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RESUMO
Educação, turismo e ação griô: impactos da modernidade na comunidade quilombola do
Remanso (Lençóis – BA)
A comunidade quilombola do Remanso, localizada no interior da Bahia, Chapada
Diamantina, tem passado por intensas transformações desde fins dos anos 1990. Os processos
de urbanização se intensificaram com a inserção do quilombo nos roteiros de ecoturismo
comercializados pelas agências da região. Além do turismo, a inauguração da escola e a
chegada da energia elétrica são percebidas pelos moradores como elementos que
transformaram as formas de vida tradicionalmente estabelecidas na comunidade trazendo
desequilíbrios em relação à coesão social do grupo; dificultando a transmissão das práticas
culturais aos mais jovens; propondo novas formas de sociabilidade e necessidades de
consumo.
Há, pelo menos, quinze anos, o Ponto de Cultura Grãos de Luz e Griô também tem
atuado no Remanso fomentando práticas pedagógicas e de economia comunitária, visando
valorizar a cultura e os saberes locais e gerar renda a partir dessa integração.
Nossa pesquisa investigou em que medida essas alterações afetaram os moradores do
Remanso que estiveram diretamente envolvidos nas ações propostas pelo Ponto de Cultura.
Analisamos as transformações do vivido a partir de duas bases documentais: fontes escritas e
entrevistas realizadas com nove membros do quilombo e dois integrantes do Ponto de Cultura
Grãos de Luz e Griô. O trabalho com as fontes orais foi desenvolvido a partir da perspectiva
teórico-metodológica da História Oral. Além das fontes citadas, um conjunto de observações
analíticas registradas no diário de campo, segundo a perspectiva da etnografia, foi incorporada
ao texto, fruto das pesquisas de campo desenvolvidas entre janeiro de 2013 e outubro de 2014.
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ABSTRACT
Education, tourism and ação griô: impact of modernity on the quilombola Remanso
community (Lençóis – BA)
The Remanso Quilombo Community, located in the countryside of Bahia, Chapada
Diamantina, has gone through many intense transformations since the late 1990´s. The
urbanization processes in this area has been intensified by the insertion of this Quilombo in
the ecotourism routes commercialized by the travel agencies from this region. Besides the
tourism, the inauguration of the school and the electricity energy supply implemented in this
area have affected its people´s lives whom has changed their previous established lifestyle
which was more stable and balanced in what concerns to their particular social environment
and behavior as a specific group. These changes also hampered the transmission of cultural
practices from the older to the youngest citizens; proposing new ways of socialization and
consume needs.
For more than fifteen years, The Ponto de Cultura Grãos de Luz e Griô has been acting
in the Remanso fomenting pedagogical practices and communitarian economy teachings, in
order to value the culture, popular knowledge and generate new incomes from this integration
process.
Identifying these changes and how they have affected the dwellers from Remanso was
part of this current work. We analyzed the transformations founded on two main document
data basis: written sources and by interviewing nine Quilombo member and two Ponto de
Cultura Grãos de Luz e Griô members. The research with the oral sources was developed with
the methodology theoretical perspective of the Oral History. A part of these mentioned
sources, a significant amount of registered analysis in the fieldwork diary was quoted in the
text, according to the ethnography perspective; these registered analyzes was documented
between January 2013 and October 2014.
Keywords: Oral History; Education; Community Tourism; Tradition; Modernity; Quilombo;
Remanso; Chapada Diamantina; Lençóis; Bahia.
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INTRODUÇÃO

1 A pesquisa: trajetória e metodologia

Inicialmente, esta pesquisa se centrava na investigação sobre um conjunto de práticas
educativas desenvolvidas pela associação cultural Grãos de Luz e Griô, desde os fins da
década de 1990, no interior da Bahia, município de Lençóis. As propostas pedagógicas desta
instituição são fundamentadas no princípio de incluir as vivências afetivas e culturais no
processo de aprendizagem e têm objetivo de valorizar experiências culturais de tradição oral,
articulando-as no interior de instituições escolares.
Pretendíamos analisar as tensões e embates entre o modelo educacional hegemônico,
pautado na cultura escrita e nos conhecimentos científicos, e os conhecimentos advindos da
cultura popular, ligados à oralidade, à experiência de vida e ao sagrado. Neste movimento de
análise, julgávamos pertinente considerar a construção histórica da escola que, a partir do
legado iluminista no Ocidente, privilegiou a cultura letrada e os conhecimentos científicos,
em detrimento de outras formas de conhecimento. No entanto, o percurso de investigação,
baseado nos métodos etnográficos e da História Oral, alteraram o foco da análise e, de certa
forma, o próprio escopo da pequisa. Narrar essa mudança me permite explicitar as questões e
as possíveis respostas que, no fim das contas, estruturam essa dissertação.
A ideia da pesquisa surgiu da minha experiência como docente na rede pública de
ensino e de relações mais estreitas que eu construía com a capoeira, os Pontos de Cultura e a
Ação Griô Nacional. Essas relações originaram-se em 2009, quando participei, em São Paulo,
de um estágio no Ponto de Cultura da Escola Municipal Amorim Lima, do qual faz parte o
Centro de Estudos e Aplicação da Capoeira (CEACA), sob a coordenação de mestre Alcides
de Lima. Ele desenvolvia, há quase dez anos, um trabalho de inserção de culturas de tradição
oral na escola pública e integrava, desde 2006, a Comissão Nacional dos Mestres da Rede
Ação Griô Nacional – rede engajada na discussão e elaboração de políticas públicas de
reconhecimento dos detentores dos saberes e fazeres de tradição oral no Brasil.
O contato com seu trabalho e com a sua militância, me levou a conhecer o Ponto de
Cultura Grãos de Luz e Griô, cuja atuação foi considerada referência pelo Ministério da
Cultura (MinC). O Grãos de Luz e Griô desenvolveu e coordenou a Ação Griô Nacional em
gestão compartilhada com a Secretaria de Cidadania e Cultura (SCC-MinC). A Ação Griô,
lançada em setembro de 2006, no Encontro Sulamericano de Culturas Populares, apresentava
12

a missão de criar e instituir uma política de Estado que promovesse a valorização
sociocultural e econômica dos chamados griôs e mestres de tradição oral brasileiros e
fomentar sua inserção na educação das crianças e jovens, por intermédio de programas a
serem realizados no espaço das escolas, portanto, no ambiente da educação formal.
Assim, meu interesse por políticas culturais e ações educativas que visassem o diálogo
entre a escola e os saberes tradicionais – oriundos da experiência e não apenas dos livros e da
cultura letrada – engajadas, portanto, na construção de uma escola mais democrática, me
motivou a conhecer melhor o trabalho desenvolvido pelo Grãos de Luz, no interior da Bahia.
A reflexão sobre as articulações entre educação formal e práticas culturais populares
deveria, então, aprofundar-se em duas análises complementares: uma, sobre o papel dessas
práticas educativas na trajetória de vida de adultos com pouca ou nenhuma inserção na
instituição escolar, mas dotados de saberes tradicionalmente reconhecidos no interior de suas
comunidades; a outra, referia-se à análise das transformações provocadas no próprio ambiente
escolar, a partir de novas práticas pedagógicas fomentadas pelo Grãos de Luz e Griô.
Para tanto, julgamos que esta pesquisa solicitava dois aportes metodológicos
complementares: o trabalho com História Oral e as concepções de pesquisa oriundas da
etnografia. Para esta, é importante a permanência do pesquisador em campo para estreitar
laços com os membros da comunidade, o que aumenta qualitativamente as condições para
registros e levantamento de dados. A pesquisa de campo também traria ganhos para a pesquisa
com a História Oral, já que a oportunidade de se integrar na vida cotidiana e vivenciar outros
momentos com os moradores, criaria condições favoráveis para a realização das entrevistas.
Em nossa investigação, as narrativas orais de adultos pouco inseridos no universo
escolar – mas dotados de conhecimentos reconhecidos em suas comunidades – dos
coordenadores da associação cultural e dos educadores envolvidos se tornariam, portanto, as
fontes centrais para o desvendamento dos significados, das tensões e dos impasses vividos
pelos sujeitos da experiência educacional. Essas entrevistas foram efetivamente construídas e
compõe a parte expressiva do primeiro capítulo. No entanto, quando realizei meu primeiro
trabalho de campo, no início de 2013, novos horizontes se abriram e meu interesse, a
princípio, voltado para a escola e as práticas educativas se ampliou para a dinâmica social da
comunidade.1
O conteúdo das entrevistas foram centrais para reorientar o foco desta investigação.2
1

2

O primeiro trabalho de campo foi realizado entre janeiro e março de 2013, o segundo ocorreu em julho de
2013, o terceiro em abril de 2014 e o quarto entre setembro e outubro de 2014. Reconhecemos que as
mudanças no foco da investigação estão associadas às vicissitudes do trabalho etnográfico e da História Oral
que lidam com as dinâmicas do tempo presente.
Durante a pesquisa de campo, a escola selecionada para o trabalho passava por uma reformulação no corpo
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Elas foram realizadas com adultos dotados de conhecimentos ligados à experiência de vida e
às tradições orais que desenvolvessem algum tipo de trabalho na escola do Remanso
(comunidade rural do município de Lençóis) e/ou participassem do projeto de turismo
comunitário, “Trilha Griô do Remanso”, apoiado pelo Grãos de Luz. À medida que eu
realizava as entrevistas, essas pessoas apontavam questões relacionadas às transformações nos
modos de vida da comunidade e, num tom ressentido, lamentavam o esquecimento das
tradições culturais, em geral, apontando que a juventude não se interessava mais pelos antigos
costumes.
Sem aderir às explicações de cunho moral, que responsabilizariam os jovens pelo
desinteresse e pela falta de respeito com os saberes dos mais velhos, começamos a nos
questionar sobre o problema. O que teria transformado as práticas culturais e os valores dessa
juventude? Seria apenas uma diferença de geração que impunha essa visão melancólica sobre
os mais novos, vistos como incapazes de incorporar e transmitir a tradição? Formulamos,
então, a hipótese de que a dificuldade de transmissão de valores e práticas culturais esbarrava
no contato mais estreito da comunidade com processos de urbanização e com instituições
constituídas sob o paradigma sociocultural da modernidade, segundo definição de Boaventura
de Sousa Santos.3
Diante dessas considerações, nossa pesquisa centrou-se no estudo das transformações
vividas na comunidade do Remanso, a partir da década de 1990, quando se alteram as
condições materiais e a dinâmica social, em virtude da modernização econômica provocada
pelo crescimento do turismo, de novas ações da política pública municipal e da intervenção do
Grão de Luz e Griô na comunidade.
Essas transformações foram apontadas, a princípio, nas entrevistas: a implantação da

3

de funcionários administrativos e professores, fruto da mudança na gestão municipal. Isso inviabilizava
temporariamente os objetivos iniciais da pesquisa, na medida em que as práticas educacionais do Grãos de
Luz estavam suspensas, que experiências acumuladas haviam sido perdidas e que novas dinâmicas
pedagógicas seriam estabelecidas.
Para o sociólogo Boaventura de Sousa Santos, este paradigma teria se constituído, na Europa, entre os
séculos XVI e finais do século XVIII, antes do modo de produção capitalista ter se tornado dominante.
Entretanto, a partir de fins do século XVIII, o trajeto histórico da modernidade esteve ligado ao
desenvolvimento do capitalismo nos países centrais. O autor demonstra que embora este projeto se
apresentasse como algo bastante rico e capaz de infinitas possibilidades também estava sujeito a
desenvolvimentos contraditórios. A partir de sua ligação intrínseca com o desenvolvimento capitalista,
principalmente entre os séculos XIX e XX, as promessas da modernidade começaram a demonstrar
contradições e a incapacidade de serem cumpridas, principalmente no que tange aos ideais de solidariedade,
justiça, liberdade e igualdade. O projeto sociocultural da modernidade Ocidental, com o legado de suas
contradições, se supôs universal, impactando diversos povos e nações, subjugando-os aos interesses dos
países centrais, sob o pretexto de não haver outro modelo possível de desenvolvimento. De acordo com
Santos, esta racionalidade Ocidental se assentou nas bases de uma violência matricial: o colonialismo não
apenas político, mas cultural. Consultar: SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o
político na pós-modernidade. São Paulo: Cortez, 2006. e Idem. Renovar a Teoria Crítica e Reinventar a
Emancipação Social. São Paulo: Boitempo, 2007. p. 51-59.
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unidade escolar; a hegemonia do turismo ecológico como principal atividade econômica da
Chapada Diamantina após a proibição do garimpo; o desenvolvimento de projetos fomentados
pelo Grãos de Luz que visavam questionar a exclusão promovida pelas práticas escolares
hegemônicas e por uma visão de turismo que preconizava o natural em detrimento do
humano. Tanto a presença da educação formal, quanto a ação do turismo e as práticas do Grão
de Luz transformaram o vivido da comunidade e suas formas de se relacionar com a
modernidade.4
Nosso recorte temporal privilegiou os últimos vinte anos, visando contemplar – além
da construção da escola Terezinha Guerra, em 1998, o contato com ações do Grãos de Luz
desde o mesmo ano e a inserção do Remanso em roteiros turísticos das agências de Lençóis,
comercializados desde meados da década de 1990 – a morte de Manoelzinho, liderança local,
em 2000, a implantação da energia elétrica e o acesso à água encanada, em 2001, e o
recebimento do título de comunidade remanescente de quilombos, em 2006, pela Fundação
Cultural Palmares. No entanto, nas histórias de vida que compõe o primeiro capítulo, a
cronologia se espraia, percorrendo as memórias e lembranças dos colaboradores.
Nossa pesquisa investigou, portanto, em que medida as transformações do Remanso
afetaram os moradores que estiveram diretamente envolvidos em práticas culturais de
valorização dos saberes locais, inclusive, de criação de renda a partir dos conhecimentos
tradicionais, através do turismo comunitário. Identificou-se, assim, a partir das representações
elaboradas por nossos entrevistados, as formas de resistência e adaptação da comunidade a
essas transformações; os processos interculturais em curso; recriações e reinvenções de
práticas e tradições; hibridismos culturais e as diferentes temporalidades que interferem no
cotidiano do Remanso.
Analisamos as representações do vivido a partir de duas bases documentais: fontes
escritas, produzidas, em sua maioria, por órgãos governamentais e pela Sociedade
Beneficente dos Pescadores do Remanso e fontes orais – entrevistas realizadas com nove
membros do quilombo e dois integrantes do Ponto de Cultura Grãos de Luz e Griô. O trabalho
com as fontes orais foi desenvolvido a partir da perspectiva teórico-metodológica da História
Oral, desenvolvida pelo Núcleo de Estudos de História Oral da Universidade de São Paulo
(NEHO-USP), fundado pelo historiador José Carlos Sebe Bom Meihy. Além das fontes
citadas, um conjunto de observações analíticas registradas no diário de campo foram
4

Nesse caso, entendemos o vivido como parte da dimensão triádica proposta por Henry Lefebvre, em sua
teoria de produção do espaço: o percebido, o concebido e o vivido. Sendo que o vivido, indissociável dos
outros dois elementos, se refere à dimensão da experiência. Consultar: LEFEBVRE, Henri. The Production
of Space. Oxford: Basil Blackwell, 1991.
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incorporadas ao texto, fruto das pesquisas de campo desenvolvidas entre janeiro de 2013 e
outubro de 2014.
Nossa pesquisa de campo manteve-se orientada por princípios da etnografia, da
observação participante e da História Oral. Desde o princípio, elegemos as contribuições da
antropóloga Elsie Rockwell pelas suas investigações de cunho etnográfico no campo da
pesquisa educacional, a fim de satisfazer os objetivos iniciais deste trabalho. Ao longo da
pesquisa, percebemos que os pressupostos desenvolvidos por esta autora eram pertinentes não
apenas para desvendar o que ocorria nos processos educativos, mas como método de
investigação na própria comunidade. Segundo Rockwell, utilizar este enfoque é reconhecer a
possibilidade que o olhar etnográfico traz para descrever ambientes e narrar processos que não
se encontram explícitos em nenhum discurso oficial, mas que explicam grande parte do que
está em jogo na realidade estudada. O traço fundamental de sua pesquisa, a interpretação da
realidade viva e dinâmica, pressupõe a permanência prolongada do pesquisador na localidade,
a fim de estabelecer laços de confiança para documentar suas experiências. 5 Esta perspectiva
de permanência na localidade, visando estabelecer laços com a população do Remanso,
representou ganhos qualitativos para a pesquisa como um todo, revelando uma relação
complementar entre as metodologias utilizadas, conforme já apontamos anteriormente.
Nesse processo de investigação de cunho etnográfico, as contribuições do sociólogo
Michel Thiollent sobre a observação participante também foram decisivas para o
desenvolvimento do trabalho de campo. A observação participante também supõe uma relação
de estreitamento entre os participantes da pesquisa, visando, por meio da descrição detalhada
das situações, compreender os processos e acontecimentos a partir da “perspectiva dos
sujeitos”. Mas, talvez, sua principal contribuição para este trabalho seja a preocupação com o
papel do investigador dentro da situação investigada, problematizando a relação
pesquisador/pesquisado.6 Esses subsídios teóricos foram fundamentais para que eu refletisse
sobre as interferências que a minha presença, enquanto alguém de fora da comunidade e com
um olhar interessado, produzia na realidade estudada.
A História Oral desenvolvida neste trabalho valoriza, entre outros aspectos, a
diversidade de fontes para a pesquisa histórica, a oralidade como forma de expressão legítima
e a construção de conhecimento a partir da colaboração. Dessa maneira, consideramos que os
entrevistados são nossos colaboradores e o resultado da entrevista é um processo de escuta e
5

6

ROCKWELL, Elsie. La experiência etnográfica: historia y cultura em los pro cesos educativos. Buenos
Aires: Paidós, 2009. p.13-16.
THIOLLENT, Michel. Notas para o debate sobre pesquisa-ação. In: BRANDÃO, Carlos Rodrigues (org.)
Repensando a pesquisa participante. São Paulo: Brasiliense, 1987.
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tradução, através do qual o pesquisador transforma a oralidade em escrita, visando a
manutenção do sentido e a expressividade da fala e dos gestos do que foi narrado. No
primeiro capítulo, discorremos sobre a importância da História Oral e seus fundamentos para
este trabalho e apresentamos as onze narrativas produzidas a partir da colaboração entre
entrevistador e entrevistado.
Durante os três anos de elaboração desta dissertação, nosso trabalho sempre foi
movido pela valorização da oralidade, dos saberes advindos da experiência e perspectivas das
pessoas “comuns”, como fontes legítimas para a discussão e construção de conhecimento
histórico. Mesmo com essas preocupações, reconhecemos que o resultado da pesquisa
acadêmica – o texto escrito, muitas vezes hermético – apresenta uma linguagem excludente
para essas comunidades. Portanto, trata-se de um obstáculo para que elas possam se apropriar
do resultado da pesquisa.7 Estes questionamentos nos levaram a pensar, então, que este
trabalho precisava dialogar com as expectativas da comunidade estudada, utilizando outras
linguagens mais acessíveis.
Assim, propus, desde o início, a realização de um documentário com as gravações das
entrevistas, pois julguei a forma de expressão audiovisual menos excludente do que a escrita.
Reconheço também que a própria produção de entrevistas e fontes históricas a partir da
metodologia de História Oral do NEHO-USP, de alguma forma cumpriu este papel, na medida
em que as entrevistas são registros, como dissemos, elaborados em uma relação de diálogo e
que o resultado é consenso entre entrevistador e entrevistado.
Além disso, propus aos colaboradores, a organização e publicação de suas histórias de
vida num pequeno livro para circulação local. A proposta foi aceita pelo grupo e será ilustrada
por Delvan Dias, um dos colaboradores, que é presidente da Associação dos Pescadores do
Remanso, designer gráfico e educador do Grãos de Luz e Griô. Atualmente, estamos
buscando recursos para viabilizar esta publicação e editar o documentário.

2 A comunidade do Remanso e a cidade de Lençóis na Chapada Diamantina-BA

O povoado do Remanso, situado na zona rural, pertence ao município de Lençóis e
está distante 20 quilômetros de sua sede. O principal acesso do Remanso para a cidade se dá
7

Essas reflexões foram compartilhadas com o Prof. Dr. Sérgio Bairon que desenvolve na Universidade de São
Paulo projetos ligados à Produção Partilhada do Conhecimento, apresentando muitas contribuições
relevantes para esta pesquisa. Sobre o tema, consultar: BAIRON, Sérgio; LAZANEO, Caio &
BATTISTELLA, Roberta Navas. Fundamentos da produção partilhada do conhecimento e o saber do Mestre
Griô. In: Revista Diversitas, São Paulo, Ano 2, n. 3, p. 246-265, set. 2014/mar.2015.
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por uma estrada não pavimentada, ligando o povoado à rodovia BA-144 que leva ao
município. São 18 quilômetros, basicamente 40 minutos, de viagem nesta estrada não
asfaltada, bastante sinuosa e menos de dez minutos para percorrer os outros 02 quilômetros,
na rodovia BA-144. Não há transporte público que realize este trajeto, por isso os membros da
comunidade dependem de caronas ou de fretar carros particulares para se locomoverem de um
lugar ao outro.
A cidade de Lençóis está localizada no interior da Bahia, região da Chapada
Diamantina, na porção central do Estado, a 410 quilômetros da capital Salvador, sendo
possível o acesso por rodovias federais (BR-324, BR-116 ou BR-233 e BR-242) e por meio
aéreo, já que, a 20 quilômetros de Lençóis, o distrito de Tanquinho abriga o aeroporto Coronel
Horácio de Matos.
A Chapada Diamantina é um extenso planalto (38.000 km²), localizado na porção
central do Estado da Bahia, correspondendo a 15% do seu território, composta por 33
municípios. Como características gerais, podemos apontar o relevo bastante acidentado, de
200 a 800 m, com elevações isoladas de até 2.033 m, como o Pico do Barbado na região do
Município de Abaíra. Apesar de fazer parte do bioma da caatinga, a área é caracterizada por
um mosaico de vegetação também composto por matas de galeria, cerrado, campo rupestre e,
nas regiões de planícies periodicamente alagadas, vegetação hidrófila; além de matas ciliares
e vegetação ribeirinha nas margens dos rios.8
A denominação “Chapada Diamantina”, além de evocar uma especificidade
morfológica do terreno, diz respeito a relações socioeconômicas historicamente estabelecidas
em decorrência da exploração de diamantes. De acordo com Francisco Brito, a origem do
povoado de Lençóis data de 1856, atrelada à mineração. A grande quantidade de diamantes
encontrados nos leitos dos rios Lençóis e São José, elevaram a cidade à condição de capital
das Lavras Diamantinas no século XIX. A prosperidade econômica local ainda é perceptível
nos casarões coloniais, cuja arquitetura lembra o estilo barroco das cidades mineiras.9
Entretanto, no final do século XIX, a mineração entra em declínio. Entre as causas
estão, segundo Brito, a utilização de métodos arcaicos na mineração e a, consequente, perda
de competitividade para as jazidas sul-africanas. Durante o século XX, a região sofreu
sucessivas crises econômicas e se tornou palco de disputas entre as elites locais, cujo poder
político se concentrava nas mãos de coronéis. A necessidade de diversificação econômica
8

9

JUNCÁ, Flora Acuña; FUNCH, Lígia & ROCHA, Washington Franca. (orgs.) Biodiversidade e
Conservação da Chapada Diamantina. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2005. p. 29-45.
BRITO, Francisco Emanuel de Matos. Os ecos contraditórios do turismo na Chapada Diamantina.
Salvador: EDUFBA, 2005. p.81-115.
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levou os grandes proprietários e donos de garimpo a investirem na agricultura e pecuária,
embora a mineração não tenha desaparecido. 10
Nos anos 1980, a exploração diamantífera recuperou sua força devido a introdução de
técnicas de extração mecanizadas que permitiram o acesso às jazidas antes inacessíveis.
Porém, o impacto ambiental gerado passou a ser questionado pelo fortalecimento de
movimentos ambientalistas.11 Em 1985, o Decreto nº 91.655 colocou pouco mais de 152 mil
hectares da Chapada sob proteção da Legislação Federal, criando o Parque Nacional da
Chapada Diamantina, uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, que manteve parte
do território a salvo do garimpo. Em 1996, a exploração mecanizada de diamantes foi
proibida pela União e pelo Estado da Bahia, deflagrando uma crise econômica e social com o
desemprego de milhares de pessoas ligadas diretamente ao garimpo e indiretamente ao setor
de serviços.
Desde a década de 1990, com a proibição do garimpo e criação do Parque, Lençóis se
destaca como porta de entrada para os circuitos de ecoturismo no Parque Nacional da
Chapada Diamantina. Com uma população de pouco mais de 10.000 habitantes, o município
se notabiliza nesta atividade por ser o que apresenta maior estrutura para recepção dos
visitantes com uma rede de hospedagem diversificada, bares, restaurantes, atrações culturais,
além de seu patrimônio histórico e artístico. Atualmente, a economia do município é voltada
principalmente para o setor de serviços, que se desenvolve em função do turismo.
Além de ter parte de suas terras localizadas no Parque Nacional, porções do território
do município também fazem parte da Área de Proteção Ambiental (APA) Marimbus-Iraquara,
criada pelo Decreto Estadual nº 2.216, em 1993, visando ampliar o limite da área protegida. 12
O povoado do Remanso está localizado nesta APA, banhado pelo Rio Santo Antônio que
contém áreas periodicamente alagadas, conhecidas como Marimbus.13
Em um território correspondente a 132 hectares vivem, aproximadamente, 60 famílias,
cerca de 300 pessoas. Desde sua fundação, o povoado se desenvolveu a partir da ligação com
o rio. Segundo documentos da Sociedade Beneficente dos Pescadores do Remanso, o povoado
10

