebidos. Sair da igreja de costas apos os cultos 

e durante esses cultos não cruzar braços e pernas, são exemplos de atos que remetem a antigas 

tradições de seus antepassados. A religiosidade é tão evidente, como ressalta Tuca, uma antiga 

moradora do quilombo, que até as crianças tem como brincadeiras imitar as benzedeiras, padres 

e congadeiros. "A religião á na realidade, a experiência de forças coletivas e, como tal, evolui e 

se transforma" (ROSENDAHL; p. 35; 2001). 

 

Essa relação intríseca da religião com a dinamica da comunidade, acaba por fundir a vida 

cotidiana e o mundo sagrado. É notável essa junção durante as realizações dos eventos 

religiosos pois, "são exatamente nas manifestações culturais que os quilombolas buscam força e 

resistência (...) para preservar o patrimônio material e imaterial que seus antepassados 

deixaram." (HAUBER, 2009; pg20). A festa da Nossa Senhora do Rosário, em Jaboticatubas, é 
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um evento que descreve claramente a singularidade da prática católica no Matição, assim como 

as festas de Santa Cruz e de São João, que são realizadas dentro da comunidade.  

 

Enfatizando a festa da Nossa Senhora do Rosário, foi possível perceber alguns elementos que 

demonstram o quão importante são a cultura e as tradições daquele povo, como por exemplo, o 

congado. Este foi originado na África, no Congo, onde a população fazia cortejos para os Reis 

Congos, como forma de agradecimento e louvação. Esta tradição foi trazida para o Brasil, e hoje 

"(...)é feito cortejo, levantamento de mastro e uma dança que representa a coroação de Chico-

Rei (...), trazido como escravo da África, conseguiu sua alforria e de outros conterrâneos(...)" 

(HAUBER, 2009, p. 20).  

 

Durante a festa, a comunidade organiza uma guarda de congo, onde vão cantando, dançando e 

tocando até a igreja (Fig. 2), chegando lá há a realização do ritual de coroação, representando de 

forma expressiva as tradições daquela comunidade, “(...) as danças não só refletem o mundo dos 

mitos, más incorporam-no à vida dos indivíduos, à estrutura psíquica destes, amalgamando os 

homens com as divindades, formando um todo humano-divinizado” (CORRÊA, 2005, p. 157). 

 

 

Fig. 2: Manifestações das Guardas 

 

Os membros remanescentes necessitam daquele momento para consolidar e reforçar sua 

identidade “o grupo que festeja, com sentido religioso ou não, reafirma e reanima 

periodicamente o sentimento que tem de si mesmo e de sua unidade(...)” (CORRÊA, 2005, 

p.144). A realização desses feitios os remetem ao prazer, ao respeito e a necessidade de estar em 

um ambiente sagrado, louvando para a Nossa Senhora do Rosário e para as entidades que os 

protegem.  

 

Outro traço das matrizes culturais africanas, presente no quilombo, é a prática do candombe. De 

acordo com relatos de Lindomar, esta é uma prática oriunda dos seus descendentes africanos, os 
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quais faziam o candombe, quando fossem tocar para os espíritos. No Matição, a realização deste 

manifesto religioso, tem por finalidade homenagear e louvar os espíritos, os santos (canonizados 

pela igreja católica) e as entidades que os guiam. 

 

A prática do candombe, no remanescente quilombola Matição, é necessária para aproximar os 

quilombolas do mundo sagrado. Esta prática é confortadora e exerce um papel fundamental na 

consolidação da fé e das crenças daquele povo. Segundo Lindomar, quando algum membro da 

comunidade morre, o candombe é tocado, para que estas almas possam ir em paz.  

 

O candombe está presente na festa de Santa cruz, que é realizada na madrugada do dia três de 

maio. Neste dia, cada morador do Matição enfeita uma cruz na porta da sua casa. Por volta das 

19 horas, há uma coroação na capela da comunidade e logo em seguida os moradores e os 

visitantes seguem em direção ao cruzeiro, acendem uma fogueira, rezam e começam a tocar o 

candombe. Este não se inicia, enquanto a matriarca da comunidade não chegar. Eles descem em 

cortejo passando de casa em casa rezando, tocando e dançando, abençoando as casas, e pedindo 

proteção aos bons espíritos. A duração deste manifesto vai até o raiar do dia, e atualmente se 

encerra na ultima casa construída da comunidade. Antigamente o candombe ia de um cruzeiro a 

outro, porém com o passar dos anos, por não possuírem documentação, perderam suas terras 

para fazendeiros da região (Fig. 3A), onde se situa o outro cruzeiro (Fig. 3B). 

 

    

Fig. 3: A - Fazenda “invadindo” a área do Quilombo; B - Cruzeiro 

 

Contudo, o cuidado com a preservação da herança religiosa e cultural do Matição, precisa ser 

mantido, pois são evidenciados alguns fatores que prejudicam e ameaçam a perpetuação dos 

valores e heranças do quilombo. Tal como, a fragilidade do espaço físico da comunidade, ou até 

mesmo na presença de pessoas, de diferentes culturas, que se infiltram na comunidade, "O 
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sagrado se fragmenta, os tambores passam de mão em mão, ameaçados pelo profano, tornados 

objeto da curiosidade dos brancos, pela estranheza que despertam." (CEDEFES, 2006). 

 

É ainda importante perceber, que os próprios tambores do candombe (Requinta, Chama e 

Santana) que possuem mais de 150 anos, e outros objetos igualmente antigos, como bandeiras e 

imagens de santos ,além de serem objetos de valor histórico inestimáveis são para eles, 

símbolos sagrados (hierofanias). Esses tambores que, de acordo com Lindomar, foram trazidos 

por Tança, e as bandeiras e imagens,que foram guardadas ou encontradas, ficam hoje em um 

altar na casa de Dona Divina e são símbolos do sagrado e da resistência da cultura dos 

quilombolas.   

 

Considerações Finais 

 
 
Um dos objetivos primordiais deste trabalho era o de (re)conhecer uma sociedade que se 

originou de um núcleo o quilombola, e levantar como se dão as manifestações religiosas neste 

espaço, assim como a importância destas para a cultura local.  

A Geografia Cultural, campo de estudo da ciência geográfica relativamente novo, pretende 

compreender e discutir, especialmente, as manifestações da cultura no espaço. No caso 

específico deste trabalho, foi dado enfoque para as manifestações religiosas em uma 

comunidade quilombola, uma vez que esta guarda peculiaridades sincréticas de um catolicismo 

popular com matrizes africanas e indígenas. 

Portanto, foi possível estabelecer a importância das discussões, no âmbito da Geografia 

Cultural, das questões religiosas e de como estas imprimem significados e usos no espaço. De 

que maneira são criadas as hierofanias e como a cultura religiosas pode se fundir com a profana 

formando novas manifestações. 

 

No Quilombo Mato do Tição foi possível recriar estes usos e relações religiosas no espaço, o 

sentido de suas festas, sua devoção particular e, principalmente, como todos estes aspectos 

contribuem para a perpetuação e manutenção de seus aspectos culturais identitários nos dias 

atuais. 
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