11
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13

BRITO, Francisco Emanuel de Matos. Os ecos contraditórios do turismo na Chapada Diamantina.
Salvador: EDUFBA, 2005. p.81-115.
Sobre os movimentos ambientalistas da Chapada Diamantina em defesa do Parque Nacional, consultar:
Ibidem. p.163-215.
Esta APA abrange 125.400 hectares, com trechos de cinco municípios (Lençóis, Andaraí, Palmeiras, Iraquara
e Seabra) três dos quais - Lençóis, Andaraí e Palmeiras - também têm parte de suas terras localizadas no
Parque Nacional. Dados da Secretaria do Meio Ambiente do Governo do Estado da Bahia, disponíveis em:
<http://www.meioambiente.ba.gov.br/conteudo.aspx?s=APAMARIM&p=APAAPA>. Acessos em 13 maio
2015.
O Marimbus corresponde a regiões alagadas de pântanos, também chamado de pantanal do Marimbus,
gerados pela confluência dos rios Santo Antônio, Utinga e São José com uma fauna e flora de grande valor
ambiental. Dados da Secretaria do Meio Ambiente do Governo do Estado da Bahia.
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foi fundado em 1954, por Manoel Pereira da Silva (Seu Manoelzinho), que até então morava
com seus pais – filhos de escravos – na Fazenda Cajazeira, localizada na margem esquerda do
Rio Santo Antônio, no município de Andaraí. 14 Nesta fazenda, formou-se um pequeno núcleo
de moradores expostos a situações adversas de miséria e exploração pelos proprietários. Por
essa razão, Manoelzinho, teria migrado para o outro lado do rio Santo Antônio em busca de
melhores condições de vida. Quando se alojou no território, atraiu todos os seus parentes e
moradores que viviam na fazenda para se instalarem na nova área, onde estabeleceram a atual
comunidade do Remanso.15
As novas terras ocupadas faziam parte do patrimônio da família Coutinho, grande
proprietária de terras na região. No início, as relações entre o povoado e os fazendeiros teriam
se desenvolvido de forma amigável, mas com o passar dos anos, tanto as fontes escritas
quanto os relatos dos moradores revelaram os conflitos pela posse da terra. Liderados por
Manoelzinho, os moradores se mobilizaram e resistiram às pressões dos proprietários que, em
1991, decidiram “doar” a área correspondente a 300 tarefas de terra para a Sociedade
Beneficente dos Pescadores do Remanso, associação fundada por Manoelzinho em janeiro de
1959, visando organizar e promover os interesses do povoado.16 Segundo Aurino Pereira de
Souza, Manoelzinho tinha boas relações com a política local e se inspirava em organizações e
práticas culturais de outros grupos para elaborá-las no Remanso. Ele teria fundado esta
instituição, inspirado pelo contato com a Associação dos Garimpeiros de Lençóis.
A Sociedade Beneficente, também conhecida pelos moradores como Associação,
representa, ainda hoje, a instância política de organização local. Para Aurino Pereira de Souza,
desde sua fundação, o Remanso apresentava formas de organização próprias e autônomas para
gestão da comunidade, sem ingerência de instituições políticas “de fora”, de Lençóis ou
Andaraí. A organização política, do trabalho, dos mutirões e das festas era realizada por meio
dessa instituição que, segundo as entrevistas realizadas, agregava os membros da comunidade
que participavam de forma ativa das decisões concernentes à esfera da vida cotidiana. Desta
forma, o povoado do Remanso teria sido construído através de laços de solidariedade que
14
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No documento enviado para a Fundação Palmares para obter a certificação de comunidade remanescente de
quilombos, a data de fundação do povoado é 1954 e a fazenda onde estabeleceu-se o antigo Remanso é a
Fazenda Cajazeira. Entretanto, nos depoimentos há divergências sobre a data de fundação do povoado, e a
maioria diz que o nome da fazenda em que o antigo Remanso estava localizado era Fazenda do Limão.
Segundo Getúlio Pereira da Silva e Roberto Gomes da Silva, este povoado foi constituído, em sua origem,
por três famílias: a Pereira da Silva (do fundador), a Pereira de Souza (de Aurino) e a família Santos. Por
realizarem casamentos endogâmicos, atualmente, a maioria das pessoas da comunidade apresentam laços de
parentesco.
De acordo com a escritura de doação, lavrada em 1991, é perceptível que a família em questão era grande
proprietária de terras na região e as 300 tarefas (132 hectares) doadas para a comunidade do Remanso
corresponde a menos de 10% do patrimônio desta família.
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animaram os mutirões para a construção das casas e das roças dos moradores, da igreja de São
Francisco, do salão de festas e da sede da Sociedade Beneficente.
A bióloga Flávia de Moura desenvolveu sua pesquisa de doutorado, entre os anos 1998
e 1999, sobre etnoecologia no Remanso, focada nos conhecimentos tradicionais que os
moradores detinham sobre a fauna, especialmente sobre os peixes, sobre a flora e o uso de
plantas e animais em práticas medicinais e religiosas.17 Em seu trabalho, ela descreve o
Remanso como um povoado relativamente isolado, pois o acesso a ele ainda se fazia por uma
precária estrada não pavimentada, praticamente intransitável na estação das chuvas e a
população vivia sem acesso a bens e serviços essenciais como acesso à energia elétrica e água
encanada.
O relativo isolamento a que o povoado estava submetido e a situação de exclusão
social das comunidades rurais da região, propiciou o desenvolvimento de relações essenciais
com o meio ambiente para suprir necessidades alimentares, medicinais, culturais e
econômicas. Segundo Flávia Moura, algo que motivou a realização de sua pesquisa no
Remanso foi o fato de que seus moradores eram reconhecidos na Chapada Diamantina pela
habilidade com que interagiam com os ecossistemas naturais, destacando-se como pescadores,
caçadores e curadores de elevada credibilidade. Além da pesca e da caça, a população vivia da
agricultura de subsistência e a coleta de produtos silvestres. A agricultura se desenvolvia a
partir de três modalidades principais de cultivo, de acordo com a adequação das plantas
cultivadas às condições ambientais e para facilitar o acesso e o manejo: jardins/quintais
(localizados junto às residências) roças de sequeiro (dependiam da água da chuva) e roças de
vazante (aproveitava o recuo das águas do rio e eventualmente dependiam de irrigação). Nos
jardins e quintais eram plantadas espécies aromáticas, medicinais e frutíferas. As roças de
sequeiro eram ocupadas por espécies mais tolerantes à seca, como a mandioca, milho, aipim e
feijão. Nas vazantes eram plantadas as hortaliças e verduras, que podiam ser irrigadas devido
à proximidade do rio. Em sua entrevista, Getúlio Pereira da Silva relata as práticas de cultivo
apontadas pela pesquisadora, ressaltando os conhecimentos que a população detinha não
apenas sobre a prática da agricultura como também sobre as práticas medicinais:
O Remanso foi criado na união, o Remanso foi criado com as próprias
medicinas, os próprios plantios. Naquela época, chovia bem mais e eles também
17

Os conhecimentos tradicionais, segundo Diegues e Arruda, são um conjunto de saberes e saber-fazer a
respeito do mundo natural e sobrenatural, transmitido oralmente de geração em geração. Ambos reconhecem
que, para muitas dessas sociedades, não existe uma classificação dualista, uma linha divisória rígida entre o
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sobrenatural e a organização social. DIEGUES, Antonio Carlos & ARRUDA, Rinaldo Sérgio Vieira. (orgs.)
Saberes tradicionais e biodiversidade no Brasil. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2001.
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tinham o conhecimento da quadra da lua, eles plantavam pela lua, podavam na
época da lua cheia, então eles tinham todo um conhecimento… Plantava nesse
ano aqui na parte da margem do rio, quando o Marimbus secava, eles plantava
nas ilhas do Marimbus. Tinha roça de aipim, tinha roça de batata, roça de
mandioca, de milho, na ilha tava cheio de melancia. Então o alimento vinha da
terra porque eles já tinham sabedoria de onde plantava, em que quadra, em que
época. Quando era na época da seca, eles plantavam mais na baixa da bacia do
Marimbus, que secava as ilhas, ficava úmida, e com a camada de material
orgânico do papiro, das outras plantas, formava uma lama bem adubada, então
ali eles plantavam. Apesar do sol quente, ali a terra tava molhada. E, hoje, o
pessoal não faz mais isso.

Para Flávia Moura, o cultivo baseado em elevada riqueza de espécies, garantia uma
dieta diversificada. Algo importante para uma população que apresentava baixo poder
aquisitivo, por isso, a maioria dos produtos alimentares de origem vegetal provinha da
agricultura familiar. Algo constatado por Getúlio, neste trecho: “Eles ganhavam todo sustento
da natureza, eles não tinham dependência do mercado, não fazia compra de mercado.” Além
dos saberes que garantiam o cultivo para a alimentação, a bióloga também descreveu os
conhecimentos ligados às plantas para fins medicinais, para uso de combustível para o fogo
doméstico, como matéria-prima para produção de artefatos para a pesca e para a construção
das casas. Ao longo de sua experiência com o ecossistema local, a população também
desenvolveu saberes acerca dos animais que eram utilizados com finalidades alimentares e
terapêuticas. Nesse sentido, o Remanso estudado por Flávia Moura, em fins da década de
1990, apresentava interações significativas entre a população e o meio ambiente, fortemente
mediadas pelos conhecimentos tradicionais usados para definir estratégias de apropriação dos
recursos e manejo dos ecossistemas.18
Aurino Pereira de Souza e Roberto Gomes da Silva, moradores do Remanso há mais
de quarenta anos, apontam que os laços de união, as formas de coletividade e convívio
tradicionalmente estabelecidas têm se modificado nos últimos anos e, dessa maneira, a união
expressa na cultura do mutirão, estaria “encoberta” na comunidade. Para ambos, a
participação dos moradores na Sociedade para discussão e implementação das resoluções em
prol da vida comunitária tem se enfraquecido. Eles indicam que a energia elétrica contribuiu
para o esvaziamento da participação política, pois as reuniões passam a competir com a
programação televisiva. Além disso, segundo Roberto, o acesso à energia melhorou as
18
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condições de infraestrutura e possibilitou o crescimento do turismo, transformando o enfoque
da economia local, prejudicando os laços de solidariedade entre os membros da comunidade,
que passaram a ter uma visão individualista e competitiva.
Historicamente constituída como uma comunidade de pescadores e agricultores,
atualmente, a pesca não é mais a principal atividade de subsistência. No entanto, a relação dos
moradores com o rio continua sendo vital: em suas margens as mulheres realizam parte das
atividades domésticas, lavam roupas e louças; homens e mulheres pescam em canoas com
pequenas redes artesanais e armadilhas tecidas de cipó; muitas pessoas se banham e realizam
a higiene pessoal. O rio é fonte de água (ainda que não seja própria para o consumo) 19, de
alimento e lazer; é um meio de transporte e sociabilidade, além de abrigar elementos do
sagrado.
Em sua entrevista, Getúlio Pereira da Silva afirma que o Marimbus, por ser uma
região pantanosa é a morada do Orixá Nanã Boroko, e que o “veião”, com águas correntes, é a
morada de Mãe d'Água. A avó de Getúlio, Judite Maria de Jesus, também relata que, nos dias
04 de dezembro, Manoelzinho, que também era um líder religioso, fazia a entrega de uma
barca no rio repleta de perfumes, pentes, laços e fitas como oferendas à Santa Bárbara. O
povo do Remanso pratica o jarê, uma religião constituída por elementos de matrizes africanas,
indígenas e do catolicismo popular, circunscrita à região da Chapada Diamantina. No jarê
cultua-se alguns dos Orixás presentes no candomblé, além de entidades, guias espirituais,
ligados aos caboclos e santos católicos. Há incorporação dos guias espirituais e dos Orixás,
alguns sincretizados com o catolicismo popular, como é o caso de Iansã que é cultuada como
Santa Bárbara.20
A navegação em canoas no Marimbus e no rio Santo Antônio é bastante utilizada pelos
moradores para a pesca e transporte, bem como o acesso ao município de Andaraí –
localizado na margem esquerda do rio – e para passeios turísticos até a Cachoeira do Rio
Roncador. Desde finais da década de 1990, este passeio passou a fazer parte dos roteiros de
ecoturismo comercializados pelas agências de Lençóis. Na Figura 1, podemos localizar o
Remanso, o Marimbus e a Cachoeira do Roncador em relação à sede de Lençóis e à Chapada
19
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A falta de saneamento básico e a presença de caramujos nas áreas alagadas permitem o desenvolvimento da
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Remanso, os trabalhos de jarê estão restritos aos carurus de Cosme e Damião. Sobre o jarê, consultar as
entrevistas de Getúlio Pereira da Silva, Judite Maria de Jesus, Maria Almeida Dias e os estudos de Ronaldo
Senna: SENNA, Ronaldo de Salles. Jarê uma face do candomblé: manifestação religiosa da Chapada
Diamantina. Feira de Santana: UEFS, 1998. e Idem. Jarê, a religião da Chapada Diamantina. In: PRANDI,
Reginaldo (org.) Encantaria brasileira: o livro dos mestres, caboclos e encantados. Rio de Janeiro: Pallas,
2001. p.74-119.
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Diamantina. O mapa extraído de um portal eletrônico voltado para o turismo, documenta a
inserção dessas localidades entre os atrativos da região.
Atualmente, poucas famílias vivem da agricultura e da pesca. As condições para o
plantio são adversas em razão da seca e da ausência de projetos de irrigação. Assim, a maioria
recorre à feira da cidade para adquirir os produtos agrícolas. O enfraquecimento da pesca, nos
últimos anos, relaciona-se ao envelhecimento dos pescadores que desenvolviam esta
atividade, à poluição ambiental que tem causado a diminuição dos peixes e ao investimento
no turismo.
De maneira geral, o ecoturismo desenvolvido no Remanso tem beneficiado as
agências instaladas em Lençóis, que monopolizam a comercialização do destino e poucos
moradores, donos de barcos e pequenos estabelecimentos comerciais.
Como forma de alternativa a este tipo de turismo, foi proposto o projeto de turismo
comunitário, conhecido como Trilha Griô do Remanso ou Trilha Griô do Quilombo, apoiado
pelo Ponto de Cultura Grãos de Luz e Griô, que busca incluir e gerar renda para mais famílias,
de forma igualitária. Bastante influenciado pelos princípios defendidos pelo Grãos de Luz e
Griô, é uma proposta que relaciona educação, tradição oral e economia comunitária. As
pessoas dotadas de conhecimentos ligados à pesca tradicional, fabricação artesanal de farinha,
práticas tradicionais de cura e celebração, compartilham seus saberes com turistas, estudantes
e pesquisadores.
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Figura 1: Mapa Turístico da Chapada Diamantina

A identidade quilombola, a terra e os direitos
Fonte: http://www.guiachapadadiamantina.com.br/mapa-do-parque. Acessos em 26 maio
2015.
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A identidade quilombola, a terra e os direitos

No cenário descrito, percebemos que, à medida que processos de modernização
capitalistas passam a se intensificar no Remanso, a relação com formas de organizações
políticas, jurídicas, econômicas e culturais modernas se modificam e ocasionam
transformações significativas em todos os âmbitos da vida comunitária. Nas entrevistas, as
alterações do vivido são percebidas pelos nossos colaboradores que esboçam críticas e
reconhecem os limites da modernidade, ao mesmo tempo que elaboram formas de lidar com
ela. Essas críticas reivindicam uma tradição construída e elaborada em oposição aos efeitos do
projeto modernizador.
A luta pelo reconhecimento do povoado como remanescente de quilombos e a
reivindicação do título de comunidade tradicional, é um exemplo disso. Nesse processo, a
identidade passa a se tornar um campo de lutas por direitos sociais. Segundo a historiadora
Gabriela Paes, que pesquisa o quilombo de Pedro Cubas, no Vale do Ribeira, interior de São
Paulo: “(…) a identidade quilombola é uma identidade política. É a forma como os negros da
região, estrategicamente, escolheram se apresentar aos agentes externos e, assim, reivindicar
seus direitos.”21
Flávia Moura relata em sua pesquisa que, em 1998, o Remanso tinha se tornado uma
atração turística não apenas pelas belezas naturais que continha, mas pela curiosidade dos
turistas, aguçada pelos guias, em conhecer um “quilombo”. As agências de Lençóis
comercializavam o destino aguçando um interesse pelo exótico, ou seja, conhecer uma
comunidade isolada, de população predominantemente negra, um antigo quilombo, no sentido
restrito e convencional do termo. Flávia aponta que, em 1998, a população do Remanso
negava descender de um quilombo, apenas afirmava que suas origens estavam no casamento
de um negro com uma índia “selvagem” capturada no mato “no laço, com cachorro”.22 No
entanto, o termo “remanescentes das comunidades de quilombos”, escrito na Constituição,
não deve ser entendido de forma limitada, ou seja, restrito à interpretação convencional que
remeta a uma origem de populações escravizadas fugidas. Atualmente, as lutas sociais
conquistaram a ampliação do significado do termo quilombo. Além dos processos de fuga,
podem ser considerados, entre outros, os processos de abandono de terras, de herança, de
21
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PAES, Gabriela Segarra Martins. A “Recomendação das Almas” na Comunidade Remanescente de
Quilombos de Pedro Cubas. Dissertação (Mestrado em História). Universidade de São Paulo, 2007. p. 113.
MOURA, Flávia de Barros Prado. Entre o Peixe e o Dendê: Etnoecologia dos Pescadores dos Marimbus
(Chapada Diamantina-BA). Tese (Doutorado em Ecologia e Recursos Naturais) Universidade Federal de
São Carlos, 2002. p.11.
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doação e de compra. Nesse sentido, o Decreto Federal 4.887, de 20 de novembro de 2003,
estabelece a seguinte definição para o termo:
Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins
deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com
trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com
presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão
histórica sofrida.23

Assim, o processo de identificação dos moradores do Remanso com uma identidade
quilombola revela esta ampliação do significado do termo “remanescente de quilombos” e
também sugere uma apropriação do que já se afirmava sobre o povoado. Esta apropriação
teria se desenvolvido a partir de uma mobilização em torno de ideais de luta por direitos
promovida pelos membros mais engajados da comunidade, apoiados por pessoas que não
pertenciam ao povoado (turistas, pesquisadores e os membros do Grãos de Luz e Griô).
Roberto Gomes da Silva recupera as origens afro-indígenas da comunidade,
remetendo ao processo de escravização em que um ancestral comum, negro, escravizado,
fugiu buscando resistir à escravidão e se casou com uma índia, bisavó de Manoelzinho,
fundador do Remanso. Roberto também indica que a apropriação do termo “quilombo” se deu
a partir de realizações de pesquisas e, posteriormente, por meio da certificação emitida pela
Fundação Cultural Palmares:
Essa raiz quilombola da comunidade veio do estilo dos negros, da raça dos
negros, […] aquela tempestade que eles conseguiram resistir, conseguiram
aguentar através de fome, trabalho, através de doença, através de cultura...
Através de judiação, de trabalho com patrões e aí tudo isso se formalizou uma
raça quilombola. Mas antes a gente também não sabia o que era a raça, a nação
quilombola. Aí através de pesquisa, através de história, de cantoria, um conta
uma história de um jeito, outro conta de outro [….] Aí foi que nós recebemos um
convite, uma carta: descendentes de afro-brasileiros. Então hoje nós temos nossa
raça de afro-brasileiros, uma comunidade descendente a quilombola.

Em janeiro de 2005, a Sociedade dos Pescadores do Remanso protocolou junto à
Fundação Palmares o pedido de reconhecimento da comunidade como remanescente de
quilombos. A justificativa foi norteada pelo autorreconhecimento, pela ascendência de
23

BRASIL, Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003. Regulamenta o procedimento para identificação,
reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das
comunidades dos quilombos de que trata o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
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populações africanas escravizadas e pelas características culturais do povoado: “(…) presença
de casa de santo de jarê, banda de pífano, grupo de forró e a festa tradicional de São
Francisco, no dia 04 de outubro”. A certificação da Fundação foi emitida em outubro de 2006
reconhecendo o Remanso como remanescente de quilombos, baseada no Decreto 4.887 que
prevê que as comunidades serão atestadas mediante sua própria autodefinição.
O fato do Remanso ser certificado como um quilombo e a Sociedade Beneficente dos
Pescadores ser proprietária da terra, fruto da doação dos antigos proprietários, coloca os
membros do Remanso em uma situação bastante favorável, se comparado a outras
comunidades quilombolas que ainda aguardam a boa vontade política para a demarcação e
titulação de suas terras. A visão de Getúlio Pereira da Silva sobre a importância da posse da
terra para a comunidade é expressiva neste trecho:
Eu sou livre através de meu pai […] Agradeço meu pai, agradeço os mais velhos
[…] porque eles nos deixaram aqui apossados dessa terra, sendo nossa. Somos
registrados como quilombola, hoje, e toda a labuta foi deles. Nós já nascemos em
berço de ouro, praticamente. Porque já temos a terra nossa, mesmo. Podemos
construir em qualquer lugar aqui na comunidade, podemos fazer uma roça,
podemos pescar, guiar um turista, tirar um artesanato da mata […] E o melhor de
tudo que eu gostei do meu pai foi deixar essa terra hereditária. Fez um
documento só, no nome da Sociedade com direitos hereditários […] Não pode
vender estas terras. Então o que eu achei mais inteligente deles, foi fazer isso. E
eu preservo e brigo pra isso, pra que não venda essa terra.

Getúlio estabelece uma ligação intrínseca entre “ter a posse da terra” e “ser livre”,
valorizando as ações de seu pai e outros moradores mais antigos que permitiram que eles se
tornassem donos de suas próprias terras. Esta perspectiva de Getúlio é compartilhada por
Delvan Dias que afirma: “O bom de você morar no Remanso é que você mesmo pode
construir seu futuro.” Ambos reconhecem o valor que a terra tem e a autonomia e liberdade
que ela proporciona. Como já exposto, o Remanso é uma propriedade privada em nome de
uma pessoa jurídica, a Sociedade Beneficente dos Pescadores, utilizada de forma coletiva
pelos reconhecidos membros da comunidade. Assim, a venda da terra não é legitimada pela
Sociedade, algo fundamental para uma comunidade instalada em terras férteis, banhadas por
um rio e circundadas por grandes propriedades voltadas para o agronegócio. Embora a venda
não seja permitida, há dois casos de pessoas que migraram para a cidade e venderam suas
casas, sem o consentimento da Associação dos Pescadores do Remanso, para pessoas de fora
da comunidade.
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Domingos Pereira de Souza, por já ter vivido em Lençóis, alerta em sua entrevista que
o desejo presente em algumas pessoas de vender a terra, um bem coletivo do Remanso, e
migrar para a cidade trará outras dificuldades:
Então, essa riqueza é uma coisa que a gente tem e eu acho que as pessoas daqui
não pode pensar em ir pra cidade e vender o que tem, porque não vai acertar,
não. Porque muda. O que eu quero dizer é que você mora na capital, ou na
cidade, você vai querer preservar o que é seu, você faz uma cerca […] um
vizinho não pode chegar no seu quintal. Aqui, não.

Nesse caso, ele se remete ao individualismo e à propriedade privada, presentes, em
grande medida, na vida urbana, como algo que se difere do Remanso, cuja riqueza está
baseada, entre outros elementos, na apropriação coletiva da terra e dos recursos naturais.
Durante reuniões que fiz com membros de órgãos governamentais e da própria gestão
municipal de Lençóis, ouvi declarações incomodadas e contrárias ao reconhecimento do
Remanso como comunidade quilombola, como se tratasse de um oportunismo, em vez de uma
luta por direitos sociais de reparação histórica das comunidades negras. O secretário
municipal do Meio Ambiente, Andrés Iglesias, negou a existência de pessoas negras no Brasil,
afirmando que “todos temos sangue mestiço”. Por isso, reconhecemos que a garantia do
direito ao território tanto das comunidades quilombolas quanto indígenas esbarra em visões
racistas e em uma estrutura fundiária que, historicamente, tem beneficiado os interesses dos
grandes proprietários. 24
Na mesma região, a comunidade da Iúna também obteve a certificação pela Fundação
Palmares, no entanto, ainda não conquistou a posse de sua terra. Esta situação cria diversos
empecilhos para o acesso a outros direitos e subsídios voltados para o desenvolvimento das
comunidades tradicionais. Já o Remanso, desde sua certificação, teve acesso a alguns
programas sociais governamentais de esferas federais, estaduais e municipais, que trouxeram
mudanças significativas em relação à infraestrutura e qualidade de vida da população, bem
como incentivos às atividades produtivas voltadas à agricultura familiar e apicultura. Em
24

A luta das comunidades rurais negras pelo direito à terra remonta da década de 1970, no contexto dos
movimentos sociais de resistência à miséria e exploração a que os trabalhadores do campo estavam
submetidos durante a ditadura militar. A garantia do direito ao território, conquistada no artigo 68 da
Constituição de 1988, no qual essas comunidades desenvolvem seus modos de fazer e viver, é fruto de
mobilizações conjuntas entre os movimentos sociais negros e as lutas de comunidades negras rurais. Lilian
Gomes e Carlos Marques, ambos cientistas políticos, em seus estudos sobre a identidade e direitos
quilombolas, destacam a importância desta cooperação, significativas no Pará e Maranhão, a partir da
década de 1970, em torno do direito das comunidades negras. MARQUES, Carlos Eduardo & GOMES,
Lílian. A Constituição de 1988 e a ressignificação dos quilombos contemporâneos: limites e potencialidades.
In: Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, Vol.28, no 81, fev. 2013. p.137-153.
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2006, receberam 30 casas de alvenaria, substituindo as casas feitas de barro como medida
profilática contra a doença de Chagas transmitida pelo inseto barbeiro. Em 2011, o Programa
Água para Todos, construiu reservatórios para armazenamento da água da chuva e, em 2013,
pude observar alguns incentivos para a agricultura de subsistência, apicultura e pesca
tradicional.
Embora o reconhecimento como remanescentes de quilombos assegure alguns direitos
e subsídios para o desenvolvimento do Remanso, a autoidentificação da população como
quilombola não é partilhada por todos. Observamos que nem todos os moradores reconhecem
a identidade negra e quilombola como algo positivo, pois já relataram ter sofrido
discriminação em Lençóis e outras localidades, sendo associados à condição de escravizados.
Por outro lado, nossos colaboradores mais jovens, Getúlio Pereira da Silva (30 anos) e Delvan
Dias de Souza (26 anos), além de outros adultos engajados politicamente nos fóruns e
mobilizações das comunidades negras e indígenas expressam orgulho e fortalecimento de sua
negritude a partir da apropriação afirmativa da identidade quilombola. Em sua narrativa,
Delvan assume a importância da capoeira para o fortalecimento de sua identidade quilombola
e reconhece que esta tem ligação com a luta por direitos de seu povo:
[...]eu acho que, hoje em dia, ser quilombola é você lutar pelo seu povo, mesmo.
Você ser quilombola é você fazer uso dos seus deveres e buscar seus direitos pra
você e seus familiares, que aqui no Remanso todo mundo é família né? Até seus
amigos são sua família, então tem que lutar pelos seus justamente pra buscar os
direitos que a gente tem e claro, é valorizar sempre o que você é, sua família, e
se você tem suas convicções, não desistir e lutar, sempre.

Como professor de capoeira do Remanso, Delvan busca valorizar a negritude em seus
alunos, fortalecendo-lhes a autoestima.
Assim, entendemos que, nas comunidades rurais e remanescentes de quilombos, a
escola tem um papel ainda mais importante para o processo de fortalecimento desta
identidade, sendo a Educação Escolar Quilombola considerada uma modalidade específica da
educação brasileira, desde 2010, devendo seguir orientações curriculares gerais da Educação
Básica e, ao mesmo tempo, garantir a especificidade das vivências, realidades e histórias das
comunidades quilombolas do país. 25
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BRASIL. Texto referência para a elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Escolar Quilombola. Brasília: Conselho Nacional de Educação, 2011.

30

4 A educação formal no Remanso e as ações pedagógicas do Ponto de Cultura Grãos de
Luz e Griô

Os moradores no Remanso têm acesso à educação formal pela Escola Municipal
Terezinha Guerra de Athayde Macedo, construída em 1998, que absorve a demanda de vagas
apenas para o Ensino Fundamental. Em 2013, quando conhecemos a escola de forma mais
aprofundada, o Ensino Fundamental, do primeiro ao quarto ano, era oferecido no período
matutino e atendia, aproximadamente, vinte crianças. No vespertino, estudavam as crianças
do quinto ao sexto ano e, à noite, funcionavam as salas de sétimo e oitavo ano e os anos
iniciais na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). O período mais frequentado
era o noturno e, naquele ano, muitos jovens e adultos privados ou evadidos do ensino regular
se matricularam para retomar seus estudos. Muitos deles animados pelos docentes da escola,
em especial, pelo professor de História, Thiago, que vivia na comunidade e tinha uma relação
bastante amigável com a população. O Ensino Médio é oferecido apenas em Lençóis, por um
colégio estadual, o Centro Educacional Renato Pereira Viana (CERPV). Assim, o governo
municipal era responsável pelo translado de cerca de 10 estudantes, pois não havia transporte
coletivo que realizasse o trajeto Remanso-Lençóis. Em 2014, este número praticamente
dobrou e o governo municipal recebeu um micro-ônibus do governo federal para transportar
os estudantes.
No início de 2013, a escola havia passado por mudanças não apenas nas instalações
físicas, mas nos seus recursos humanos. Devido à mudança na gestão municipal, novos
funcionários foram contratados, mantendo-se apenas o grupo dos professores que tinham
assumido no
 último concurso, em agosto de 2012. A gestão da escola também foi modificada,
tendo assumido a direção uma nova professora, Eliene, enquanto a antiga diretora da escola,
Maria Lia, no cargo há oito anos, foi dispensada e, após pressão da comunidade, a Secretaria
Municipal de Educação realocou-a como vice-diretora.
A prefeitura foi impedida de preencher a vaga de merendeira e zelador da escola em
virtude de problemas legais na realização do concurso. Para resolver temporariamente o
problema, mães de alunos se revezavam no preparo da merenda e na limpeza da escola. No
mês de julho, uma mobilização de professores, alunos e familiares da comunidade do
Remanso, exigiu que a Secretaria Municipal de Educação de Lençóis tomasse providências
em relação ao problema, e esta transferiu funcionários efetivos da cidade para o Remanso para
preencherem as vagas.
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De maneira geral, os docentes e gestores que conheci no início de 2013 demonstraram
a preocupação em valorizar e estabelecer diálogos com os conhecimentos da comunidade,
através dos projetos propostos para o ano e das atividades planejadas para receber os alunos
no início das aulas, no mês de março.
No entanto, é perceptível a ausência de programas de formação específica dos
professores voltados para o contexto rural e quilombola. Nas reuniões de planejamento da
escola do Remanso, a diretora da escola, Eliene, e alguns professores propuseram a exibição e
discussão de vídeos sobre a realidade de outros quilombos brasileiros e o curta-metragem O
xadrez das cores, para uma discussão inicial sobre relações étnico-raciais. Porém, ao
conversar com alguns docentes, pude perceber o desconhecimento ou um conhecimento
superficial a respeito de noções referentes a: “quilombola”, “quilombo”, “comunidade
remanescente de quilombos” e a necessidade de uma educação específica para estes grupos.
No evento que marcava o início das aulas, uma professora branca, recém-chegada na escola,
revelou publicamente não compreender o que era uma comunidade quilombola e o porquê do
Remanso fazer parte desta categoria. De acordo com o perfil socioeconômico e étnico-racial
da professora, seu discurso sugeria duas possibilidades: ou realmente desconhecia a realidade
onde atuaria como docente ou era dotada de uma posição política que negava o direito à
reparação histórica das comunidades negras.
Em julho de 2013, me reuni com o secretário municipal de educação, Elicivaldo
Oliveira Pontes, que reconheceu as dificuldades de tratar as especificidades das escolas rurais
e quilombolas, apontando que na rede municipal de Lençóis elas são maioria. De doze
escolas, oito estão na zona rural e apenas quatro na sede. Embora haja políticas que
consideram os contextos das comunidades – como a elaboração dos calendários escolares – os
planos de conteúdos específicos, segundo o próprio secretário, ainda estão por fazer. No
Remanso, por exemplo, ele aponta que o plano de ensino deveria pautar a valorização e o
reconhecimento quilombola, porém, esse plano tem sido incipiente pelo déficit de formação
específica dos professores e pela impossibilidade de suprir esta formação, já que há apenas
uma profissional para oferecer apoio pedagógico a todas as escolas rurais e quilombolas.
Assim, podemos esboçar dois elementos complicadores para a educação na rede
municipal de Lençóis: a falta de recursos humanos e a precarização das relações de trabalho.
Não há garantia de manutenção desses professores em seus cargos, portanto, o acúmulo de
experiências pode se desfazer a cada ano.
De acordo com relatos dos moradores, antes da construção dessa escola, o acesso a
algum tipo de instrução, no Remanso, era oferecido por pessoas da comunidade que buscavam
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o acesso à educação formal em outras localidades, como Andaraí e Lençóis, e ensinavam na
sede da Sociedade Beneficente dos Pescadores, sem a formação específica do magistério.
A partir de 1998, os “professores leigos” – como são caracterizados pelos gestores
municipais – foram proibidos de atuar nas comunidades, sendo substituídos por professores
com a formação específica do magistério. Marilândia, professora formada, residente em
Lençóis, ingressou nas comunidades rurais nesta época e relatou que nem o currículo das
escolas, nem o material didático oferecido pela Secretaria Municipal de Educação levavam
em conta as realidades e necessidades específicas do mundo rural. Em 2000, ela passou a
lecionar no Remanso e conheceu as ações pedagógicas desenvolvidas pela associação cultural
Grãos de Luz e Griô.
Márcio Caires, então professor da rede pública na sede do município, e sua esposa,
Líllian Pacheco, educadora e coordenadora do Grãos, nesta época, passaram a desenvolver
pesquisas nas comunidades rurais para conhecer suas realidades locais, saberes e
manifestações culturais no intuito de reconhecê-los e valorizá-los em suas práticas
pedagógicas. Márcio também era professor do curso de magistério em Lençóis e passou a
levar seus alunos para conhecerem a realidade das escolas rurais onde atuariam.
Aos poucos, Líllian e Márcio passaram a estabelecer relações com os membros das
comunidades e levá-los até as escolas para que aqueles professores “de fora” da comunidade
conhecessem as histórias de vida desses adultos pouco inseridos no universo escolar mas
dotados de conhecimentos advindos da experiência de vida e da oralidade, de alguma forma
legitimados em suas comunidades. A partir do ano de 2000, no quilombo do Remanso, estas
ações foram sistematizadas e os professores foram convidados a participar de formações
pedagógicas na sede do Grãos de Luz e Griô com o objetivo de dialogar, reconhecer e
valorizar a cultura das comunidades rurais em que atuavam, bem como os saberes locais de
seus membros, advindos da tradição oral. A formação também buscava ações para o
fortalecimento da identidade negra, já que a zona rural do município é composta,
majoritariamente, pela população afrodescendente. 26
No Remanso, segundo Maria Lia, membro da gestão da escola desde 2005, o Grãos
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As ações de formação do Grãos se baseiam na chamada Pedagogia Griô, idealizada por Líllian Pacheco. Esta
Pedagogia é fundamentada no princípio de incluir as vivências afetivas e culturais no processo de
aprendizagem e tem como referências o universo dos mestres de tradição oral combinado com as referências
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atuava não apenas oferecendo formações mas dando assistência para a as práticas pedagógicas
dos professores. Aos poucos, a presença de membros mais velhos da comunidade passaram a
ser mais solicitados na escola para contar suas histórias de vida, participar de eventos e seus
saberes se tornaram temas de trabalhos e de conteúdos pedagógicos, algo que pode ser
observado nas entrevistas de Aurino Pereira de Souza, Judite Maria de Jesus e Roberto Gomes
da Silva.
Em decorrência das mudanças nos objetivos iniciais desta pesquisa, minha
investigação na escola Terezinha Guerra se restringiu a participação em reuniões de
planejamento, eventos pontuais da instituição e o diálogo continuado com os gestores e
professores durante minhas visitas ao Remanso. Por esse motivo, tenho poucos elementos
para avaliar as práticas pedagógicas desenvolvidas pela instituição a partir de 2013, pois não é
este o objetivo do presente trabalho. De maneira geral, os temas e projetos propostos pela
gestão e pelo corpo docente da escola, demonstraram se preocupar em realizar uma educação
contextualizada, dialogando com a realidade local. No entanto, não tive acesso à existência de
projetos da escola que, a longo prazo, priorizassem fortalecer afirmativamente a identidade e
ancestralidade negra, algo imprescindível para uma comunidade que tem mais de 90% da
população afrodescendente.
Sobre estas questões identitárias, vivenciei duas situações na comunidade que
demonstram os desafios que a escola Terezinha Guerra deverá enfrentar. O primeiro caso se
relaciona à questão da negritude: uma menina do Remanso, de aproximadamente 8 anos de
idade, demonstrou bastante empatia ao me conhecer. Disse que eu era muito bonita porque era
“branquinha” e que “ela era negra porque tomava muito sol”. Ela me perguntou se, por acaso,
ela tivesse nascido em um lugar com menos sol ela seria branca e bonita como eu. O segundo
caso se relaciona à negação de alguns jovens a trabalharem em um mutirão por alegarem que
aquela era uma atividade para quem “não tinha estudo” e que as mulheres não gostam de
homens com mãos calejadas do trabalho braçal. Aqui se apresentam questões de
hierarquização entre o trabalho intelectual e o trabalho braçal e a desvalorização do trabalho
exercido no meio rural.
Tanto o caso da criança, quanto o caso dos jovens, exemplificam questões de baixa
autoestima e relações intergeracionais conflituosas. As identidades rejeitadas expressam
exatamente quem são os ascendentes, pais e avós, dessas crianças e jovens: negros,
trabalhadores rurais, a maioria sem acesso à educação formal, dotados de conhecimentos do
mundo do trabalho e da experiência de vida.
Ainda que haja desafios, a escola como um todo deve se esforçar para, de fato,
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garantir o direito à educação dessa população, considerando sua realidade específica,
reconhecendo e dialogando com seus conhecimentos. Entendemos que a escola é a instituição
que, no contexto de uma sociedade democrática, deve ser capaz de lidar com questões
relativas à identidade rural e negra das crianças e jovens, oferecendo possibilidades para que
haja afirmação e valorização de sua realidade e negritude, bem como fomentar relações
intergeracionais positivas e a valorização da diversidade de saberes.
Desde a redemocratização brasileira em meados da década de 1980 e a Constituição de
1988, as lutas políticas em torno da organização do sistema educacional brasileiro ampliaram
e fortaleceram suas demandas ligadas efetivamente a uma visão de que a educação se
constitui como um direito humano essencial.
As transformações da legislação, em especial, a última Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional nº 9.394, sancionada em dezembro de 1996, e a formulação de parâmetros
e propostas curriculares evidenciaram a necessidade de incorporação da diversidade cultural,
incluindo-se a diversidade linguística, étnica e religiosa, na organização do currículo escolar.
Com a LDB, não só a valorização da experiência “extraescolar” no processo de ensinoaprendizagem se tornou um dos princípios do ensino estipulados, como também a intervenção
nos currículos das escolas municipais com intuito de adequá-lo à realidade local foi
reconhecida como uma necessidade.27
Apesar desses esforços, a Lei de Diretrizes e Bases não assegurou uma prática efetiva
ligada à valorização da dita experiência extraescolar e da diversidade cultural. Após anos de
luta de setores do movimento negro e indígena, são sancionadas, em 2003, a Lei 10.639 e, em
2008, a Lei 11.645/2008 que alteraram a LDB, visando tornar obrigatório o ensino de história
e cultura afro-brasileira e indígena. Ainda que seja um desafio romper com um imaginário
étnico-racial que privilegia a brancura e as raízes europeias da sua cultura, todas essas
mobilizações criaram avanços legais e espaços de experiências que permitiram o progresso de
proposições que visam garantir a valorização da cultura indígena e africana, ou seja, a
diversidade cultural na escola e em outros espaços de ensino-aprendizagem.
Atualmente, a escola Terezinha Guerra tem sido apontada pelos nossos colaboradores
como importante aliada da comunidade na transmissão e manutenção da cultura local. De
forma geral, eles relatam situações em que os docentes têm se esforçado para dialogar e se
aproximar da população e também comentaram sobre o interesse e “boa vontade” dos
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educação nacional. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação Edições Câmara, 2010.
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professores em retomar algumas manifestações culturais tradicionais do Remanso como as
apresentações da marujada e festa dos índios.
No entanto, as entrevistas também se referiram à instituição escolar como um espaço
de ensino e aprendizagem centrado nos saberes letrados, que não dialogavam com os saberes
da experiência e da vida cotidiana. Elas apontaram esta instituição como responsável
historicamente pelo desinteresse dos mais jovens pelas práticas artísticas e culturais
conformadas tradicionalmente na comunidade pelos mais velhos. Nesse sentido, a mesma
instituição que, no passado, teria sido percebida como uma das responsáveis pelo processo de
“desagregação” da cultura da comunidade, atualmente, tem desempenhado um papel
importante no processo de retomada dos conhecimentos e práticas culturais dos mais velhos.
Neste trabalho, nos interessa refletir sobre os efeitos que a escola, enquanto instituição
moderna, gerida pelo Estado, com professores “de fora” da comunidade, provocou no
Remanso, desde a sua construção. Esta análise centrada em como se constituíram as relações
entre educação escolar e as práticas culturais tradicionais no quilombo, especialmente desde
fins de 1990, deve levar em conta as tensões presentes nas relações entre um modelo escolar
pautado na cultura letrada, nos saberes modernos e científicos em detrimento dos
conhecimentos advindos da cultura popular, ligados à oralidade, à experiência de vida e
dimensões imateriais e simbólicas.
Nessa tensão sobre os impactos da instituição escolar nas comunidades tradicionais,
devemos considerar, na história da educação brasileira, a recusa da educação para as
populações negras e indígenas, bem como a valorização de um modelo hegemônico fundado
na cultura Ocidental, que não reconheceu as culturas de matrizes indígenas e africanas como
legítimas. Uma visão francesa otimista da ilustração pública como apta a formar cidadãos,
logo se transformou em pessimista, seja pelo medo das elites perderem seus privilégios ou por
teorias racistas que enxergavam a enorme massa de índios, negros e mestiços como não aptos
à escolarização.28 Assim, os estabelecimentos de ensino e pesquisa se configuraram no Brasil
de maneira bastante elitista e excludente, não sendo novidade a presença de um currículo
pautado por concepções eurocêntricas, cujo único modelo de identidade possível seria o de
matriz branca e cristã. 29
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Nesse sentido, as críticas de nossos colaboradores à escola do Remanso refletem um
currículo centrado em saberes cartesianos que não dialogavam com os conhecimentos
tradicionais da comunidade. A mudança na visão que nossos colaboradores passam a ter da
escola refletem as transformações deste currículo e das práticas pedagógicas. Por isso,
buscamos refletir: em que medida as ações pedagógicas fomentadas pelo Grãos de Luz e Griô
conseguiram ressignificar a vida das pessoas na escola e a vida dos “mestres” detentores dos
conhecimentos tradicionais? Como esses “mestres” se viram, na sua trajetória, e como
encaravam a escola?
De alguma forma, notamos que a presença da escola, a passagem da cultura oral para a
escrita, é fruto de um quadro geral de modernização e urbanização no Remanso, acelerado
pelo turismo, desde os fins da década de 1990. Porém, o que observamos é que a garantia de
um direito, o acesso à educação formal, da maneira como se apresentou a essa comunidade
rural, desconsiderando seus conhecimentos, seus valores e sua realidade fundada em
conhecimentos tradicionais, contribuiu com impasses e fraturas nas visões de mundo que
organizavam a vida comunitária.

5 Modernidade e transformação das culturas locais

Entendemos o processo de modernização como algo que modifica as relações
econômicas e sociais de produção orientado pelo sistema capitalista e que faz parte da
modernidade, entendida como um projeto sociocultural mais complexo. Este projeto, como já
apontamos com Boaventura de Sousa Santos, a partir dos séculos XIX e XX coincidiu com o
desenvolvimento capitalista, e suas promessas ligadas aos ideais de solidariedade, justiça,
liberdade e igualdade passaram a demonstrar suas contradições e incapacidades de serem
cumpridas. Assim, a modernidade se constituiu como um paradigma sociocultural
contraditório, fundado em uma razão Ocidental que se supôs universal, subjugando os
interesses de diversos povos e nações aos países centrais europeus sob o pretexto de não haver
outro modelo viável de desenvolvimento. Nesse movimento, a racionalidade Ocidental,
segundo Santos, promoveu o colonialismo não apenas político, mas cultural.30
Os processos de modernização que atingiram o Remanso intensificados pelo
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desenvolvimento do turismo e do acesso à educação formal na região, por um lado, trouxeram
mais conforto e qualidade de vida para a população, e, por outro, criaram contradições na
comunidade, pois anunciaram padrões de desenvolvimento, de valores, saberes, necessidades
e promessas de formas de vida que se supunham superiores às formas até então estabelecidas
na comunidade. Além de Santos, o antropólogo Néstor Canclini, estudando processos de
modernização socieconômica dos países latino-americanos, nos chama atenção para que estas
promessas, no geral não são cumpridas, pois esbarram nos interesses do mercado e das elites
que querem manter seus privilégios.31
Assim, alguns dilemas foram impostos para o Remanso: as práticas tradicionais de
subsistência ligadas principalmente à agricultura e à pesca passaram a ser vistas como
atrasadas e o trabalho braçal visto como degradante; enquanto as práticas musicais coletivas e
independentes de recursos tecnológicos, bem como as festas locais, também foram percebidas
como ultrapassadas e desinteressantes. Os padrões estéticos e de consumo homogeneizantes
atingem a juventude que por ser negra, pobre, ruralizada, não se vê representada nos filmes,
nas novelas, nem na escola ou nos livros escolares.
A mudança dos padrões de consumo é algo pertinente para a realidade do Remanso,
pois a presença de turistas com sofisticados equipamentos eletrônicos criam necessidades de
consumo e insatisfações nos jovens da comunidade. Ainda que o ecoturismo apresente outras
formas de vida, ele não garante a ascensão econômica dos jovens moradores da comunidade
que, em geral, não são beneficiados pela renda dessa atividade. Diante desses impasses, a
população jovem e também adulta apresenta duas formas de reação: a primeira seria a
tentativa de resistir no campo, adaptando-se como possível, a segunda, mais recorrente, seria
rejeitar suas condições de vida e emigrar para a cidade, proletarizando-se.
A modernidade criou, ainda, contradições relacionadas à hierarquização entre os
saberes modernos e os saberes tradicionais, coibindo, por exemplo, as práticas medicinais
tradicionalmente desenvolvidas.32
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De maneira geral, os processos de modernização impuseram transformações de fora
para dentro e obrigaram a população local a se reorganizar. A autoidentificação da
comunidade como quilombola, as propostas pedagógicas e de turismo comunitário,
fomentados pelo Grãos de Luz, fazem parte de uma estratégia de resistência no contexto de
um projeto modernizador limitado e excludente.
Em que medida, o Remanso e seus moradores tiveram que se reorganizar, resistir e
ressignificar suas formas de vida a partir da modernidade? Para uma comunidade pobre e
rural é possível se apropriar de benefícios da modernidade? Como o Grãos de Luz participou
desse processo, com quais estratégias? Qual a eficácia do turismo comunitário?
Nossa hipótese inicial, antes de ir a campo, era que a valorização da experiência de
vida e das pessoas portadoras de saberes advindos de outras fontes de conhecimento no seio
da instituição escolar de suas comunidades, promoveriam ações de fortalecimento da
autoestima, identidade e o desenvolvimento de relações intergeracionais positivas. Não
apenas estes adultos fortaleceriam sua autoestima, mas as crianças e jovens passariam a
identificá-los como portadores de experiências e conhecimentos válidos.
Nossa investigação, enfim, identificou que o Remanso, uma comunidade tradicional
quilombola tem passado por um processo de alteração das suas formas de vida, desde fins da
década de 1990, intensificado pelo turismo e pelo acesso à educação formal. Este processo
pautado em uma modernização capitalista tem trazido dilemas e contradições para a
comunidade, na medida em que o acesso a direitos acontece de maneira limitada e desigual.
No entanto, o desenvolvimento de alguns projetos no âmbito da educação e do turismo
comunitário, através da valorização da identidade negra, rural e quilombola – historicamente
estigmatizada na sociedade brasileira – tem contribuído com o fortalecimento da autoestima
das pessoas envolvidas e com a ressignificação de práticas culturais tradicionalmente
estabelecidas.
Neste trabalho observamos, a partir do ponto de vista dos sujeitos envolvidos nos
processos de modernização da comunidade do Remanso, as transformações, resistências e
reelaborações, principalmente, as ocasionadas na relação com a educação formal e o turismo.
No primeiro capítulo, apresentamos uma discussão mais aprofundada sobre a História
Oral articulada com os conceitos de memória e identidade; as condições e métodos utilizados
para a realização das entrevistas e elaboração do texto escrito. Em seguida, apresentamos as
teria rompido com a colonialidade do poder e do saber. Assim, teria se instaurado um conflito epistêmico
entre o Norte e o Sul (não geográficos, e sim sociológicos), cujas raízes históricas residiriam no capitalismo
e no colonialismo.
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narrativas sobre o Remanso, cuja leitura é essencial para a compreensão desta pesquisa. A
presença das entrevistas no capítulo inicial deste trabalho, evidencia, formalmente, nossa
compreensão sobre o papel central destes sujeitos e suas narrativas no entendimento dos
fenômenos estudados. Estas narrativas colaboram para a compreensão de nosso objeto de
estudo, expressando de modo significativo os problemas abordados neste trabalho e permitem
traçar um panorama mais complexo sobre nossos colaboradores e a realidade estudada.
No segundo capítulo, refletimos sobre os efeitos que a escola, enquanto instituição
moderna, gerida pelo Estado, com professores “de fora” da comunidade, provocou no
Remanso. Esta análise foi centrada nas relações entre educação escolar e as práticas culturais
tradicionais no quilombo, especialmente desde fins de 1990. Relacionamos também, as ações
do Ponto de Cultura Grãos de Luz e Griô, no sentido de valorizar os conhecimentos
tradicionais inserindo-os no espaço da educação formal.
No terceiro capítulo, discutimos as relações estabelecidas entre os moradores do
Remanso e a atividade do turismo, que se tornou, desde a década de 1990, a principal
atividade econômica do município de Lençóis. Procuramos identificar as consequências da
inserção do quilombo nos roteiros de ecoturismo para as formas de vida tradicionalmente
estabelecidas na comunidade e quais estratégias foram desenvolvidas pelos nossos
colaboradores para lidar com as transformações em curso.
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CAPÍTULO 1 – NARRATIVAS SOBRE O REMANSO
O Remanso tem uma história muito bonita, eu não sei contar nem a metade.
Tinha umas festas muito boas, nessa época não tinha energia, era tudo com
candeeiro, as festas eram de amanhecer o dia. Essa energia veio pra aqui não tem
muito tempo, não. Acho que tem uns dez anos […] Antes, nossa energia era a
lua, as festas eram no terreiro. Na época que a lua tava bonita o pessoal se reunia
pra cantar roda, eles gostavam muito de cantar verso, aí criava o trabalho do dia
seguinte.
Domingos Pereira de Souza (Caburé)

Neste capítulo apresentamos as narrativas sobre o quilombo do Remanso, fruto das
entrevistas realizadas entre janeiro de 2013 e outubro de 2014, fundamentadas nos princípios
metodológicos da História Oral. As vivências e obervações analíticas registradas no diário de
campo, segundo a perspectiva da etnografia, foram fundamentais na seleção dos
colaboradores e na produção escrita das narrativas.
Essas narrativas compõem as fontes centrais de nossa análise pois encerram duas
dimensões importantes: em primeiro lugar, apresentam os temas fundamentais que se
constituíram na medida em que realizamos o trabalho de campo, portanto, colaboram para o
surgimento do objeto dessa pesquisa; segundo, porque o “lugar” das entrevistas expressa
também nosso reconhecimento da oralidade e da tradição oral como formas legítimas de
expressão e transmissão de conhecimento e, por isso, entendemos que deveriam preceder,
com a força e as tensões de seus estilos narrativos, a nossa análise propriamente dita – ainda
que tenhamos clareza que a própria seleção dos entrevistados, direcionamentos e transcriação
das entrevistas pressupõem a interpretação do pesquisador. Esses depoimentos nos
sensibilizam a respeito das transformações e das contradições criadas pela modernidade, a
partir da ótica de sujeitos que reconhecem seus dilemas, elaboram críticas e, ao mesmo tempo,
selecionam e se apropriam das mudanças em curso.

1.1

História Oral, memória e registro de vida

A História Oral constitui um campo de pesquisa baseado na interpretação de relatos
orais, produzidos pelo investigador na forma de entrevistas. Como afirma Paul Thompson, a
História Oral pode transformar o conteúdo e a finalidade da História, abrindo novos campos
de investigação e “devolvendo às pessoas que fizeram e vivenciaram a história, um lugar
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fundamental, mediante suas próprias palavras.” 33
A produção de narrativas, ou seja, de documentos a partir da História Oral, alinhada
com a perspectiva do NEHO-USP, pressupõe uma relação de colaboração com o grupo
estudado, sem a qual a História Oral não existiria. Essa colaboração, que implica diálogo e
troca entre as partes envolvidas, talvez seja um dos fundamentos mais importantes para a
História Oral. Recorrendo ao diálogo, foi possível registrar esses depoimentos que apresentam
a percepção sobre o vivido de cada colaborador, através de uma reconstrução articulada pela
memória. Nossa permanência na comunidade e o acesso a ela por meio do contato com
Delvan Dias e seus pais, Maria Almeida Dias e Domingos Souza, permitiu o estabelecimento
de laços de proximidade, confiança e amizade que foram fundamentais para a realização da
pesquisa como um todo.34
Meu primeiro contato com o Grãos de Luz e com moradores do Remanso ocorreu em
2012, quando me apresentei e introduzi os temas da minha investigação. O primeiro trabalho
de campo foi realizado no início de 2013, quando permaneci cerca de 45 dias na comunidade:
os primeiros quinze dias, na casa de Dona Maria e Seu Domingos e o restante me hospedei na
casa de um dos professores da escola, Thiago. Durante este tempo, foi possível realizar a
maioria das entrevistas que compõe este trabalho. Além de acompanhar o cotidiano no
Remanso, também participei de encontros da Sociedade Beneficente e de mutirões para a
resolução dos problemas de falta d' água na comunidade; acompanhei as reuniões de
planejamento dos docentes da escola Terezinha Guerra, a semana de abertura das aulas e as
atividades de planejamento do Ponto de Cultura Grãos de Luz e Griô. 35
Em julho de 2013, retornei a comunidade, durante quinze dias, para acompanhar a
mobilização e o protesto dos moradores do Remanso junto à Secretaria Municipal de
Educação, reivindicando a contratação de funcionários para a escola. Também me reuni com
os secretários de Educação e Meio Ambiente e a secretária de Turismo e Cultura do Município
de Lençóis. Em 2014, realizei duas pesquisas de campo com duração de quinze dias cada: no
mês de abril mostrei o resultado das entrevistas para meus colaboradores e pude conversar
com o secretário municipal de Agricultura. Entre fins de setembro e início de outubro,
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acompanhei a festa mais importante do Remanso – a festa do padroeiro São Francisco das
Chagas36 – e entrevistei Márcio Caires, coordenador do Ponto de Cultura Grãos de Luz e Griô.
Nas nove entrevistas realizadas com moradores do Remanso, preocupada em garantir
que transcorressem em um ritmo espontâneo, sem rígida condução, priorizei a metodologia de
desenvolvimento do gênero História Oral de Vida. Assim, julgamos, tal como o historiador
José Sebe Bom Meihy, que entrevistas “não-diretivas” seriam o melhor mecanismo de
captação dos relatos pessoais.37 Por existirem objetivos iniciais no trabalho, as entrevistas
realizadas com estes adultos, embora focadas em suas histórias de vida, apresentaram uma
“pergunta de corte” que atravessava as narrativas: a ligação destes com a escola e com os
projetos apoiados pelo Grãos de Luz. Este procedimento não foi realizado apenas na
entrevista de Getúlio Pereira da Silva, que, atualmente, não participa de nenhum desses
projetos mas tem muito conhecimento sobre a história do Remanso e de seu pai, fundador da
comunidade.
Somente as duas entrevistas com os gestores do Grãos de Luz, Líllian Pacheco e
Márcio Caires, foram orientadas pelo gênero da História Oral Temática, fruto de estímulos e
perguntas mais diretivas a respeito dos trabalhos de coordenação e gestão da instituição, sobre
a apropriação do griot africano e seu “abrasileiramento”, sobre a idealização da chamada
Pedagogia Griô, bem como a importância da relação estabelecida com a comunidade do
Remanso para o amadurecimento desses conceitos.
Todas as entrevistas apresentadas neste trabalho foram gravadas após alguns encontros
prévios para esclarecimento do projeto de pesquisa e outros momentos de conversas
informais.
Cada narrativa apresenta traços de subjetividade e experiências individuais, porém
também indicam, a partir de um substrato comum, experiência e memória coletivas. Para
Meihy, a maioria dos projetos de história oral marca compromissos de categorização da
memória por classe social, etnia, gênero, circunstância histórica, entre outros aspectos. Neste
caso, estamos realizando um estudo sobre as transformações do vivido em uma comunidade
quilombola a partir das narrativas de adultos e idosos negros, trabalhadores da zona rural e
pouco inseridos na cultura letrada, Nossa análise deve levar em conta a existência de aspectos
identitários partilhados pelos colaboradores que marcam suas experiências de vida e, portanto,
suas memórias. Meihy aponta que: “Quando a memória é convocada para projetos que tratam
36
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de aspectos da localização dos indivíduos na sociedade, seus enquadramentos são como filtros
que conduzem a narrativa das experiências”.
A análise dessas entrevistas, assim como das demais fontes históricas, deve considerar
o contexto e o suporte a partir do qual estes registros são produzidos. No caso da História
Oral, há uma intrínseca ligação com a memória, afinal, cada relato consiste em uma
articulação desta através de filtros psíquicos e sociais. Dessa forma, a memória não é uma
operação biológica à procura de exatidão, mas deve ser encarada como algo fluido e mutável,
um processo de construção e reconstrução permanente, um trabalho, como apontam Ulpiano
Bezerra de Menezes e Ecléa Bosi.38
Tampouco a memória é pura reminiscência, nem recordação objetiva do passado, mas
elaboração do tempo presente, materializada na narrativa para responder a solicitações,
anseios e dilemas do presente. Nesse sentido, as histórias de vida admitem contínuas
reelaborações dos eventos pretéritos, mas as contingências do presente são significativas
nesse processo.
O ato de narrar está articulado também com a finalidade para qual se narra e para
quem se está narrando. Néstor Canclini assinala que uma investigação que se pretenda crítica,
deve considerar que todo registro de discursos e observação de interações implica um recorte
do processo histórico e social. Portanto, durante o procedimento de coleta e análise dos dados,
devemos refletir sobre:
Quem fala quando os setores sociais se expressam: uma natureza tradicional,
essencial, ou o conjunto de condições sociais e textos que os vêm constituindo?
Eles dizem a mesma coisa quando se comunicam entre si ou quando se
manifestam diante de um investigador, um promotor cultural ou um militante
político? Não implica um recorte do processo histórico e social toda técnica de
coleta de discursos e observação de interações? 39

Desse modo, também consideramos a interferência que a minha presença enquanto
pesquisadora – acadêmica, mulher, branca, jovem, proveniente de São Paulo – pode provocar
na comunidade do Remanso e interferir, de alguma maneira, na seleção dos fatos abordados
nas narrativas. Nesse sentido, a observação participante também trouxe contribuições
importantes para nossa reflexão metodológica durante o trabalho de campo. Este método de
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observação em pesquisa social, elaborado no contexto da pesquisa antropológica e
etnográfica, preocupa-se, sobretudo, com o papel do investigador dentro da situação
investigada, problematizando a relação pesquisador/pesquisado. Considera-se, assim, segundo
o sociólogo Michel Thiollent, que o fato de o investigador representar alguém de fora produz
uma interferência inevitável na pesquisa, visto que ele não apenas modifica o contexto como é
modificado por ele.40
As características que me diferenciavam dos membros do quilombo, não criaram
problemas de distanciamento entre nós, no entanto, reconheço que a minha inserção inicial na
comunidade foi decisiva para que estabelecêssemos laços de confiança. Eu fui apresentada
aos colaboradores por Dona Maria, mulher que desempenha papéis importantes na
organização da comunidade, que tem relações de parentesco e se relaciona bem com todos os
moradores. Além disso, o turismo comunitário atrai muitos pesquisadores e estudantes
brasileiros e estrangeiros para o Remanso, por isso, o povoado está, de alguma forma,
acostumado a receber pessoas de fora com objetivos acadêmicos.
A minha condição de professora da rede pública de ensino também possibilitou
aproximações com as gestoras Eliene e Maria Lia e com alguns dos docentes da escola, pois
compartilhávamos, de alguma maneira, desafios e interesses comuns. Nesse caso, Thiago, o
professor com quem compartilhei a casa durante minha permanência no Remanso, também
era paulista e havia se formado no mesmo curso de História da Universidade de São Paulo o
que permitiu que criássemos laços de identificação e confiança. Este professor tinha muitos
amigos e era bem quisto no povoado, por meio dele pude me aproximar de Getúlio Pereira da
Silva, com quem Thiago mantinha uma relação bastante próxima, e entrevistá-lo 41. Por outro
lado, também observei que minha condição de mulher, jovem, pesquisadora acadêmica
colaborou para que alguns docentes criassem certa resistência em relação à minha presença.
Além da minha condição de professora da rede pública, devo citar outros três
elementos que foram importantes para o estabelecimento de laços de amizade e condições
favoráveis para a realização das entrevistas: o primeiro foi oferecer uma contrapartida aos
membros da comunidade, participantes desta pesquisa. Apresentei o projeto de produção de
um documentário sobre o quilombo do Remanso, que seria fruto das gravações realizadas nas
entrevistas e em todo trabalho de campo. Os moradores apreciaram a ideia de divulgação da
história do povoado que além de uma forma de registro poderia, inclusive, servir para atrair
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visitantes. O segundo elemento diz respeito à minha familiaridade com a zona rural, pois,
embora eu viva na capital, passei toda a minha infância e adolescência em uma pequena
cidade do interior de São Paulo, onde vivi boa parte da infância na zona rural. De alguma
forma, esta experiência minimizou possíveis estranhamentos com a vida no campo e permitiu
que o esforço para me integrar às atividades cotidianas da comunidade fosse exitoso. Assim,
os moradores com quem convivi de maneira mais próxima, se sentiram à vontade para contar
com meu auxílio nos trabalhos em que desenvolviam: pude auxiliar Dona Maria em seus
afazeres diários, participei dos mutirões para escavação e limpeza da tubulação de
abastecimento de água, auxiliei Roberto e Natalino nas atividades de apicultura. O terceiro
elemento se refere à minha vivência na umbanda que propiciou que alguns colaboradores,
como Getúlio e Dona Judite, se sentissem à vontade para abordar os assuntos relacionados ao
jarê.

1.2

A passagem do oral ao texto escrito: o processo de transcriação das
narrativas

Ao valorizar a oralidade no percurso de investigação, a História Oral transforma as
narrativas de homens e mulheres comuns em documentos históricos.42 As fontes orais deste
trabalho foram convertidas em documentos escritos a partir dos processos de transcrição
literal, seguido da textualização e lapidação do texto pela transcriação, resultado do consenso
entre entrevistador e entrevistado, com o objetivo de garantir a manutenção do sentido e das
emoções contidos no relato em sua passagem do oral para o escrito.43
O processo de transcriação visa a transformação da narrativa oral em um texto escrito
fluente, retirando as marcas de pergunta e estímulo do pesquisador e algumas expressões
repetitivas na linguagem oral. No presente trabalho, optamos por manter a construção das
frases, de expressões e de palavras na forma como são utilizadas pelos entrevistados, sem
colocá-las na linguagem escrita padrão. Pretendeu-se, assim, de um lado, valorizar suas vozes
na fala contextualizada de homens e mulheres do campo, nascidos e crescidos no interior da
Bahia, de outro, questionar preconceitos decorrentes da hierarquização dos diferentes modos
de falar. O linguista Marcos Bagno demonstra que a “norma-padrão” – ou seja, o conjunto de
regras que definem o “falar bem” e o “escrever certo” – é um produto sociocultural, resultado
de conflitos de interesses e hierarquizações políticas e sociais. Assim, o modo de falar das
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elites urbanas mais letradas seria considerado o mais correto e legítimo da língua portuguesa
enquanto as variedades linguísticas ligadas às classes populares teriam menor prestígio e,
frequentemente, seriam consideradas inferiores ou erradas.44
Finalizado o processo de transcriação, elegemos o “tom vital”, ou seja, a seleção de
uma frase que introduz a narrativa. Segundo Meihy, esta frase “serve como guia para a leitura
da entrevista, pois representa uma síntese da moral da narrativa.” 45 Os textos transcriados,
decorrentes do trabalho colaborativo entre entrevistador e entrevistado, passaram, então, pelo
processo de conferência, validação conjunta e autorização para publicação, um dos princípios
éticos mais importantes para a História Oral. Em nosso caso, o processo de validação foi algo
bastante emocionante, pois, quando nossos colaboradores do Remanso tiveram acesso ao
texto transcriado, demonstraram bastante identificação e satisfação com o resultado,
autorizando, de imediato, sua publicação. O processo de conferência com os moradores do
Remanso, – com exceção de Delvan Dias – foi mediado pela minha leitura, já que nem todos
são letrados e, por isso, me pediram que eu lesse. Alguns colaboradores se surpreenderam
com a atitude da conferência, relatando que poucos pesquisadores retornam à comunidade
para solicitar autorização ou, sequer, apresentar os resultados de suas pesquisas.

1.3

Apresentação e organização das narrativas

As narrativas, com sua força e estilos, nos ajudaram a interpretar a complexidade do
quilombo do Remanso e nos aproximaram do contexto e do cotidiano de seus narradores:
homens e mulheres comuns, que tecem os fios de uma história individual e coletiva, com suas
mãos, suas vozes, seus gestos, seus corpos. No entanto, reconhecemos que a pluralidade de
sentidos, a tessitura mais delicada dos sentimentos mobilizados nestas narrativas, nem sempre
são apreendidos pela investigação científica. Assim, os textos aqui apresentados extrapolam
os temas centrais da pesquisa e criam novos desafios para outras investigações, mesmo assim,
essas entrevistas nos ofereceram muitas respostas às questões formuladas no trajeto da
pesquisa.
A ordem das narrativas privilegia um esforço de apresentação do Remanso: de suas
origens em torno de um agrupamento de pessoas negras e pobres em busca de melhores
condições de vida; a maneira como viviam antes de um contato mais estreito com a
44
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modernidade; como se modificam historicamente as formas de vida tradicionalmente
estabelecidas; quais estratégias de diálogo, resistência e adaptação aos processos de
modernização, além de visões críticas sobre o passado e o presente da comunidade. Nessas
narrativas, surgem as imagens de uma população trabalhadora que, em sua história de vida,
traz as marcas do apego ao rio e à terra, ao mesmo tempo em que enunciam a migração para a
cidade em busca de outras oportunidades. Na cidade, este trabalhador rural encontra as
dificuldades do subemprego; no garimpo, se depara com os riscos da morte e o sonho de
enriquecer; encontra a necessidade ou ânsia de retorno à terra. O que se expõe também são
processos de reelaboração das identidades desses sujeitos, que a partir da reivindicação de
uma identidade quilombola e do contato com discursos de valorização das tradições orais e
das experiências de vida, acabam por se identificar com essas vozes e buscam legitimar seus
saberes e experiências.
Assim como o texto transcriado já é uma interpretação do pesquisador, a apresentação
e disposição das narrativas também são parte do processo de análise. Nesse caso, em nosso
trabalho como um todo, nossa análise buscará se balizar por dois aspectos: um que valoriza
cada uma das experiências em suas especificidades e outro que observa nas experiências
individuais um substrato comum da experiência coletiva.
A primeira entrevista apresenta a narrativa de Getúlio Pereira da Silva, filho do já
falecido Manoel Pereira da Silva, mais conhecido como Manoelzinho, fundador e liderança
mais expressiva, quase mítica, da comunidade. Como o quilombo do Remanso é constituído
em suas origens por três famílias: a Pereira da Silva (de Getúlio), a Pereira de Souza (de
Aurino) e a família Santos, quase todos os nossos colaboradores apresentam laços de
parentesco. Assim, Getúlio é neto de Dona Judite e sobrinho de Seu Aurino e Dona Agmar.
Ele admite ter herdado de seu pai, um grande curador do jarê, a ligação com os guias
espirituais e com os Orixás. Por isso, a origem do Remanso é narrada por ele sob a
perspectiva do sagrado, em que seu pai, em busca de melhores condições de vida, teria sido
guiado por uma entidade, Nadador Marinheiro, até terras férteis onde hoje se localiza a
comunidade. Com 30 anos, ele revela momentos de crise em sua vida, pela perda do pai e de
um de seus irmãos, há pouco mais de dez anos, de forma inesperada e obscura. A falta de
referência dos “mais velhos”, somada à recusa em assumir seus guias espirituais e o
compromisso com o jarê, segundo Getúlio, colaboraram para que ele entrasse em
desequilíbrio e fosse internado algumas vezes em clínicas psiquiátricas. A entrevista de
Getúlio é bastante elucidativa para o conhecimento do jarê, como já apontado nesta pesquisa,
uma religião circunscrita à região da Chapada Diamantina.
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A segunda narrativa é de Aurino Pereira de Souza, conhecido como Seu Aurino, irmão
de Dona Judite e esposo de Dona Agmar. Com 69 anos, Seu Aurino é o único sanfoneiro da
região no estilo “pé de bode”, herdado de seu pai. Além de tocar em um grupo de forró com
membros da comunidade, o Forró Marimbus Quilombola, também participa de projetos
fomentados pelo Grãos, tendo se apresentado na Espanha e em diversas cidades do Brasil. Ele
também ensina sanfona na escola do Remanso e participa do projeto de turismo comunitário.
Ao longo de sua vida, garantiu a subsistência de sua família por meio do trabalho com a
pesca, agricultura e em fazendas da região. Seu Aurino parece ter se envolvido ativamente na
Sociedade Beneficente dos Pescadores do Remanso e em todos os aspectos da organização da
vida comunitária, como as festas e os mutirões. Sua narrativa demonstra um grande apego ao
passado e às tradições culturais de sua época, uma grande reverência aos mais velhos com
suas condutas e saberes. Ele atribui ao suposto isolamento do Remanso dos tempos antigos a
condição fundamental para que mantivessem autonomia, autossuficiência e determinação para
a resolução de demandas próprias, e, em contrapartida, identifica a perda desta autonomia
quando a comunidade passa a sofrer ingerências do Estado. Seu Aurino demonstra, enfim,
uma sensível preocupação em transmitir seus conhecimentos e a memória da comunidade
para os mais jovens.
O terceiro texto foi transcriado da entrevista de Roberto Gomes da Silva, 42 anos,
pescador, apicultor e agricultor, participava de projetos do Grãos, ensinando e tocando flauta,
também conhecida como gaita e integra o grupo de Forró Marimbus Quilombola, com seu
Aurino. Participa do projeto de turismo comunitário, onde promove vivências de pesca
tradicional, ensinando a arte de tecer cestos de cipó, redes e armadilhas tradicionais utilizadas
na pesca local. Assim como Seu Aurino, Roberto também participa ativamente das instâncias
políticas locais, ocupando o cargo de vice-presidente da Sociedade dos Pescadores, além de
acompanhar Natalino, líder comunitário do Remanso, em fóruns e mobilizações das
comunidades negras e indígenas, por isso, é uma das pessoas indicadas pelos demais
moradores para falar sobre a origem quilombola da comunidade. Na sua narrativa também é
perceptível o tom de reverência e valorização dos mais velhos, e as críticas a transformações
produzidas pela “chegada do progresso” ao Remanso. Segundo ele, o crescimento do turismo
propiciado pela chegada de infraestrutura ao Remanso e a mudança do enfoque da economia
local, prejudicaram os laços de solidariedade entre os membros da comunidade e aumentaram
o individualismo e a competição entre os moradores.
A quarta entrevista foi produzida com Dona Agmar Batista de Soledade, de 61 anos,
esposa de Seu Aurino e mãe de Natalino. Com voz dura de mulher firme conta sua vida ligada
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ao trabalho com a terra e o cuidado com os filhos e a casa, também transmite sua vasta
experiência sobre agricultura. Vinda de outra região, cresceu sem a presença da mãe e quase
sem instrução de outros adultos, Dona Agmar traz em sua narrativa a importância da
sabedoria e dos ensinamentos dos mais velhos. No projeto de turismo comunitário, ela
compartilha seus saberes, principalmente, sobre o cultivo da mandioca e a fabricação
artesanal de farinha que, segundo afirma, aprendeu sozinha, contando apenas com suas ideias
e capacidade.
A quinta narrativa é de Dona Judite Maria de Jesus, de 80 anos, irmã de Seu Aurino e
avó de Getúlio. Assim como Dona Agmar, relata uma vida de muito trabalho e compartilha
uma visão do passado como um tempo de bonança em que as chuvas eram mais presentes e a
colheita farta. Ela reconhece as facilidades que a urbanização tem trazido ao Remanso, como
a energia elétrica, a presença dos carros e a abertura da estrada. Na comunidade é bastante
conhecida pelos saberes de plantas e ervas ligadas à cura, o que, segundo ela, aprendeu a
partir de sua experiência de vida, sua intuição e sua fé. É uma das poucas pessoas que ainda
realiza o samba e “cariru” de Cosme e Damião no Remanso, festa ligada ao jarê, religião que
segundo ela é professada junto com sua fé católica. Dona Judite também participa dos roteiros
de turismo comunitário, sendo responsável pelas vivências da fabricação de xarope.
Natalino Pereira de Souza é o autor da sexta narrativa. Ele é representante do
quilombo do Remanso nos fóruns e mobilizações das comunidades negras e indígenas, tendo
experiência de atuação política em outros movimentos sociais como o Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e o movimento Avante! Lençóis.46 Sua fala, assim
como a de Getúlio, é bastante marcada pelo orgulho de suas origens negras e africanas.
Natalino também relata a existência de vestígios de populações indígenas no território do
Remanso que reforçam as origens afro-indígenas da comunidade. Ele foi uma das primeiras
pessoas que diz ter articulado o projeto de turismo comunitário no Remanso, do qual ainda
participa, hospedando visitantes. Natalino, com 45 anos, entende que, o turismo comunitário é
uma atividade econômica que, além de inserir mais famílias, gera mais renda para a
comunidade, diferente do ecoturismo, que beneficia apenas as grandes agências e os poucos
donos de barco e remadores do Remanso.
A sétima narrativa é de Maria Almeida Dias, de 47 anos, esposa de Domingos Pereira
de Souza – conhecido como Caburé – e mãe de Delvan. Ela viveu a maior parte de sua vida
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no Remanso, mas se mudou para Lençóis com a família para que tivessem acesso à saúde e à
educação. Depois de viver 17 anos na cidade, há 8 anos ela e seu esposo retornaram ao
Remanso. Sua história é marcada por dificuldades econômicas no campo e na cidade, onde
trabalhou como babá, arrumadeira e cozinheira em pousadas. Assim como Natalino, sua
família sofreu em vários momentos com a precariedade da saúde local, em que o acesso a
serviços públicos era praticamente inexistente e tudo deveria ser pago. No Remanso, Maria
tem participação ativa na Sociedade Beneficente dos Pescadores, onde é membro da diretoria
e compartilha com Delvan a responsabilidade de organizar e executar as decisões
concernentes ao cotidiano da comunidade. Além disso, participa também do projeto de
turismo comunitário Trilha Griô do Remanso hospedando grupos em sua casa.
A oitava narrativa é de Domingos Pereira de Souza, o Caburé, de 51 anos, filho de
Dona Judite, esposo de Maria e pai de Delvan. Sua história de vida é bastante marcada pelo
trabalho com o garimpo, pelo gosto por festas e pelo sonho de ser músico. Em sua narrativa,
ele questiona alguns aspectos da criação dada pelos mais velhos, principalmente em relação à
rigidez dos costumes e da diferença no tratamento entre homens e mulheres, algo que ele
busca fazer diferente em relação à criação de seus filhos. Atualmente, assim como grande
parte dos homens do Remanso com pouca escolaridade, trabalha na fazenda BioEnergia
Orgânicos, um grande empreendimento agrícola voltado para a fruticultura orgânica em larga
escala.48 Por ter vivido e trabalhado em Lençóis, durante muitos anos, Caburé demonstra
grande valor e apego ao Remanso, um lugar onde as pessoas têm liberdade, por serem donas
de suas próprias terras e solidariedade por serem praticamente da mesma família.
A nona narrativa é de Delvan Dias, filho de Dona Maria e Caburé, neto de Dona Judite
e sobrinho de Seu Aurino e Dona Agmar. Atualmente com 26 anos, nasceu no Remanso, mas
morou durante quase toda infância e juventude no município de Lençóis. Desde 2012, é
presidente da Sociedade Beneficente dos Pescadores do Remanso. É educador formado pelo
Grãos de Luz e Griô, onde trabalha como designer gráfico. No quilombo, também atua como
professor de capoeira desde 2010. Sua fala é bastante marcada pela reelaboração de sua
identidade negra e quilombola a partir da capoeira e de sua formação como educador no
Grãos de Luz e Griô, iniciada desde seus oito anos de idade. Apesar de viver em Lençóis,
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Discorrer sobre as relações e interesses da BioEnergia Orgânicos para com o Quilombo do Remanso poderia
ser tema de outra pesquisa acadêmica. No entanto, alguns apontamentos podem ser elucidativos para nossos
estudos como: o trabalho pesado e mal remunerado que os homens adultos e jovens desenvolvem nesta
empresa ligada ao agronegócio que, por visar a produção de orgânicos, também se utiliza de alguns saberes
tradicionais da comunidade para o combate a pragas com soluções naturais. Embora a Secretaria do Meio
Ambiente de Lençóis defenda o empreendimento por não causar impactos no meio ambiente – dada a
ausência de agrotóxicos na produção – é sabido que os milhares de litros de água utilizados diariamente na
irrigação das mudas são provenientes do Rio Santo Antônio, o mesmo rio que abastece o Remanso.
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Delvan sempre esteve presente no Remanso, exceto por um período na juventude em que se
tornou evangélico e se afastou de tudo o que era visto com preconceito pela religião em
relação à negritude. Delvan reconhece a importância da valorização das formas de vida
tradicionais, estabelecidas pelos mais velhos na comunidade. Para ele, estas tradições
deveriam ser integradas e atualizadas por meio das tecnologias e da modernização com vistas
a garantir melhores condições de vida à comunidade.
Finalmente, as duas entrevistas finais, apresentadas nesse capítulo, foram produzidas
com os coordenadores do Ponto de Cultura Grãos de Luz e Griô: Líllian Pacheco e, seu
esposo, Márcio Caires. Na narrativa de ambos, a história de um, complementa a do outro.
Seus relatos nos ajudam a entender os conceitos e práticas elaborados por eles. Líllian, com
46 anos, é coordenadora do Grãos de Luz e idealizadora da Pedagogia Griô. Especializou-se
em Educação Biocêntrica, tendo, inclusive, realizado pós-graduação e cursos em outros
países. Sua narrativa está atravessada pela experiência educacional e pelo desenvolvimento de
diversos projetos partilhados com o marido. Em sua fala é possível apreender como se deu o
processo de apropriação do griot africano e do conceito de tradição oral, bem como a
formulação da Pedagogia Griô e importância das relações estabelecidas com o quilombo do
Remanso, desde finais de 1998. Líllian também discorre sobre os projetos desenvolvidos na
escola do Remanso e sobre a Trilha Griô, uma das atividades de turismo comunitário.
Márcio Caires compartilha com Líllian a gestão do Grãos de Luz, onde também
ministra vivências e oficinas. Sua fala revela a importância das pesquisas desenvolvidas nas
comunidades rurais da região de Lençóis tanto para sua prática como professor da escola
pública, quanto para o projeto do Grãos de Luz. Ele também reflete sobre a importância da
elaboração do Velho Griô para estabelecer laços de confiança com estas comunidades. Para
ele, sua viagem para a África, onde foi iniciado em uma família de griots tradicionalistas do
Mali, foi muito importante para seu reconhecimento, legitimidade e identificação como um
griô no Brasil.
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Getúlio Pereira da Silva

Figura 2: Getúlio Pereira da Silva

Foto: Ana Carolina F. da Costa, março de 2013.
Esta entrevista foi gravada em março de 2013, em uma manhã de terça-feira, embaixo
da sombra de um pé de jenipapo no quintal da casa onde vivi na comunidade com Thiago,
professor de História da escola, que participou também de alguns momentos da entrevista.
Eles eram bastante amigos, por isso, apesar de ter realizado apenas esta entrevista com
Getúlio, tive a oportunidade de conviver com ele em outros momentos, já que ele sempre
frequentava nossa casa.
Getúlio parecia muito à vontade diante da câmera, por quase duas horas contou sua
história de vida, falou sobre seus sonhos, projetos para o futuro e compartilhou muitos
cânticos e conhecimentos sobre o jarê.
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Eu sou livre através de meu pai. Eu tenho onde colocar o pé e a cabeça debaixo,
vejo meus irmãos felizes buscando seus objetivos. Agradeço meu pai, agradeço os mais
velhos. Eu tenho muito amor por essas pessoas mais velhas, principalmente pelo meu pai,
que me ensinou muita coisa...
Eu me chamo Getúlio Pereira da Silva, eu nasci em 16 de novembro de 1982. Eu me
nasci e me criei aqui dentro da comunidade, sou um dos filhos do fundador dessa
comunidade. O meu pai se chamava Manoel Pereira da Silva, ele era nativo de Igatu e veio
pra cá...
É uma serra perto de Mucugê, de Andaraí. A mãe dele era uma índia pataxó,
descendente dos pataxó, da Bahia, chamava Emiliana Maria de Jesus e casou com um negro
que era escravo. Nessa serra meu avô, Quintiniano Pereira da Silva, garimpava e bamburrava
diamante.
Em Igatu, eles moravam em terra de coronéis. Tinha direito de trabalhar no garimpo
pra sobreviver em cima da terra, e pagava o quinto: uma porcentagem daquele diamante que
era pegado nas grutas, dentro das cavernas, garimpando com candeeiro.
Quando eles casaram, nasceu o meu pai, em 18 de junho de 1926. Se ele tivesse vivo,
ele tava completando agora, em 2013, 88 anos. Além de meu pai, Manoel Pereira da Silva,
tiveram Inocêncio, Deodata, Leosina e Cassimiro, foram cinco filhos ao todo, desse casal,
mas eu não conheci meu avô Quintiniano, minha avó eu conheci, ela morreu com 91 anos.
Chegou uma época que eles passaram por muita dificuldade com os coronéis
explorando e massacrando eles... Tinha que subir essa serra do Sincorá toda, levando coisa na
cabeça, ferramentas, tinha que carregar as tropas de burros pra subir a serra pros coronéis.
Andava de Capão a Lençóis, por dentro, frequentava toda essa serra trabalhando no sol quente
e passando dificuldades.
Chegava uma época que não pegava diamante, o acesso ficava mais difícil quando
chovia, porque a chuva lavava, vinha a erosão, trazia todo o material. Por isso, meu avô
resolveu sair do garimpo, pegou todos os filhos e veio pra uma fazenda que chamava Limão,
do outro lado do rio, pertencente a Andaraí, por volta de 1935, 1940. Meu pai, como filho
mais velho, já era um rapazinho, tinha uns 17 anos. Nessa época, meu avô já com 74 anos,
tava muito doente, trouxe a família e veio pra Fazenda do Limão trabalhar para a família dos
Coutinho. Este era o Remanso antigo, era em fazenda.
Lá, ele achou o mesmo direito: trabalhar e ter direito de morar, mas a terra não era
deles. Eles plantavam e o fazendeiro soltava os gado, comia as roças. Vivia ali de favor e não
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tavam achando aquilo legal. O pai dele já doente, os irmãos precisando de ajuda...
Aí meu pai falou: “Não, eu já não aguento mais! Eu morava em Igatu, saímo de lá de
terra de coronéis, moramos aqui do outro lado do rio, vocês soltavam o gado, comia nossa
roça. Meu pai doente, precisando de ajuda, sem ter o que comer em casa. Trabalhava por um
litro de arroz no capote, quando selecionava dava um copo, com cinco irmãos dentro de casa.
Eu não posso sobreviver a essa pressão de vocês, não!”
Então, quando foi 1948, 1950, eles atravessaram o rio. Roçando de facão ele veio,
atravessou o Marimbus a nado, quando ele chegou aqui ele incorporou um espírito chamado
Nadador Marinheiro. Incorporou ele numa moita de unha de gato, meu pai ficou todo
enroscado, deu um redemoinho e fechou meu pai aqui, do lado de cá do rio. Falando que era
ali que ele tinha que morar. Nesse mesmo lugar, o pessoal foi, cortou os espinhos todos de
facão, ele não tinha um arranhão. O espírito que incorporou nele, não deixou ele se machucar.
Quem tirou ele da moita ficou impressionado! Mas ali não era mais ele, era um espírito
rezando, falando o lugar que eles deveria morar, que aqui eles ia achar proteção.
Chegando aqui, tinha um morador sozinho, que era um curador, chamava
Manoelzinho Bumba. Aí meu pai casou com a filha desse morador, ele era um índio e a filha
dele também, Guiomar era o nome dela. Meu pai fez uma casa de jarê e este sogro dele
ensinou várias coisas a ele: orações, medicina e também cuidou dele quando sua mediunidade
tava um pouco aberta. Meu pai tinha 17 anos.
Quando ele chegou aqui, era tudo mata e só tinha esse morador. Aquela praça não
existia, era tudo mata arborizada mesmo. Tinha onça, tinha veado, paca, tinha capivara,
jacaré. Ainda têm essas caças, só que hoje essas espécies tão em extinção. Quando meu pai
chegou aqui, tinha muito, aí ele falou: “O sustento de vida e de morar, é aqui.”
Aí veio, fez um barraquinho do lado, assim que ele casou com Guiomar. Trouxe o pai
dele e a mãe. Quando ele chegou aqui, que já tava morando, apareceu os mesmos fazendeiros,
os Coutinho, falando que essa terra era deles... Vieram pra cá perseguir os moradores que
vieram com meu pai: Binô, pai do Aurino; Santos; Sérgio; o João, irmão do Aurino; Salvador;
Inocêncio; Cassimiro; Judite; Luzia; Madalena; o finado Leôncio.
Os Pitar e os Coutinho, donos da fazenda Limão, falaram que essa terra era deles
também e aí – eles tinham o conhecimento da escrita, a sabedoria do estudo – vieram com os
documentos que eles mesmos faziam e registrava “500 tarefas de terra” da família Coutinho e
fazia uma escritura! Então, chegaram reproduzindo o documento pra meu pai e disse que eles
tava morando em terra deles e de favor também.
Mas, quando meu pai veio pra cá, apareceu umas pessoas do governo, nessa época já
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tinha instalado governo em Lençóis, a política já não era mais com Horácio, e outros coronéis,
já era mais com o governo, mesmo. Já tinha prefeituras e o prefeito que ajudou meu pai
chamava Paulo Silveira. Aí registraram ele como pessoas ribeirinhas, de margem de rio. Veio
o Sindicato Rural dos Trabalhadores registrando todas as pessoas que encontrassem por
aquele rio. Meu pai deu sorte que nesse dia que veio a mulher fazendo o cadastro, ele se
registrou. Só que todas as pessoas que se apresentavam como representante da margem do rio,
tinham que ir no cartório fazer um documento, uma escritura, meu pai foi essa pessoa. Isso há
setenta anos atrás, mais ou menos...
E eu nasci aqui, nessa vila. Aí fui crescendo, tive algumas perseguições de doenças.
Eu era uma criança muito doente, dos meus 6 anos até os 10 anos de idade eu sofri com uma
doença chamada asma, mas com a medicina natural descobrimos a cura, e aí me curei. Meu
pai tinha um conhecimento muito grande com a medicina natural.
Antigamente as pessoas daqui dessa comunidade era curada com a própria medicina
das matas, com os rituais, as orações, a labuta com a terra. Era fácil de encontrar a cura
porque também tinha algumas medicinas de horta conhecida que era bom pra cada tipo de
doença. Aí fazia os xaropes naturais com mel, rapadura, a palha da cana, a pitanga... Eu fui
crescendo e adquirindo um pouquinho desses conhecimentos também da medicina que eu
necessitava e me curava com ela...
Fui crescendo aqui dentro, trabalhando na roça desde os meus 11 anos de idade,
ajudando meu pai. Andava também a pé, porque antigamente não tinha transporte, a gente não
andava de carro, ia pra cidade andando 20 quilômetros e, às vezes, levava até coisa da roça na
cabeça também: uma bacia, um saco, de maracujá, jenipapo, maxixe, melancia, abóbora e
levava pra Lençóis pra vender na feira.
Antigamente, a feira era dentro daquele mercadão que hoje é o mercado cultural. Aí a
gente chegava ali, colocava as coisinhas e vendia ou então trocava por outras coisas. Meu tio
Aurino e Inocêncio levava os peixes nas costas pra vender.
Eu sempre tive encostado com as pessoas mais velhas que faziam as tradições, que
tinham o conhecimento com a cultura daqui de dentro. Salvador que tocava flauta, Aurino que
toca sanfona, meu pai que batia o jarê e eu tava ali sempre batendo o tambor. Com 10, 11
anos, eu já fazia tudo isso: já tocava zabumba, triângulo, agogô, tamburi, um pandeiro...
E, assim, eu fui adquirindo alguns conhecimentos dentro desse crescimento de
adolescente, até meus 15 anos. Eu tava próximo deles e adquirindo conhecimento sempre tava
encostado das coisas, dos festejos, dos cânticos, eles iam cantar samba de roda eu tava no
meio deles, fazia minha dança também, batendo um negocinho, um pratinho, uma colher,
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qualquer coisa. Salvador ia tocar uma flauta – ele me chamava de pajé – pedia pra eu
acompanhar na zabumba e tocar uma marchinha. Quando tinha jarê, ele me chamava pra tocar
meu tamborzinho.
O jarê é bem próximo da umbanda. Porque a umbanda fala e representa todos os guias,
o jarê é a mesma coisa, só que o jarê eles falam que é uma pátria aberta, é como se ele se
abrisse a tudo e pegasse o que lhe convém. O jarê trabalha com a vibração do tambor, com os
cânticos, tem a incorporação dos espíritos de luz, dos guias, que é representado como as
entidades: Cosme e Damião, a Santa Bárbara, o Ogum abridor de caminhos, O Sultão das
matas que é o Xangô, Mãe d'Água, o Vaqueiro Boiadeiro, Nanã Boroko, tem a Nagô, que é
como se fosse uma preta velha, ela veste saia e pita cachimbo.
Então, tem todos esses guias que se tornam as forças de espíritos que tem uma
informação elevada e que você é um canal, você é uma ferramenta usada por eles, pra
informação da cura, pra prever, e evitar algumas coisas. Às vezes os nomes se modificam em
cada representação de terreiro e cultura, mas a energia é uma só. Na umbanda, nas cachoeiras
é Oxum, aqui eles fala Mãe d'Água, Iansã e Santa Bárbara...
Tem até uma filmagem minha que eu tô batendo tambor com meu tio e meu pai
liderando o ritual. Assim, eu vivi próximo do conhecimento que as pessoas mais velhas
praticava. Eu era uma criança curiosa aí já tava ali dentro. Por isso, fui crescendo, hoje tenho
30 anos e tenho alguns conhecimentos adquiridos dos mais velhos, porque tava próximo, tinha
o interesse.
Hoje, nossas crianças, pode ter um certo interesse, mas é de outra forma. Elas não têm
mais o interesse que a gente tinha de querer conhecer o que eles tavam fazendo... Aquele
toque de flauta, o que é que significava, qual era o ritmo, entendeu? Eles ensinavam,
corrigiam quando a gente tava fora do ritmo. Então, tinha que ter o interesse. Os velhos tavam
aí, as ferramentas também, bastava você ir pra prática e ficar ali próximo pra aprender.
Aqui na comunidade, é fácil aprender, porque sempre foi assim: um sabe um tipo de
instrumento aí ensina o outro, não tem negócio de esconder pra ganhar dinheiro, não. Se você
sabe fazer uma canoa, se eu quero aprender, é só encostar ali que você vai ensinar. Então, aqui
era assim, tinha união, e as pessoas tinha era amor de fazer as coisas.
Eu mesmo fui dessas pessoas, ia ter o marujo, eu tava perto, ia ter o jarê, pra bater o
tambor, eu tava perto, ia ter um forró eu já pegava um instrumento, um pedacinho de ferro pra
tá batendo meu triângulo. Era bem mais forte isso aqui dentro. Porque o pessoal fazia e eles
mesmos geravam as festas, o alimento, trabalhavam mais com a terra.
Nessa festa do marujo, eles contavam um pouco da história dos portugueses com os
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índios. O marujo fazia com um grupo de índios, como nós fizemos ano passado, com a ajuda
das professoras. Era como se vinhesse os marinheiro nos navios querendo pegar as índias e aí
tinha o grupo de índios, de pajé, as tribos que não deixavam. É a luta do índio contra os
marinheiros, como se ele tivesse protegendo as índias ali, pra não levar, pra não roubar e
dizimar a tribo deles. Eles protegiam as ocas, as palhoças deles e revidavam contra os
marinheiros que vinham pra destruir eles, então era uma história assim...
Agora, ela tem ligação com os espíritos, sim. Ela tem ligação com os espíritos
passados das pessoas que passaram por essa terra, que guerrilharam, ligação com o espírito
dos índios e dos marinheiros que vinham do alto mar. Por isso que as cantigas falam das
águas, falam do remo, falam das matas, falam do bem, falam do mal. Então, é como se ela
fosse um contexto do que rolava no passado. Quando os marinheiros vinham, os índios logo
se preveniam com as suas flechas, protegendo seu povo, suas crianças, pra não serem levados,
nem dizimados. Conta um pouco disso. Tem uma cantiga que eu gosto muito, que é assim:
Não faça o mal a quem te faz o bem,
Eu vou ao mar
Ai, depois eu venho
E lá no mar tem uma pedra
E nessa pedra mora uma índia
Eu vi a pedra embalançar
Essa índia eu vou buscar
Com 13 anos eu comecei a trabalhar com turistas... Meus irmãos começou trabalhar no
garimpo, eu ficava na comunidade e, em 1995, o Parque Nacional com a Polícia Federal
fechou o garimpo mecanizado e aí foi uma época que chegou o desemprego na Chapada. E aí
veio o turismo. O turista ajudou muito, porque comecei com 13 anos de idade, então eu já
tenho dezessete anos remando barco aqui no pantanal do Marimbus.
Minha vida toda foi assim, adquirindo conhecimento com as pessoas, com a terra, com
a natureza, que eu sempre tive contato. Sempre tava próximo da margem do rio, da cachoeira,
nas matas... A cura veio pra mim através desses conhecimento e do que eu ia descobrindo com
as outras pessoas. Uma que me ensinava um remédio, outra que me ensinava: “Isso é bom,
essa alimentação é boa, esse suco de tal fruta é boa. Você nadar, remar um barco, jogar bola,
nadar no rio, ir pra cachoeira, isso é bom, tomar um sol de manhã, no pôr do sol, fazer uma
oração, esquentar um fogo.”
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Então eu ia fazendo tudo que o pessoal ali da comunidade ia me ensinando e as
pessoas de fora também, porque eu posso agradecer também o turista, que ele me ajudou
muito. Na minha juventude eu trabalhei o maior tempo com turismo. Com 11 anos eu já não
tinha minha mãe porque ela separou do meu pai e eu e todos os irmãos ficamos com meu pai e
cada um tinha que batalhar e trazer algo pra ajudar em casa.
A minha labuta era no Marimbus, eu remava nove quilômetros descendo mais nove
quilômetros subindo, levava pra uma cachoeira chamada Roncador. A minha vida toda era na
natureza, era difícil o dia que eu não tava remando barco pros turista que vinham a procura do
passeio.
Minha vida sempre foi aqui, dentro da comunidade, vivi os meus 30 anos aqui. Nunca
saí por mais de seis meses, eu só saí daqui por conta de doença ou então por conta de trabalho.
A minha presença sempre foi forte, porque onde você me encontrava era no Remanso... Eu já
fiquei alguns dias em Lençóis, já fiquei em Andaraí, já viajei pra Salvador, Brasília, mas
poucos dias. Já fui doente e tive que ficar internado duas vezes em Salvador, uma em Brasília,
mas, por pouco tempo. Minha vida aqui foi mais isso, trabalhando mais com a água, no rio.
Eu sou feliz. Eu não tenho dinheiro, não trabalho por dinheiro, trabalho pro meu sustento de
vida. Trabalho em qualquer trabalho que valorize o nome do homem. Trabalho na enxadada,
na foice, no machado, remo um barco, vou na mata, carrego peso, gosto de carregar peso,
sabe? Eu gosto de trabalhar com esporte também, com futebol, com remo, é coisa que dá
alegria e dá força...
Uma época eu fiquei um pouco depressivo, porque eu perdi meu pai e meu irmão, me
senti um pouco com um sentimento de abandono... Todo mundo saiu e eu fiquei na
comunidade, a maioria dos meus irmãos foram pra Lençóis estudar e trabalhar, porque não era
fácil o meio de vida aqui. O meio de vida era mais fácil quando os mais velhos tavam
presente, porque eles tinham mais a sabedoria com a terra, então ficava mais fácil a
sobrevivência aqui. Depois que os mais velhos partiram como o meu pai; Salvador; o pai de
Aurino; o marido da Alícia; o João, irmão do Aurino; Antônio Passeca; o Mário, quando eles
foram partindo, eles foram levando o conhecimento com eles porque muitos de nós jovens
não se interessamos em estar perto deles como eu tava, pra adquirir algum conhecimento: um
pouquinho da percussão, do jarê, bater um tambor, fazer uma canoa, fazer um artesanato,
tecer uma cabana de papiro. Tudo isso eu sei porque eu tava ali próximo ajudando eles e,
aprendendo, adquirindo os conhecimentos através deles.
Aqui no Remanso, quando chegou em 1999, em 2000, essas pessoas foram partindo.
Como o meu pai que morreu de 99 pra 2000, aí o Remanso já não tava mais adquirindo esses
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conhecimentos, nem carregando mais a cultura... As pessoas que faziam o marujo já não
tavam mais representando o marujo, meu pai que fazia o jarê, não aparecia uma outra pessoa
pra fazer o jarê, o Salvador que tocava a flauta, só o Robertinho que aprendeu em pouco e aí
tava ensinando os meninos, mas não tinha mais uma procissão de São Francisco tocada com
os próprios instrumentos que as pessoas faziam com couro de animal, com a própria bomba
que eles catavam na mata. Eles mesmos lançavam os próprios instrumentos deles, faziam as
próprias festas deles, os festejos. Não tinha política pelo meio, eles não eram submisso de
política, não ficava esperando a política. Não tinha que ter contato de esperar um prefeito pra
vir aqui ou um padre pra tirar procissão, eles mesmos faziam. O batizado eles faziam na época
de São João e tudo isso era feito aqui. Batizava no fogo, batizava na água, batizava na igreja,
mas era feito por eles mesmos com a própria sabedoria deles e não dependia do sistema de
fora, digamos assim.
O Remanso foi criado na união, o Remanso foi criado com as próprias medicinas, os
próprios plantios. Naquela época, chovia bem mais e eles também tinham o conhecimento da
quadra da lua, eles plantavam pela lua, podavam na época da lua cheia, então eles tinham todo
um conhecimento... Plantava nesse ano aqui na parte da margem do rio, quando o Marimbus
secava, eles plantava nas ilhas do Marimbus. Eles ganhavam todo sustento da natureza, eles
não tinham dependência do mercado, não fazia compra de mercado.
Tinha roça de aipim, tinha roça de batata, roça de mandioca, de milho, na ilha tava
cheio de melancia. Então o alimento vinha da terra porque eles já tinham sabedoria de onde
plantava, em que quadra, em que época. Quando era na época da seca, eles plantavam mais na
baixa da bacia do Marimbus, que secava as ilhas, ficava úmida, e com a camada de material
orgânico do papiro, das outras plantas, formava uma lama bem adubada, então ali eles
plantavam. Apesar do sol quente, ali a terra tava molhada, e hoje o pessoal não faz mais isso.
Então, eu conheci o Remanso de outra forma... As festas, as reuniões, era tudo
diferente. O pessoal juntava, ia tocar samba de roda, depois o reisado, depois o marujo, depois
o jarê e, de quinze em quinze dias, tinha uma brincadeira. Aqui tinha um salão grande onde o
pessoal fazia as festas, tinha muita moça aqui e sempre se casaram primos com primos,
primos segundo, primos terceiro, aí se formou uma família. São três famílias aqui que foram
as primeiras a chegar: a Pereira da Silva – que é a minha – a Pereira de Souza – que é da
família de Aurino – e a família Santos, que é a de Filipe, um dos mais velhos, ele tem 93 anos
de idade.
Quando essas famílias chegaram do outro lado do rio, elas mesmos faziam acontecer.
Tinha união, né? Eu ainda peguei um pouco dessa união. As festas daqui, vinham pessoas de
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Andaraí, colocava barraca de roupa, barraca de comida, aquele movimento, o Remanso não
parava. Ia dormir uns e os outros acordavam pra dar continuidade à festa. Saía ali seis pessoas
do conjunto pra dormir, chegava seis pra dar continuidade. Um pegava uma sanfona, um
pegava zabumba, um pegava uma flauta, um pegava um tamburi, um pegava um pandeiro...
Na Festa de São Francisco, eram nove dias de festa e ainda tinha uma surpresa que
eles fazia que era uma brincadeira de amigo secreto. Tinha também brincadeiras, fazia leilão,
fazia pescaria pra arrecadar dinheiro pra festa. Eles criavam a própria maneira de gerar o
dinheiro pra manter a festa e também tinha a contribuição de cada morador.
Meu pai, assim que fez os documentos da Sociedade, cada morador contribuía com um
valor por mês e aquele dinheiro, era quando você ficasse doente e que ia ter que te levar pra
casa de um outro curador, ou pro hospital, porque nessa época já tava tendo médico em
Lençóis. Aí aquele dinheiro era pra você doente, que não tá trabalhando, uma parte daquele
dinheiro entrava pra fazer as compras pra sua casa. Aí você deixou três filhos doentes, aqueles
seus filhos ia receber uma ajuda da Sociedade, desse dinheiro que era arrecadado de cada
família. Então a inteligência dos mais velhos era outra e trabalhava com a união.
A importância de meu pai aqui era muito preciosa, pelo menos para todos os
moradores, ele foi fundamental, uma liderança em muitas áreas... Ele liderava como líder,
como presidente da Sociedade Beneficente dos Pescadores, ele liderava como pajé, como
curador, como médico... Se um levasse um corte, ele fazia o curativo. Se um deslocasse o
braço, ele pegava as talas de madeira e enfaixava o braço do cara, botava uns pacho de
remédio, umas ervas. Quando uma mulher ia ter um filho, ele corria ligeiro, pegava o cordão
de São Francisco, as ervas, uma bacia com água e, com pouco, a criança chorava. Picada de
cobra ele já curou de cinco a seis pessoas aqui de jararaca, cabeça de capanga, coral. Se um
doente precisava ir pra fora se curar, ele escrevia uma carta pedindo ajuda do prefeito...
Hoje, falta um homem desse pra preencher o lugar que meu pai deixou. Um que não
seja igual, porque as coisas não são iguais, elas podem ser bem parecidas ou pode ter um
processo idêntico, mas é diferente uma da outra. Eu não me vejo como meu pai, mas eu busco
nele minha inspiração. Ele fez da maneira dele, eu vou fazer da minha, mas vou fazer de tudo
pra resgatar o nome Manoel Pereira da Silva, porque ele foi, digamos assim, a base. Ele foi a
estrutura. Ele que construiu com todos os moradores mais velhos essa comunidade. Eu vejo
Filipe como um desses fundadores, Binô, o pai de Aurino que partiu; o próprio Aurino,
Salvador, Antônio Passeca, eu vejo Madalena, a mãe de Vó Judite, como uma dessas
fundadoras, minha vó Aiá Milú, Emiliana, como uma dessas fundadoras.
A importância dessas pessoas aqui era muito grande. Pra mim, ficamos sem os mestres
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e hoje eu sinto a cobrança, não deles, mas minha, mesmo. Eu fico me cobrando... “Porra!
Quem era meu pai? Ele era um curador. Ele era um instrumento de cura. Então por que não eu
não assumi, isso? Por que não eu aceitar isso e falar que meu pai era um curador, que ajudou
muito!”
Se não fosse ele, eu não tinha um pé de árvore pra colocar a cabeça debaixo, não tinha
um rio que pesca um peixe, não tinha um pedaço de terra pra plantar um pé de mandioca,
acordar a hora que eu quero, ir pra onde eu quiser, ser livre. Eu sou livre através de meu pai.
Eu tenho onde colocar o pé e a cabeça debaixo, vejo meus irmãos felizes buscando seus
objetivos. Agradeço meu pai, agradeço os mais velhos. Eu tenho muito amor por essas
pessoas mais velhas, principalmente pelo meu pai, que me ensinou muita coisa: respeitar os
outros, não mentir e ter amor pelo que fazer e não ter expectativa de nada.
Então eu vejo que a gente perdeu as peças principais, mas não perdeu o foco, porque
eles nos deixaram instalados, eles nos deixaram aqui apossados dessa terra, sendo nossa.
Somos registrados como quilombola, hoje, e toda a labuta foi deles. Nós já nascemos em
berço de ouro, praticamente. Porque já temos a terra nossa, mesmo. Podemos construir em
qualquer lugar aqui na comunidade, podemos fazer uma roça, podemos pescar, guiar um
turista, tirar um artesanato da mata, entendeu?
Hoje, um descendente de quilombola tem que ter orgulho. Como sou, e assumo que
sou descendente de quilombola, sou de família negra com índio, e tenho orgulho de ser, e dou
valor e sou feliz por ser, sabe? Porque um quilombola, ele sabe trabalhar com a terra, um
quilombola ele sabe bater um berimbau, por mais que ele não sabe, por mais que ele não vive
isso, mas os povos dele sabiam. O quilombola sabe plantar um pé de milho, sabe plantar um
pé de mandioca, sabe respeitar todas as origens, todas as nações, todo ser vivo, porque tudo é
criado pelo dedo de Deus. Um quilombola tem respeito, tem amor pela sua vida. Um
quilombola sabe se curar, sabe ir pras matas, respeitar as matas. Um quilombola sabe respeitar
todo tipo de religião.
E o melhor de tudo que eu gostei do meu pai foi deixar essa terra hereditária. Fez um
documento só, no nome da Sociedade, com direitos hereditários. Manoelzinho morreu, ficou
Getúlio que é o filho, Getúlio morreu, ficou o neto, do neto ficou pro bisneto. Não pode
vender estas terras. Então o que eu achei mais inteligente deles, foi fazer isso. E eu preservo e
brigo pra isso, pra que não venda essa terra. Sim, se for pra ser doado, que seja pra uma
pessoa carente, que precise fazer um barraco, que dê um pedacinho pra ela fazer uma roça...
Mas que dê a consciência pra que respeite e cuide da terra, né? Porque a terra é de todos nós,
é de quem cuida. Eu não me sinto dono, eu me sinto parte do Remanso.
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Então, a importância desses mais velhos era a consciência que eles tinham e a
compaixão pelo outro, o respeito, a união, o amor, ninguém tinha ambição por nada... Meu pai
tinha tudo isso, ele era uma pessoa pública, tava aberto e disponível a todos e foi por isso que
meu pai sofreu. Ele confiava em todo mundo.
Quando você é mesa branca e ajuda na caridade, não cobra dinheiro, você é
perseguido, tanto pelos espíritos, quanto pelos outros curadores que não aceitam que você
trabalha daquela forma. Isso era forte aqui... O vale aqui da Chapada Diamantina, de Andaraí
a Lençóis, você pode ver que tem vários feiticeiros nesses pé de morro, de montanha aí.
Andaraí? Ave Maria! Andaraí é terra de feiticeiro, mesmo! A energia lá corre pesada, muito
negativa. Lá tem muito suicídio, né? Por conta disso... Lençóis é menos, mas lá já correu
muitas coisas boas e más. Ali, sim, tem uma energia que precisa ser trabalhada.
Mas, antigamente, tinha muita competição: uma curadora contra outra, um curador
contra o outro. Meu pai mesmo, já mandaram várias coisas pra ele, várias cobras e outros
animais preparados. Aí se a cobra foi mandada, enviada por uma energia negativa, ele faz um
remédio com uma erva de poder pra sarar e a cobra vem morrer nos seus pés. Eles enfincavam
uma vara no chão e a cobra vem, ele faz o remédio, aí a cobra vem e fica rebolando,
rebolando, morre nos seus pés... Aí sabe que foi mandado. Era a simpatia que os mais velhos
faziam. Pode procurar com minha Vó Judite, se ela não sabe disso.
Então, meu pai curava as outras pessoas, mas, antes disso, ele teve que auto se curar.
Ele passou por vários processos de doença, como eu também tive passando. Eu tenho 30 anos,
mas já tive seis internamentos e esses internamentos foram me ensinando a buscar a minha
vida de Getúlio hoje. Dar um drible nessas doenças que eram sentimento de abandono, depois
da morte de meu pai meu irmão, fiquei sentindo um pouco de depressão, e tive que ser
internado. A segunda vez foi uma parte mais espiritual, foi mais tensa...
Eles falavam também que era depressão e um pouco de distúrbio bipolar, e quando eu
cheguei numa casa espiritual, eles falaram que era fenômeno espiritual. Isso foi pela falta de
aceitação, eu não aceitava e eu fui ter que descobrindo o me aceitar, o me amar, o buscar a
própria estabilidade, ficar bem, não entrar num choque de depressão. Botando amor nesses
sentimentos que me acompanharam ao longo da minha vida, como o de ciúmes, tristezas,
abandono, raiva, um pouco de vingança, porque eu achava que outras pessoas tinham
desconectado, destruído minha família. Hoje eu já tô buscando mais a aceitação...
Eu tenho trinta anos aqui dentro da comunidade, me dou bem com todo mundo. Tenho
minha vó, meu tio Aurino, tenho meus irmãos, tenho muitos sobrinhos também, me dou bem
com todos eles. Às vezes sempre tem uma discussão, uma briga, uma coisinha de família, mas
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termina sempre resolvendo tudo bem.
A vida aqui no Remanso pra mim é boa. Aqui tem o rio, né. Eu agradeço por ter as
matas, por ter a terra. Eu agradeço por meu pai ter me deixado localizado num lugar que, pra
mim, é em contato com Deus. Tem a cachoeira do Roncador a nove quilômetros, tem a cidade
de Lençóis, de onde eu sou natural e gosto da Chapada Diamantina. Eu tenho muito amor por
morar aqui.
Sou o vigésimo primeiro filho, que meu pai fez vinte cinco filhos em três mães... Eu
sou da terceira geração, sou da terceira mulher de meu pai. Com a primeira ele teve onze, com
a segunda ele teve dois e com minha mãe ele teve doze. Da minha mãe eu sou o número 8,
tenho doze irmãos, morreram quatro, tem oito vivos, mas ao todo tem dezessete vivos,
morreram de oito a nove irmãos... E eu acabei descobrindo através desses sofrimentos, que
sou um dos filhos que eles falam que eu tive que assumir a parte que meu pai labutava, com
as medicinas, com os espíritos e tinha que ter um filho pra dar continuidade... Porque minha
outra irmã mais velha, chama Marivalda, ela passou pra lei de evangélico. Então quando ela
foi pra essa outra religião, tudo que tava em volta querendo aconchego e luz, vieram me
cobrar. Todos os internamentos fizeram parte disso. Desde a perda de meu pai, eles tavam
cobrando uma pessoa pra dar continuidade porque era uma coisa hereditária, de raiz...
De meu pai, passou algumas coisas pra mim, só que pra dar segmento. Eu já nasci com
a força espiritual, eu sempre fui uma criança médium e fui descobrir depois de meus 21 anos
que eu tinha uma mediunidade e essa mediunidade tinha que ser direcionada. Ela não tava
sendo direcionada porque eu não tinha aceitação e nem conhecimento dela. Eu era cego pra
espiritualidade e depois eu fui vendo com as próprias chicotadas, com as cobranças da lei
maior.
Eu sempre tive o maior respeito por todas as religiões, mas não enxergava, eu não
queria lidar, eu tava no meio batendo um tambor mas achava que não tinha que assumir
nenhum terreiro, nenhum templo de caridade. Só que hoje, eu sinto que é a minha missão, é o
meu trabalho e eu faço com o coração... Já rezo uma criança hoje de mau olhado, já faço um
chá pra uma pessoa, rezo uma dor de cabeça, ajudo os animais se for preciso. Aprendo
orações, tenho insights, tenho avisos, sinto a energia das outras pessoas e, também, a minha.
Eu quero adquirir mais conhecimentos, meu propósito é isso: trabalhar com a cura,
adquirir mais conhecimentos com as outras pessoas. Já fiz parte de um centro de umbanda,
pra adquirir como que era um centro de caridade e quero fazer, não parecido, nem diferente de
ninguém. Quero fazer do meu jeito, pra me ajudar e pra ajudar as outras pessoas, vou
trabalhar com a medicina natural e a incorporação dos espíritos de luz. E, se na minha
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caminhada, for permitido eu ajudar as outras pessoas, eu vou estar feliz e ajudar com todo
amor, com todo o coração.
Porque eu passei por uma labuta muito difícil de vida e agradeço ainda estar vivo,
mas, hoje eu sou uma pessoa vitoriosa, eu me vejo e me sinto como um guerreiro dessa
comunidade e tô disponível a ajudar ela e não só ela como qualquer ser vivo. Pra mim a terra
é sagrada, sabe? Tudo o que cai sobre a terra é sagrada. Tenho o maior amor por tudo. Me
amo do jeito que eu sou, não me sinto uma pessoa doente. Durante todo tempo que eu tava
doente eu sentia que eu ia dar a volta por cima e me curar, e, como hoje, graças a Deus, eu me
sinto curado e quero caminhar firme no propósito da cura.
Então, venho tentando desenvolver um lugar, onde eu vou tentar construir uma coisa
natural, simples, um espaço de cura. Este espaço vai tá feito, vai ter todas as ferramentas ali:
as terapias, os banhos medicinais, vai ter alimentação. Vou tentar gerar o custo de
sobrevivência lá em cima mesmo desse lugar, desse espaço, fazendo plantio dos alimentos.
Um dia eu sonho ter esse espaço pra realizar minha missão, dando continuidade ao que o povo
mais velho fazia como bater o tambor, soltar o barquinho nas águas, fazer uma oferenda pras
matas e não trabalhar com massacre de animal. É dar suplência a todas as vidas, dar suporte a
todas as vidas e tentar ajudar os mais necessitados...
E se eu não construir, esse templo sou eu. Quem me procurar, eu vou ser uma
ferramenta pra dar essa ajuda, sem expectativa de nada, com todo meu coração. Sem nenhum
tipo de expectativa...
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Aurino Pereira de Souza

Figura 3: Aurino Pereira de Souza

Foto: Ana Carolina F. da Costa, fevereiro de 2013.
Seu Aurino foi o primeiro a ser entrevistado, em fevereiro de 2013, e, embora
estivesse acostumado a contar sua história para outros pesquisadores e turistas, se mostrou um
pouco nervoso e acanhado diante da câmera. A entrevista foi realizada em sua casa, numa
manhã de sábado, em um lugar eleito como “mais silencioso” – já que sua casa passava por
reformas – sentado embaixo da sombra de algumas árvores, próximo à casa de farinha. Aos
poucos, o nervosismo foi se abrandando e ele passou a tecer sua narrativa de maneira
tranquila, por cerca de uma hora e meia.
Depois de quinze dias, realizei uma nova entrevista com ele, focando algumas
perguntas a respeito de sua relação com a sanfona, arte herdada de seu pai. Esta entrevista
também foi realizada em sua casa, em uma tarde de quarta-feira após o descanso do almoço,
também embaixo de algumas árvores. Nesse dia, talvez por já nos conhecermos melhor, Seu
Aurino mostrou-se muito empolgado, contando suas experiências por cerca de uma hora e
meia. Pela quantidade de material gravado, decidimos selecionar e apresentar, na transcriação,
o que julgávamos mais pertinente ao nosso objeto de estudo.
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Esse é o maior prazer que eu tenho: deixar a lembrança do pessoal de como eu
tenho a lembrança dos mais velho meu que me ensinou alguma coisa nessa terra. Eu quero
deixar também pra juventude... Mesmo que hoje está mudando as coisas... Cada tempo
passa, cada ano passa, está mudando tudo. Mas, quando não, ainda fica a lembrança.
Eu sou Aurino, moro aqui no Remanso, há muitos anos... Aurino Pereira de Souza,
hoje eu tenho 69 anos. Eles me dão como mestre daqui do lugar, né? Inclusive o Grãos me
trouxe essa arte como mestre, que eu trabalhei aqui com o pessoal, com os meninos. E eles me
deram assim como mestre e eu nem sabia o que era, assim, negócio de mestre. Pra mim é
porque eu sempre gosto de ensinar os meninos alguma coisa passada de que eu vivi, certo?
Que eu vivi e que eles não alcançaram. Eu tenho pra mim que eles dão como mestre essas
pessoas... Porque tem pessoas que é da minha idade, outros mais velhos do que eu e não
sabem de nada que se passou antigamente, não botou aquilo na ideia. E aí eu entendo que o
mestre seja isso. É pela inteligência! Não foi por leitura, não é por estudo, que eu não sei. E eu
tenho muito arrependimento de não ter aprendido mais pra mostrar pro pessoal. Tive
condições de aprender muitas coisas antigas, de brincadeira, de festa, muitas coisas que o
pessoal fazia aqui de cultura, mas não me importei. Ligava mais pro forró que era pra curtir
mais os colegas pra dançar e aquilo outro. Mas se eu soubesse que o povo ia gostar, que ia ter
valor depois, eu tinha aprendido tudo isso! Porque a ideia dava...
Eu gosto de contar essa história passada que outros não sabem que se passou comigo,
com meu pai, meus tios. A história daqui do Remanso. Sempre eu gosto de contar essas
histórias e aí o pessoal gosta de assistir, certo? É aquelas histórias antigas que já se passou, e
que hoje está difícil de voltar... Minha história eu gosto de contar que aqui, no nosso lugar,
vivemos muito bem tempos atrás...
Bem assim, de cultura, que hoje está muito devagar... As culturas que já aconteceram e
já vivemos aqui e que hoje está difícil de retornar eu não sei se é por causa dos jovens que não
querem... E não sei se por que naquela época, eu acredito que os jovens tudo assim do meu
tempo, gostava muito de aprender as coisas dos mais velhos, né? A cultura dos mais velhos...
Aprender tocar uma percussão, uma flauta, uma sanfona, um violão, um cavaquinho, a viola,
esse tipo de coisa, certo?
Os mais velhos sempre gostava. Era o tipo de cultura que mais rolava aqui na nossa
região e os jovens tudo seguia pra aprender. Da minha idade pra trás, todos eles sabia, fazia
alguma coisa nessa cultura. Uns batia uma percussão, outros já sabia tocar uma flauta. Que
nem eu tinha o meu irmão aqui que era o mestre de flauta. Flauta não chama flauta, chama
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gaita e é feita aqui mesmo, na região, de taboca ou taquara. Aqui mesmo eles fazia e tocava.
Então, nessa época, todos jovens gostava de aprender fazer uma coisa. E hoje eles não
querem, e agora eu não sei porquê.
Uns me procura, por que que eles hoje num quer aprender? E a minha opinião, dá pra
falar que por causa das novas coisa que apareceu, né? Que nessas épocas não tinha o que tem
hoje. Então eu acho que os jovens de hoje, a influência deles é ver os movimentos que
acontece em TV, em som, isso e aquilo. E naquela época não existiam essas coisas... Não
tinha energia elétrica e nem tinha também o que existe hoje, viu? A TV, o som. Então, nosso
som era a gente mesmo que fazia... É, com a viola, com a sanfona...
Então, hoje o jovem não está mais influente nesses tipo de coisa. A gente peleja,
porque hoje mesmo eu ensino os meninos aí – uns quatro meninos – eu dou aula pra eles de
sanfona pra ver se eles aprende. Tem um primo meu também que sabe tocar um pouco da
gaita e já tentou ensinar também, mas não está achando vantagem, porque os meninos não têm
aquela influência, aquela vontade de fazer esses trabalhos. E noutra época, todo mundo tinha
vontade. Eu acho que é justamente o que eu penso que é por causa das novas coisas...
Tem uma escolazinha lá embaixo onde eu ensino os meninos... Tem dia que não vai
ninguém. Às vezes eu procuro: “Por quê?”. “Ah, fulano diz que vai ter um filme nesse horário
e ele vai querer assistir, não veio, não.” Ou tem uma novela, que ele vai assistir a novela e aí
deixa de ir pra aula... Eu tenho meu horário das 6, pras 7 horas da noite. Aí eles tem dia que
eles vão, tem dia que não vão.
Então, é nonde eu penso que talvez é por essa causa. E antigamente, não existiam
essas coisas. Só era mesmo o movimento aqui do lugar: as festas. Nós fazia aqui, antigamente,
todo final de semana tinha as festas. Era no sábado e no domingo. As festas eram justamente
da nossa cultura mesmo do lugar. Nós fazia as festas, se arreunia pra cantar roda... Sabe o que
é cantar roda? A roda é que a gente se reúne, faz aquela roda de gente, segurando na mão do
outro. Vai rodando, e cantando. Cantando as músicas, dizendo verso, falando verso um pro
outro. Os mais velhos junto com os mais novos, tudo misturado. Sempre foi esse tipo de festa.
Aí a festa dançante que se chama forró, nós fazia todo sábado. A gente tinha forró à noite.
Trabalhava o dia, quando era noite, de 7 horas em diante, depois da janta, a gente fazia festa
até meia-noite, 1 hora da manhã. Conforme fosse o dia da festa... Quando tava bom a gente
demorava mais, quando não tava bem bom, demorava menos. Mas toda semana, todo sábado
tinha. E naquelas festas as pessoas aprendia a tocar... Naquelas festas tava os mais velhos, os
jovens, tudo ali junto. Ali fazia festa e ia aprendendo. A escola era a festa. A escola que eles
aprendia era ali na festa: “Vai menino, bate aqui este instrumento!” Todo mundo brincando, e
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a pessoa aprendendo, né?
Que nessa época não tinha escola. Não tinha aula... Pra nós, que morava aqui, que nem
na ilha, só índio. As coisas era tudo daqui mesmo, lá fora a gente não conhecia de nada. Só
mais ou menos da cidade que a gente ia fazer a feira, ia vender alguma coisa daqui, e comprar
alguma coisa que não tinha aqui, no nosso lugar. Era só o que a gente ia fazer lá, mas a gente
não conhecia nada lá, sobre outras coisas de viver, de cultura. Só sabia que tinha lá coisa de
comprar e também tinha de vender, né? Pra vender da roça...
Nós vendia em Lençóis, vendia em Andaraí... Porque teve uma época que a gente
morava do lado de lá do rio, e do lado de lá é município de Andaraí. E esse lado daqui é de
Lençóis, certo? Então a gente morou lá umas épocas... Começamos, os mais velhos tudo
moravam lá, do outro lado que é Andaraí. E aí depois de muito, mudamos pra aqui, que é
município de Lençóis. Tanto que quando era lá a feira, a gente ia pra Andaraí toda semana. A
feira antigamente era mais em Andaraí. Quando a gente mudou pra aqui, ia pra Lençóis. Mas
mesmo assim, de vez em quando, tem umas pessoas daqui que faz feira em Andaraí.
Atravessa assim mesmo e vai...
Então, hoje está tudo diferente. Eu acho diferença por causa disso... Muitas coisas
melhoraram, certo? Que hoje a gente tem conhecimento... Nessa época, nem a gente conhecia
o pessoal lá fora, nem o pessoal lá fora conhecia a gente aqui. Através do tempo passando...
A gente que tinha nosso chefe aqui, Manoelzinho que era o chefe do nosso lugar, que
foi o fundador da Associação. Muitas coisas aqui que foi ele quem fundou: a Associação, a
Festa do Padroeiro São Francisco, e várias festas que nós fazia aqui. Aqui tinha uma festa que
chamava festa dos índios, também a gente tinha grupo de marujada.
Esses tempos mesmo a gente ainda tava tentando retomar isso. Eu já tentei várias vezes, mas
num deu certo, mas o pessoal aqui, as professoras daqui gostam muito de pedir pra ver se a gente
consegue... O ano passado, no final do ano, a gente foi fazer uma apresentação em Seabra, com o
grupo de índio. Porque os professores daqui pediram... E aí teve um pessoal, que aqui sempre a gente
apresenta, de ano em ano, na festa do padroeiro, né? E o pessoal veio pra festa e assistiu a gente
fazendo as apresentações. Aí mandaram pedir lá na escola em Seabra pra gente ir numa festa lá
apresentar e nós fomos. As professoras me pediram pra mó de juntar os grupos de jovem e aí a gente
fez os ensaios e fomos fazer as apresentações.
Aí apresentamos um grupo de marujada. A marujada é gente cantando, batendo caixa,
pandeiro, percussão... E canta música de marujada. É homenagem aos marinheiros. A gente
tem a farda de vestir, pra brincar essa brincadeira tem que ser fardado. Pra ensaio, não. Mas
pra sair pra apresentar, a gente tinha a farda da marujada.
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Aqui a gente só faz de ano em ano mas, a gente faz assim quando as pessoas pede pra
ir fazer apresentação lá fora. Antigamente, a gente andava muito, viu? Vinha os convites pra
gente apresentar nas festas... Como tem a Festa do Padroeiro de Lençóis que é o Senhor dos
Passos, tinha a festa de Andaraí que é do Divino Espírito Santo... A gente ia em todos esses
lugares todos os anos...
Essa marujada foi trazida pelo chefe Manoelzinho, porque tinha um mestre em
Lençóis, ele chamava Siciliano. Morreu. Aí quando ele morreu, ficou o filho dele que
chamava João da Gia. Já morreu também... Aí ele tinha o grupo de marujada. Esse pessoal
daqui fazia parte desse grupo, inclusive Manoelzinho. Aí ele formou um grupo aqui também...
Em Lençóis, Andaraí também tem grupo de marujada. Aí ele formou um grupo aqui também,
e a gente tinha essa mania. Já saí em muitos lugares aqui pra apresentação. Que a marujada de
Lençóis andou em muitos lugares na época do mestre Siciliano. Era uma brincadeira muito
boa! O pessoal gosta muito. Inclusive o prefeito aqui, de Lençóis, vive tentando pra ver se a
gente não deixa isso acabar, viu?
Mas... Hoje em dia é difícil pra gente, por causa disso. Porque naquela época todo
mundo gostava, todo mundo queria, todo mundo cumpria, né? A lei. Que tem lei que você tem
que cumprir dentro daquele grupo, certo? E hoje é difícil, porque às vezes o jovem não
cumpre, não quer cumprir as ordens. Porque ali a gente tem que fazer tal coisa, tem que fazer
isso... Aí o jovem falha, não quer ir. Um dia vai, outro dia não vai. Antigamente, não. Era tudo
certinho. Ninguém falhava e era muito bonito por causa disso.
Às vezes eu explico pras professoras aqui sobre isso... Porque que a gente não segue,
não faz. Não é porque a gente não quer, não. Querer eu quero... e gosto. Mas o negócio é a
gente tem que fazer com o povo. É um trabalho que a gente tem que fazer com o pessoal...
Sozinho a gente não faz, certo? E aí o pessoal falha... Mas gostar eu gosto. É uma tradição que
a gente tinha de muito tempo e eu gostava de fazer. Gostava de brincar...
Aí, dentro da marujada tem o ração que é um garotinho, tem que ser um meninozinho.
A maioria pode ser adulto, mas o ração tem que ser um meninozinho assim, de uns 10 anos.
Eu já fui ração, era menino, viu? Aí passei pra um bando de coisa que a marujada tem. Já fui
guia... O guia é aquele que puxa as músicas. Começa as músicas e os outros respondem,
certo? Eu já fui batedor de caixa... No grupo tem duas, três, ou quatro caixas, o quanto que
querer colocar, entendeu? Eu já fui piloto. Aí a gente é piloto, fica lá no coice, e o mestre
chama, faz a chamada, as pessoas respondem... Tem a chamada do piloto, tem a chamada do
ração, né? E eu já fui tudo isso... Já fui mestre, também... Pouco tempo, né? Depois que os
mais velhos morreram, aí fui mestre...
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Naquela época só era homem que participava, porque tinha muita gente e coisa e tal...
Mulher não fazia parte. Mas hoje em dia, pode. Esse dia mesmo que nós fomos na
apresentação em Seabra, foi um bocado das meninas no meio. Mulher pode participar...
Agora, tem que aprender a dançar, porque tem a dança, né? Ali a pessoa tem que treinar. Tem
que ter os treinos... Cada música, na marujada, é um tipo de dança. Na marujada tem o
baiado, tem a marcha dobrada, tem a marcha descansada, tem o viramundo, tem o remo
também e cada dança é de um jeito. Então, é por isso que tem que ter o treino... É muito boa
de brincar, por isso que o pessoal de Seabra veio na Festa do Padroeiro e convidou pra gente
se apresentar lá. O baiado tem uma música que eu gosto de cantar:
Rema a canoa no fundo do mar
Ê marinheiro
Rema a canoa no fundo do mar
Ê marinheiro
Ô segura a canoa no fundo do mar
Oê marinheiro
É muito bonita a marujada. Quando eu nasci já existia essa brincadeira. Eu mesmo não
lhe digo, num lhe explico, bem explicado de que fundo veio isso aí... Cabe lhe falar que esse
chefe nosso aqui, era nosso mestre, Manoelzinho. Ele é quem trazia essas coisas pra aqui.
Porque como acabei de lhe falar, aqui era uma ilha, nós vivia tudo só daqui.
A gente não conhecia médico, hospital... Hoje em dia a criança nasce no hospital, mas
aqui era parteira, em casa, viu? Parteira que vinha fazer o parto das pessoas. Eu mesmo nasci
dentro de casa, com a parteira e meus filhos tudo, também. Nenhum de meus filhos nasceu no
hospital, tudo foi aqui em casa, aqui na roça, com as parteiras...
Então, a gente não conhecia nada, não conhecia médico, não conhecia prefeito,
prefeitura, nem governo, nem nada... Não tinha esse conhecimento nessa época. Era tudo a
gente mesmo, viu? Os nossos médicos era daqui mesmo da roça... Era os mestres que sabia.
Se você quebrava um braço aqui mesmo eles encanava, se você quebrasse uma perna aqui
mesmo encanava. Eu mesmo tenho uma sobrinha aí que quebrou o braço, foi encanada aqui...
Quando você quebra um braço, quebra uma perna, não tem que ir no médico pra
encanar? Aqui mesmo pra gente é um trabalho danado, porque não tem médico por aqui que
faz esse trabalho, de osso e coisa e tal. Tem que ir bem longe daqui. Se alguém quebra uma
perna aqui ou um braço, por aqui pras redondezas não encana, nem em Lençóis. Você tem que
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ir pra Feira de Santana, pra esses lugares lá fora, pra essas cidades maior. Por aqui ninguém
faz esses trabalhos. Que diz que trabalhar com osso nem todo médico trabalha, porque com
carne, essas coisas, eles diz que é mais fácil, mas com osso é mais difícil... E nessa época,
aqui mesmo, fazia tudo isso. Os meus meninos mais velhos, meu sobrinho, tudo quebrou
perna, quebrou braço, e por aqui mesmo eles ajeitava, encanava, viu? E hoje em dia, se um
quebrar um braço, uma perna, tem que ir pro médico. O pessoal sabe fazer esse trabalho, mas
não faz com medo de dar um problema e ser processado, né?
É igualmente as mulheres pra ter criança. Têm as parteiras, mas as parteiras não fazem
mais parto aqui, porque eles têm medo... Se Deus livre e guarde, uma mulher morrer na mão
de uma parteira, ela vai pra cadeia, né? Está condenada. Então elas não fazem mais por isso...
E antigamente todo mundo fazia – todo mundo, não – aquelas que entendia, aquelas que
sabia, fazia. Porque era o direito, não tinha ninguém pra fazer e elas que fazia... E acho que
Deus ajudava e nunca deu problema, certo? Sempre... Todo mundo... Eu mesmo tenho 10
filhos, viu? Tudo meus filhos em casa e, graças a Deus, nunca deu problema!
Então é isso que eu falo... Aqui ninguém conhecia lá fora, não tinha conhecimento e
nem o pessoal lá fora conhecia a gente. Mas hoje, não. Hoje todo mundo é conhecido nesse
mundo todo, no Brasil todo. A nossa comunidade, o nosso lugar. E antigamente, não... Só ia
na rua, na cidade, pegar alguma coisa que não tinha aqui e levar também alguma coisa daqui
pra rua lá.
O que nós levava daqui é coisa de roça: verdura que a gente plantava aqui... Uma
farinha. Esse tipo de coisa que a gente plantava aqui. E a gente vivia disso. E do rio também:
o peixe. Porque a nossa comunidade é dos pescadores.
Eu sou pescador. Só que hoje em dia, eu num aguento mais pescar, que a pescaria é
muito pesada. Lutar com água não é algo muito leve. Além disso, por causa de minha idade...
Já trabalhei muito sobre isso. Hoje em dia, ainda pesco, só mesmo pelo uso, pegar um
peixinho pra comer. Mas antigamente, toda semana a gente ia pra Lençóis vender o peixe.
Pescava pra vender, pra comer e pra se manter, né? Pra viver... Duas coisas que a gente vivia
daqui: era a pescaria e a roça. A gente plantava, de cada coisa, um pouco. Mas esse pouco,
dava pra ir vivendo. Tirava uma parte pro uso pra comer, outra parte levava pra vender, pra
arrumar o dinheiro pra comprar alguma coisa que a gente não tinha aqui.
Ah, antigamente, se fosse pra viver aqui, a gente precisava de pouca coisa da cidade. É
por isso que a gente vivia aqui nessa “ilha”... Porque a gente vivia sem precisar quase de coisa
da cidade, certo? Igual os índios, os índios bravo mesmo... Eles vive no mato e não vai em
cidade. E vive. E todo mundo vivia igual os índio aqui... Porque da luz ao alimento, aqui tem.
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Dá pro cara passar sem ir atrás na cidade. Porque aqui a carne você tem, num é isso? Você
pode criar um gado, você pode criar um porco, você cria uma galinha... No rio tem o peixe,
pronto! Se for um caso da pessoa viver aqui sem ir lá na cidade buscar uma coisa, ela vive.
Aqui, a gordura você tem o porco. Porque antigamente não existia óleo. Foi de certas
épocas pra cá que a gente usa. Antigamente, a gordura era toicinho, banha, do porco, né? Era
do porco que a gente mesmo criava aqui... O meu pai, todo ano, ele botava um porco no
chiqueiro só pra tirar toicinho pra poder usar em casa, pra gente poder trabalhar na roça e não
ter que ir na rua atrás de toicinho, certo? Aqui a gente tinha a carne, a gordura, como tô lhe
falando. Ainda tinha outra gordura, porque tem o azeite de dendê que a gente faz aqui, que é
uma gordura muito boa também... Além de ser gordura, bota cor na comida... O açafrão a
gente tem, o dendê, a gente tem todos os tempero aqui: alfavaca, cominho, uma pimenta-doreino, tudo isso a gente tem aqui. A única coisa que a gente não tinha aqui só era o sal.
Pra acender fogo também a gente tem um tipo de pedra e faz uma coisinha com ela.
Pega um chifre de gado, corta, enche de algodão, queima o algodão, bota ali, pega a pedra,
pega um pedacinho de aço qualquer, viu? Pega a pedra, bate aqui, avoa lasca de fogo... Aquilo
ali pega fogo, quem fuma acende cigarro, você acende qualquer fogo aí...Já não precisa do
fósforo. Aqui mesmo, tem um velho ali, se chama Abelino, mora na beira da serra, o fósforo
dele é aquele e ele não passa sem isso. Ele anda com aquilo. Na hora que ele quer acender o
cigarro, chap! Ele bate aqui na pedrinha, pedacinho de pedra assim, pedacinho de ferro e
aquilo acende o cigarro!
Se a gente quisesse viver aqui sem ir na rua pra alguma coisa... Tem essas aí e tem
mais outras coisas. Tem a farinha que é daqui da roça, tem abóbora, tem o maxixe, toda a
comida, toda a alimentação, viu? Tem chacrinha ali que a gente tem pé de laranja, tem a
banana, tem toda fruta. Depende da pessoa plantar. Mas a terra dá tudo, né isso?
Então, isso a gente vivia aqui na região... A única coisa que não tinha propriamente era
o dinheiro e às vezes o tecido, a roupa, que aqui ninguém fazia. Mas se fosse o caso, aqui se
fazia renda, fazia crochê. Se quisesse fazer roupa desse tipo, também fazia, né verdade?
E aqui a gente fazia tudo isso, antigamente. E aí não saía muito na cidade, porque a
gente não tinha nada a fazer lá. A gente não tinha estudo pra ver, pra fazer alguma coisa lá
dentro da cidade. O estudo da gente era o trabalho aqui na roça. Nessa época num tinha escola
aqui e, às vezes, tinha algumas pessoas mais velhas que sabia um pouco da leitura e ensinava
os filhos, ali mesmo, dentro de casa, né? Os pais, ou às vezes um tio que sabia ler uma
leiturazinha, ensinava ali... Vinha na rua e comprava aqueles “abc” que tinha aqueles
“abcezinho”, aquelas cartilhinhas ali naquela época, né? Vinha “a, b, c, d, e, f, gue, h”...
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Entendeu? Eu ainda lembro disso, ainda estudei nessa cartilhazinha...
Eu não aprendi a ler – porque aqui nessas épocas não tinha escola – vim aprender a
assinar o nome agora depois de velho. Foi, bem dizer, nas escolas noturna aqui que aprendi a
assinar o nome. Mas, não tive escola nenhuma, porque não tinha... Além de não ter, a gente
não tinha condições de ir onde tinha pra procurar, porque tinha que pagar, viu? Não é que nem
hoje que o governo dá toda a coisa...
É... o primeiro título de eleitor que eu tirei foi o maior trabalho pra eu poder tirar... Foi
na época que começou a aparecer escola noturna aqui, que eu estudava... Assim mesmo, era a
maior dificuldade! Porque era uma luta danada pra gente sustentar a família e estudar.
Tinha época que a gente trabalhava o dia e um pedaço da noite. Trabalhava o dia na
roça e, à noite, ia pescar até altas horas da noite pra poder arrumar o peixe pra levar pra rua...
E aí, nem tempo de estudar não tinha, que a escola era noturna... Começava das sete até as
nove horas da noite e essas horas era hora que a gente tinha que estar no rio, pescando um
peixe... E aí, a pessoa tinha que ir, senão não arranjava o pão de cada dia.. Por isso ficava
difícil pra gente aprender, já depois de grande...
Os meninos, não. Num tinha muitas responsabilidade e nem tinham que correr atrás de
alguma coisa, só ficavam mesmo dentro de casa... Mas a gente, mais velho e já pai de família,
tinha que se virar. Foi a época que veio aparecer escola pra gente. Depois que pegou o
conhecimento, como eu vou repetir outra vez – meu título foi tirado nessa época – quando foi
chegando o conhecimento de política, certo?
Na época que começou o conhecimento com política aqui, se não soubesse assinar,
não era eleitor... Era difícil pra tirar o título porque tinha umas folhas que a gente tinha que
escrever naquela petição. Escrever tudo com a própria mão, se não soubesse escrever,
preencher a folha, não podia ser eleitor...
A gente ia pra Lençóis pros cartórios de lá pra eles ensinar como a gente tirava o
título. Teve pessoas aqui de perder dez folhas. Chegava, eles explicavam, a pessoa ia
preencher aquilo ali, errava... Aquela folha já não servia mais. Pessoas aqui que pra tirar o
título tinha que ir falando as letras pra pessoa poder preencher ali: “Faz tal letra, faz tal letra”,
até completar o nome que era pra fazer... Meu título foi tirado nessa época, se não soubesse
preencher a folha, ele não podia ser um eleitor. A gente tinha que fazer isso, tinha que tirar
uma fotozinha... O título era igual uma carteira de identidade, tinha que colocar a carteirinha
ali, botar o código da pessoa...
Hoje não, hoje está muito fácil... O cara só faz assinar, assim mesmo o analfabeto que
é o eleitor, com o dedo ele consegue ser um eleitor e votar. E antigamente, não, era uma
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exigência danada. E esse título não presta mais, não valeu mais nada... Eu acho que eu ainda
tenho ele aí guardado, ainda. Eu sempre gosto de guardar minhas coisas porque não pesa, não
enche lugar. Qualquer negocinho você acomoda ele. Eu tenho ele ainda até hoje guardado,
meu título velho.
E aí, dessa época pra cá viemos a ter conhecimento. Por causa da política e por causa
das festas da gente. O pessoal veio tendo conhecimento com as festas, vindo pessoal de fora
da comunidade... Foi aí que a gente foi tendo esses conhecimentos e foi conhecendo também
muita coisa lá fora... Mas antes disso, ninguém conhecia nada, ninguém sabia de nada lá fora.
Por isso que eu falo que a gente só vivia aqui dentro, como uns índios, mesmo.
E também começou a pegar conhecimento por causa da Associação, eu sempre gostei
de participar de todos os movimentos aqui e também participei da Associação. Na época que a
associação foi fundada, eu era menino, né?
A Associação foi fundada aqui assim: o Manoelzinho era o líder daqui, era o chefe, era
tudo, ele fazia tudo. Então, ele fazia parte em Lençóis de uma Associação Mineira, acho que é
a Associação dos Garimpeiros... É a associação mais antiga aqui da região, não sei nem há
quantos anos ela foi fundada, porque é muito velha. Quando eu nasci já tinha a Associação
Mineira.
Aí ele era muito inteligente, era a pessoa que mais saía daqui pra cidade, sempre... Lá
ele pediu pra fazer parte da Associação dos Garimpeiros. Porque nessa época ninguém
convidava, a pessoa é que pedia pra fazer parte nas comunidades, certo? De primeiro, era até
proibido um irmão chegar e convidar, chamar outro pra fazer parte. Era a vontade da pessoa
que pedia. Era muita exigência... Não era todo mundo que podia fazer parte de uma
comunidade. Que se essa pessoa tivesse passagem por qualquer coisa errada, ela não podia ser
sócio de uma sociedade, né? Se ele tivesse passagem pela polícia, pela delegacia, ele não
podia ser um associado. Era muito explicado e era uma coisa muito sincera uma comunidade.
Então, ele nessa luta aqui da roça pra cidade, tinha conhecimento lá com as pessoas
que fazia parte da associação, aí pediu pra fazer parte da Associação Mineira. Aí deram
condições pra fazer parte lá. Associação Mineira é por causa do pessoal da cidade, que vivia
do garimpo do diamante, foi fundada pelos garimpeiros.
Manoelzinho era muito inteligente e coisa e tal, fazia parte lá. Aí um dia ele chegou
aqui, se reuniu – porque a gente sempre se reunia aqui, antes de ter a Associação a gente se
reunia pra fazer as festas... Ia pra casa de fulano, “Fulano disse que hoje é pra ir lá na casa
dele, pra gente formar uma festa, formar uma brincadeira, formar um trabalho..”
Antes, até os trabalhos aqui a gente só fazia tudo junto, tudo de grupo. Se você tinha
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uma roça pra fazer, ajuntava todo mundo pra fazer sua roça. Se eu tinha a minha, todo mundo
ajuntava cada dia era pra ir pra um, pra faze a roça de um... A semana toda a gente ajudando
as pessoas que precisava. Todas as pessoas que tinha roça era feita de grupo. Todo mundo
junto, fazendo sua roça, fazendo a minha, fazendo a de fulano. A união era muita aqui.
Você tinha uma casa pra fazer, todo mundo ajuntava. Porque, naquela época, as casas
era feita desse tipo de enchimento. Batendo o barro, de taipa, como se chama hoje... Todo
mundo sabia tirar uma madeira, sabia bater um barro, por aquele enchimento. Aí todo mundo
juntava e fazia sua casa. Se outro precisava, era assim. A gente trabalhava era assim.
Então, por isso que formou a Associação... Manoelzinho tava lá na Associação
Mineira e aí, chegou aqui um dia, chamou o pessoal, se arreuniu: “Vamos formar aqui uma
associação?” Eu ainda lembro, eu era criança... “É, vamos!” Tinha a mineira do povo
garimpeiro que o pessoal vive o garimpo e nós vive é do peixe! Da roça e do peixe. Vamos
escolher qualé um dos dois que nós vamos faze a associação: se é dos pescadores, se é dos
lavradores... “Não, dos pescadores...” Porque aqui toda hora, todo dia a gente está na água,
né? Porque a gente trabalhava pela chuva, e na época que não tinha chuva, era seca, a gente
tinha que parar de trabalhar na roça... E a pescaria não tinha tempo... O rio tava seco, a gente
tava pescando. O rio tava cheio, a gente tava pescando.
Então, eles se reuniram, se entenderam, aí disseram: “Vamos botar a associação como
pescadores.” Foi a inteligência dele, de Manoelzinho, que fundou a Associação.
Antes, como eu tava te falando, era todo mundo unido. Aqui, os mais velhos todos
tinham uma devoção, cada um dos mais velhos aqui festejava um Santo. Na religião católica,
tinha uma festa do Santo. Tinha as pessoas que festejava Santo Antônio, tinha outros que era
São João, tinha outros que era São Pedro, Santos Reis, outros que era Todos os Santos...
Meu pai, mesmo, festejava São João. Todo ano ele rezava e tinha festa de São João...
Tinha minhas tias, meus tios, tinha um bocado de gente... Tinha o grupo de Reis, um grupo
muito forte que era uma tia minha que festejava... Saía todo ano no dia primeiro de janeiro.
Saía... No dia 06 rezava, que dia 06 de janeiro é o dia que eles saía horas cantando Reis.
Agora tem diferença, aqui o Reis é de gaita, de bumba, de percussão, certo? As pessoas
cantam. Tem outros que é tocando com viola. Outros já é diferente, outros é só cantoria, não
tem nem percussão. Tem de toda a forma, viu? Aqui a gente quando não tinha quem tocasse a
gaita, a gente acompanhava com sanfona... Então, era assim várias pessoas tinham devoção a
um santo, tinha a profissão de todo ano rezar, cada um tinha um Santo pra rezar...
Aqui sempre era assim, hoje mudou tudo. É tudo diferente. Hoje está tudo mudado...
Eles morreram e ninguém quis ficar mais tomando conta. Aí, não teve mais...
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Tem ainda a Festa de São Francisco, que ele é o fundador da comunidade. Ele é o
dono da comunidade, viu? E aí até hoje a gente tem uma imagenzinha e a pessoa, pra fazer
parte na comunidade, faz o juramento perante ele, é perante São Francisco. Então, ele é o
padroeiro aqui do nosso lugar... Tanto que até hoje, os mais velho morreu mas a gente não
pode passar do dia do festejo do dia dele: 04 de outubro.
Tem novena, nove noites. Pra cada dia tem uma noite com um tema. A primeira noite é
das crianças. E aí vai pros jovens, vai pras casadas, tem as mães de família, noite de fulano,
noite de beltrano, até chegar nas nove noites e a décima é do Padroeiro. Começa no dia 25 de
setembro. Toda noite tem a festa, tem as pessoas responsáveis por aquela noite, por aquela
reza. Se você é dono de sua noite, você faz o que você tiver condições e quiser, né? Agora, o
dia da Festa do Padroeiro, esse aí é diferente. É de todo mundo! Tem a procissão, sai com o
santo. É muito boa a festa!
Essa aí nunca acabou... Agora, as outras festas, tradição, obrigação que as pessoas
tinham, isso aí acabou! Acabou porque as pessoas que era responsável por isso morreu, hoje
ninguém quer tomar essa responsabilidade, aí acabou. Só tem mesmo a do Padroeiro, porque é
da comunidade... São Francisco das Chagas só acaba se a comunidade acabar. Porque é a
comunidade que toma conta, a Associação dos Pescadores que foi fundada por ele, quem toma
conta. É a Associação quem chama o povo, convida e o povo ajuda também...
O povo sai com lista, o pessoal de fora ajuda muito nessa festa, coopera pra caramba
com a festa. Todas as festas daqui o pessoal coopera muito. É cooperação do pessoal. O
prefeito coopera, hoje em dia, né? Antigamente, não. Antigamente só era a gente mesmo... A
gente não conhecia esse povo. O povo mesmo cooperava, mas era o povo mesmo da região,
os vizinhos daqui... A gente fazia uma lista: “Ah! Tem a festa do São Francisco! Você vai
cooperar!” Um dava dois, naquele tempo era mil réis, não era real, não. Um dava 2 mil réis,
outro já dava 5 mil réis. Saía com aquela lista e ia juntando. A pessoa ia ajuntando aquele
dinheiro e aí, fazia essa festa. Ajuntava a comunidade com o pessoal de fora, fazia uma festa
muito boa. Tinha muita comida, comida era por conta da festa, o pessoal vinha pra comer...
Não tinha negócio de fazer comida, nem comprar... Era a festa que tinha que dar. A festa dava
comida ao pessoal...
O som era daqui mesmo, era da gente mesmo mais a vizinhança, certo? Era a gente
mesmo que tocava, que fazia o som. Aqui em cima tinha um arraial de gente que chama Pau
de Colher. Vinha também da própria Lençóis, Andaraí... E esse povo tudo que ajudava a festa.
Ajudava não, ainda ajuda, né? Hoje em dia ajuda, mais pouco porque hoje em dia entrou
política pelo meio. E antes não tinha política, a política era a gente mesmo, a gente fazia tudo.
77

Aqui nós fazia tudo, a comunidade fazia tudo aqui: salão, fazia sede, fazia tudo aqui da roça...
A coberta era palha. Até a igreja a gente já fez aqui. A primeira igreja que a gente fez aqui era
de palha...
A gente chega aí no Marimbus, tira piri, um mato que tem aí, certo? A gente tirava e
fazia tudo. Nós tinha salão de festa, tinha igreja, tinha sede de reunião tudo coberto daquilo
ali. Era tudo a gente que fazia. Tinha ajuda do lado de fora, nada. Era na união. “Vamos fazer
isso?” “Vamos.” “Vamos fazer um salão?” “Vamos.”. Todo mundo ajuntava, tirava madeira e
tirava palha, ajuntava todo mundo, cobria, e fazia o salão. Vamos fazer igreja do Santo? Era
tudo de palha... A moradia da gente era de palha. Meu filho ainda ali tem uma lembrança: um
barzinho que é coberto de palha.
E eu sempre participei de tudo. Desde meus 15 anos eu fiz parte na Associação. E não
podia, né? Foi pela garantia de meu pai... Que pela lei da Associação, só podia fazer parte
pessoa depois dos 18 anos. De menor não podia fazer parte, de maneira nenhuma. Mas eu,
como toda a vida era muito apaixonado por uma cultura, brincadeira, festa, dança...
Aí quando era menino, o pessoal mais velho, quando tava fazendo aquele trabalho:
“Não, menino pequeno não pode ficar aqui, não! Vai vadiá lá!”. E pra mim, eu não me sentia
bem em estar vadiando mais os outros... Eu ficava assuntando o movimento deles... Eu ficava
escondidinho por ali, só assuntando o movimento deles. Quando eu fui ficando maiorzinho,
eu dei pra chegar devagarinho, enquanto eles brincavam. Pegava uma coisinha ali, ficava
experimentando... Um triângulo, um maracaxá. É um instrumento, chama maracaxá. Aqui
mesmo eles faziam esse instrumento. Aí eu chegava por ali, quando um vacilava, botava
aquele instrumento ali, eu chegava, pegava... Eles estavam cantando, daqui a poco eu estava
certinho na toada, no ritmo... Eu gostava, né? Eles falavam: “Ó você já sabe bater isso aí,
hein?” Eu peguei encostar, assim, nos objetivos que eles estavam fazendo: nas festas, nas
brincadeiras... Eu ficava incutido nas coisas... Aí peguei de fazer o trabalho certinho, pegaram
a gostar: “Não, você pode vir! Você pode vir fazer parte aqui da nossa brincadeira...”
Eu tinha meu primo, esse Manoelzinho, gostava muito de mim... Aí ele pediu pro meu
pai, pra mó de eu fazer parte na Associação. Eu tava com a idade de 15 anos. Aí meu pai
aceitou... A responsabilidade ficava por ele até três anos, até eu inteirar 18 anos. Se eu fizesse
algum erro ali dentro, era ele que resolvia. E graças a Deus não aconteceu nada. Eu passei os
três anos e tô até hoje... Até já fui presidente da Associação, num tempo que não precisava ter
leitura e, sim, inteligência pra ser presidente.
Por isso que eu comecei a tomar parte das coisas e aprender também, né? Tem pessoas
mais velhas do que eu, que ainda está vivo aqui – muito mais velho do que eu – dizendo que
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me viu nascer e não lembra certas coisas passada aqui... Por isso que eles gostam sempre de
me chamar assim de mestre... Porque às vezes tem pessoa mais velha do que eu que não
gravou as coisas passadas aqui que sempre eu gravei.
Estudo a gente não teve, tinha que ter inteligência, né? Pra não se esquecer do que se
passava e aprender o que os mais velho fazia, viu? E aí, às vezes, tem pessoas aqui mais
velha, eles procura e não lembra. Aí não sabe dizer como era tal brincadeira, como era isso...
E eu, acostumado brincar no meio, tentava botar tudo na minha ideia...
Muitas coisas eu esqueci hoje, né? Muitas coisas que eu aprendi com eles que deixei
pra lá no esquecimento... Por causa da vontade, mesmo... “Ah! Isso não vou ficar lembrando
disso, não!” Outras coisas também que não aprendi, hoje em dia, tenho arrependimento que
não aprendi, porque não quis... O que eu aprendi mais que botei na minha cabeça, foi a
sanfona. Que eu gostava muito de dançar, de brincadeira, de coisa de festa assim, certo?
Aquilo ficou e por causa de meu pai, que era o tocador da região... Eu sempre andava
com ele nas festas. Eu era menino nessa época, tinha uns 8 anos, e tinha muita vontade de
aprender! Quando ele tocava eu ficava curioso pra ver se eu fazia também o que ele fazia na
sanfona... Mas ele não deixava, não. Que ele achava que eu era muito menino, ele tinha medo
da gente pegar no instrumento e quebrar. Nessa época era muito difícil encontrar outro ou
mesmo consertar, né? Então, naquele tempo a gente tinha que cumpri as ordens dos criador.
Aquilo tinha que ficar só na vontade. Eu pegava e assuntava ele, via o que ele fazia, ficava
olhando... Aí eu pegava e fazia uma sanfona de palha, de mato, e ficava ali, tocando como ele
fazia... Até no dia que eu cansei e comecei a pegar a sanfona dele escondido, quando ele saía
pra pescar. Pegava escondido, escondido, quando ele descobriu, eu já tava sabendo tocar! Mas
ele não arretou comigo, não.
Depois que eu fiquei adulto, andava sempre com ele, naquelas festas e gostava muito!
Eu fiquei com a sanfona. Ele morreu, e eu fiquei com ela. Eu tinha um irmão também que
tocava, mas ele morreu logo mais cedo... Aí eu fiquei...
Assim mesmo, ele não tinha o interesse que eu tinha pra fazer esses trabalhos e coisa e
tal. Ele se envolvia com um monte de coisa, sabe? Ele tocava uma gaita, tocava um poco de
sanfona, ele batia uma percussão... De cada coisa ele sabia um pouco. Ele era muito
inteligente também. Ele que era o mestre da marujada. Que o Manezinho era o que ensinava
tudo, mas ele botava as pessoas pra fazer e, ele mesmo, ficava só do lado de fora, ensinando...
Eu tinha um irmão que era o mestre da marujada. Tinha outro que era guia, cantava
todas as músicas. Era esse mesmo que eu lhe falei que tocava gaita, Salvador. Ele fez
filmagem aí muito com a gaita. Tem até um filme aí que, de vez em quando, eles passam
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aqui... É um filme que chama Diamante Bruto.
Tem um negão que sempre toca gaita nesse filme, ele dá entrevista assim, falando
como se pega o diamante, onde está o diamante. Ele tem a história do diamante... Tem
também uma parte que ele toca flauta na boca de uma cobra... Ele levou oito dias ou mais
filmando com eles aí nessa Serra do Sincorá, aqui de Lençóis... Chama Salvador, meu irmão.
É o mais velho. Ele tinha muita inteligência, ele era mais inteligente nessas partes pra dar
discurso... O negão num tem leitura e você pensa que ele tem estudo! Subia lá em palco, todo
mundo ficava bobo, daquele discurso que ele dizia, certo? Ele sabia fazer aquele repertório...
Se ele lhe visse assim, ele fazia uma quadra, cantava uma música.. Fazia um verso com seu
nome, da onde era que você veio... Era muito inteligente ele. Aí o pessoal gostava muito dele.
O pessoal aqui tem muita lembrança dele aqui.. Era muito inteligente. Era o meu irmão mais
velho.
Então, era assim... o pessoal mais velho aqui era muito inteligente. E hoje eu acredito
que os jovens também são, mas o negócio é que mudou, né? Tem umas histórias que a gente
conta aí, que tem os jovens hoje, acho que nem acredita muito... Tem hora que fala: “Moço,
existia isso?” Tem outros que: “Quá! Hoje não existe mais isso não!” “Deixa isso pra lá!”.
Entendeu? Então, está certo...
Mas mesmo com tudo isso, hoje eu sou muito reconhecido, e muito aprazerado,
porque eu num esperava de chegar a esse ponto, né? Porque o valor que a gente tem, quem dá
é o povo... Levando essa cultura dos mais velho, tocando minha sanfoninha, conheci muito
lugar que eu num conhecia e hoje já conheço, né? Tanto aqui no Brasil, como até fora, eu já
conheço. Eu já conheço lugar fora do Brasil, através dos meus amigos do Grãos, junto com
eles fazendo apresentação tudo aqui do nosso lugar, viu? Márcio do Grãos acendeu essas
coisas mais antiga da gente... Foi quem mais levou a gente em conhecimento, desses lugares,
dessas coisas lá fora... Agradeço muito ele, que pra mim, me ajudou muito nessa parte. Porque
eu era … mais escondido, porque o pessoal não me conhecia, certo? E hoje, muitas pessoas lá
fora já tenho conhecimento e amigos até na Espanha. Pra mim, eu me sinto muito aprazerado.
Eu nunca esperava, né? Era meu sonho...
Antigamente quando eu era novo eu num esperava nem de conhecer nossa capital,
Salvador ali, né? Que eu não conhecia... Só conhecia mesmo a região por aqui. Hoje em dia já
muito lugar no Brasil eu conheço. São Paulo eu já fui umas quatro vezes fazer apresentação.
Guarujá, Ceará, Minas... Já rodei um monte de lugar por aqui...
Na escola também, agora os professores vêm aqui me procurar, pra eu dar uma força,
dar entrevista pros meninos... Os meninos sempre vêm aqui... As professoras mandam me
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chamar na escola. Todo evento que tem aqui na escola, eles me convida...
Isso também eu tenho um grande prazer aqui dentro na nossa comunidade... Na minha
região. O pessoal aqui – nem só as crianças, como até as pessoas mais velha do que eu ou da
minha idade – todo mundo me tem um respeito assim... Não sei porque, né? Acho que meu
estilo assim de viver com o pessoal...
Que aqui tem umas crianças assim malinosa, traquina, certo? E outras que o povo fala:
“Fulano não respeita ninguém, xinga os mais velhos, bebebê..” Você sabe, em todo lugar, tem
as crianças, jovem assim hoje em dia que às vezes não respeita os mais velho... Se você
reclama, ele responde mal e coisa e tal...
E eu me sinto muito feliz aqui dentro que todo mundo aqui me respeita. Se eu ver um
menino aqui... Tem meninos aqui, que tem gente velha fala: “Não reclame fulano, menino de
Seu Fulano, porque ele é a gente reclamar ele responde mal à gente, xinga a gente, xinga os
mais velho.” E eu, nenhum nunca me fez isso, acredita? Num sei porquê...
E se eu reclamo: “Ó meu velho, você está errado, coisa e tal. Está errado isso,
menino.” Quando eles num quer me atender, eles sai calado, não me responde nada, certo?
Outros me atende, qualquer lugar aqui. É meu sobrinho, é meus primos, outras pessoas
também que não é, mas que está no meio da família daqui da gente... Tem menino aqui muito
perigoso que ninguém quer conta... Comigo, não. Eu não sei o porquê. Eu acho que é coisa
que Deus já me deu, né?
As pessoas olham assim pra mim, os meninos coisa e tal, tudo me respeita. Sempre me
dá aquele elogio, assim... Todo mundo é muito legal comigo e eu não sei porquê. Deus mesmo
que me deu esse seguimento, né?
Além de tudo, os meninos têm aquele respeito por mim... Aonde eu estou com eles
também gosto de brincar brincadeira de festa. Ensinar alguma coisa que eles ainda não
conhecem assim sobre festa, sobre brincadeira, de cultura... Coisa que eles não conheça eu
gosto muito de ensinar. E tinha um grande prazer de ensinar eles, pra ficar...
Quando Deus mandar me chamar, quando nada, fica minha lembrança. Alguém
aprendeu alguma coisa que eu ensinei pra dizer: “Ah! Isso aqui foi o velho Aurino que me
ensinou, naquela época ele era vivo... Isso aqui foi ele que me ensinou.”
Como hoje eu e Robertinho ali, hoje conta história de quem ensinou as coisas à gente.
Então eu desejo que quando eu morrer também... Ficar alguma história de alguém que
aprendeu alguma coisa que eu ensinei. Esse é meu desejo. Tô trabalhando e fazendo o maior
esforço pra deixar essa lembrança pro pessoal quando eu morrer, né? Esse é o maior prazer
que eu tenho: deixar a lembrança do pessoal de como eu tenho a lembrança dos mais velho
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meu que me ensinou alguma coisa nessa terra. Eu quero deixar também pra juventude...
Mesmo que hoje está mudando as coisas... Cada tempo passa, cada ano passa, está mudando
tudo. Mas, quando não, ainda fica a lembrança.
Quando é hoje, eu não tô num mundo que mudou tudo e ainda tô alembrando das
coisas que se passou? É a mesma coisa que vai acontecendo daqui pra frente... Eu penso
assim...
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Roberto Gomes da Silva
Figura 4: Roberto Gomes da Silva

Foto: Ana Carolina F. da Costa, março de 2013.
A entrevista com Roberto foi um momento muito esperado, embora ele tenha sido a
primeira pessoa com quem conversei a respeito da pesquisa. Infelizmente, ele havia adoecido
há alguns meses, e por conta da precária situação da saúde pública em Lençóis, teve que
contar com o auxílio financeiro de toda a família e amigos para buscar tratamento em
Salvador. A entrevista teve que ser desmarcada duas vezes, em virtude da viagem de Roberto
à capital. Oportunamente, em março de 2013, ele regressou e pudemos gravar a tão esperada
entrevista por meio da qual Roberto se expressou de forma bastante poética, deitado em uma
rede, em frente à casa de sua comadre, Maria. Infelizmente, a saúde de Roberto piorou ao
longo do ano e, ainda que ele tenha buscado tratamento especializado, com tristeza,
recebemos a notícia de que o câncer descoberto tardiamente causou seu falecimento, em
novembro de 2013.
Na Festa de São Francisco, em outubro de 2014, exibi um vídeo produzido a partir de
trechos desta entrevista como forma de homenagear Roberto. A exibição contou com o apoio
da Sociedade Beneficente dos Pescadores e de equipamentos disponibilizados pelo Grãos de
Luz e Griô.
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Sabe, na verdade, eu acho que quem acaba com a cultura do lugar é mudança de
tempo. Essa mudança de tempo, ela vem de todo jeito. Ela vem de uma característica
diferente que nós mais velhos não vivemos e aí a gente se sente um pouco perdido no meio
dessa mudança.
Eu sou Roberto Gomes da Silva, nasci em 18 de junho, de 1968. Hoje eu tô com 45
anos. Meu pai era tocador de gaita. Eu também apendi um pouco de gaita com ele.
Leopoldino era o nome dele. Ele é filho de uma cidade chamada Mundo Novo, aqui na Bahia
mesmo. Ele não é filho daqui da região, não. Aí ele casou com uma mulher, construiu dois
filhos, separou… Aí voltou e casou com a minha mãe. Minha mãe é Dona Dalva, Dalva
Ferreira. Casou com minha mãe e construiu nove filhos com minha mãe. O mais velho sou eu,
né? Que num nasci aqui, nasci do outro lado do rio. Mas vim pra cá com seis meses de
nascido. É prova que eu sou Lençoense, né?
É... na verdade, eu aprendi um pouco de cada coisa aqui da comunidade, desde o
tempo de menino, sabe? É. Quando eu era menino, era muito curioso. O que os mais velhos
gostavam de fazer, eu ficava sempre curiando, olhando o que era que eles faziam. Tipo de
dança que eles gostavam de dançar, as cantorias que eles gostavam de cantar... Como era o
modo deles se unir, como era o modo deles respeitar o próximo, os outros, as outras.
E aí eu gostava de ficar curiano. Igual hoje tem uns meninos curiosos, né? Mas curioso
de um modo diferente, né? E a curiosidade da gente menino era pra aprender de tudo o que os
mais velhos sabiam. E os mais velhos não gostavam. Eles tinham um estilo diferente que eles
num gostavam de menino estar na beira deles. Quando eles se uniam, homem com homem,
mulher com mulher pra conversar, se uma criança passasse perto, eles já paravam a conversa
e já ia “executar” a criança. Esse era o estilo deles...
Hoje, não. Hoje os mais velhos estão correndo pra cima das crianças pra poder ensinar.
Aí eu aprendi muita coisa... O pouquinho que eu sei foi assim: curiano os mais velhos. Os
mais velhos gostavam de cantar, de fazer roda à noite, de lua cheia. Reunia aquele tanto de
homem, pai de família, os solteiros, mãe de família, pra cantar roda. Roda é um tipo de verso,
né? Cantava um bocado de verso. E eu ficava pelo meio. Mas meu pai não gostava que eu
andasse nesse ambiente. Aí o que eu fazia, eu esperava meu pai dormir e quando ele ia dormir,
eu pegava abria a janela e pulava a janela e saía pra rua. E aí ia brincar mais os outros. Os
mais velhos estavam brincando... Acontece que ele num tava no meio, que tava cansado, aí ele
num ia. Ele dizia que tava cansado e que num ia brincar, num ia prosear. Aí eu pulava a janela
pra ir brincar mais a turma. E nisso aprendi alguma coisa sobre cantoria, sobre verso, foi dessa
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forma...
Também as artes que eu aprendi foi olhando eles fazer. Meu pai inclusive era muito
cheio de arte. Ele fazia rede, que a gente chama maio, fazia muzuá, que é uma peça artesanal
de cipó. Fazia outras peças que fica decantada dentro do rio, chamada camboa, tapaje, tudo
isso pra pegar peixe. Camboa eles fazem o cerco de vara dentro do rio. Marimbu tava seco,
eles faziam... Aí quando a enchente vinha, subia, aí eles botavam comida dentro. Uma
camboa grande, do tamanho dessa casa, ou menor que essa casa, de Maria, aí o peixe criava
ali dentro comendo. De oito em oito dias, de quinze em quinze dias, botava comida ali dentro.
O peixe ia acostumando ali... Quando a enchente baixava, o peixe ficava preso. Aí ele pegava
um balaio de cipó pra pegar todo peixe. Mas ali você pegava tudo: pegava jacaré, pegava
sucuiu, pegava peixe, pegava sapo, pegava tudo. Tudo eles pegavam. E aí tudo isso eu andava
mais meu pai quando era menino, eu curiava as coisas que ele fazia e fui aprendendo,
aprendendo...
Aí chegou um certo tempo que, eu com 18 anos, eu perdi meu pai… Fiquei sem ele.
Aí foi que eu fui botar o sentido no que fosse melhor. Comecei fazer as artes que ele fazia,
comecei recapturar as coisas que ele gostava de fazer, fui recapturando devagarzinho,
devagarzinho...Com muita paciência, botando tudo na ideia, fui aprendendo.
Hoje eu faço muzuá – uma arte muito boa, que muita gente adora de fazer e que a
gente gosta de pescar com ela – e maio também. Outros tipos de material que a gente usa na
pesca, que tudo foi aprendido aqui na comunidade, dos mais velhos. E tudo isso eu aprendi.
Então hoje eu sou uma das pessoas recomendada pra fazer uns tipos de peça artesanal. As
pessoas me encomenda e eu vou e faço. Porque eu aprendi desse jeito. Não fui eu que
inventei. Aprendi com os mais velhos: olhando meu pai, olhando meu tio, olhando meu
compadre e outras pessoas mais velhas. Principalmente mestre Aurino, aprendi muita coisa
com ele.
Com ele eu aprendi a cantar. Que cantar não é só a gente aprender a cantar... A gente
tem que ter amor, aquele que faz de dentro pra fora, né? Porque veio de dentro aquela paixão
de fazer as coisas... E quando eu era menino eu gostava muito de farrear. E foi dessa maneira
– que eu acabei de falar neste instante. Pulando a janela e saindo madrugada pra poder escutar
eles brincar, fazer farra. Que eles gostavam muito de festa. Eles gostavam muito de fazer um
tipo de festa que eles chamavam serenata. Eles combinavam com os mais velhos, os colegas
um com o outro e aí eles iam fazer serenata. Aí eles faziam debaixo do pano, escondido. Aí
eles marcavam o horário, cada um saía de casa e se encontrava tudo num lugar só, bem em
silêncio. Os únicos que dava faro era os cachorros... Aí eles formavam o grupo, ajuntavam
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aquela cachaçada ali, litro mais litro de cachaça, uns tira gosto. No escuro, tudo no escuro. Aí
mestre Aurino puxava a sanfona, outro batia a zabumba, outro puxava o pandeiro, um
começava a cantar e outro cantando...
Quando eu tava dormindo eu escutava aquela voz. Bem longe. Eu assustava. Dava
aquela vontade... O espírito me puxava pra cima daquilo ali. Aí eu levantava e ia, assim sem
meu pai ver... Pulava a janela devagarzinho, pra ele não ver o pontapé – porque se ele visse,
fazia eu voltar pra trás.
Aí eu pulava a janela, saía no escuro lá pra onde os mais velhos estavam. Aí chegava
lá, ficava entrosando pelo meio. Aí foi viciando tomar uma cachacinha de vez em quando e
começava a cantar mais os outros. Os outros iam puxando uma voz e eu ia puxando outra e
era aquela bagunça todinha. Aí eu aprendi um pouco da cantoria. Aprendi um pouco cantar,
hoje sei cantar um pouquinho. Sei bater um instrumentozinho...
Eu sei que ele, mestre Aurino, gosta muito quando eu tô junto com ele. Porque a gente
desenvolve a brincadeira da gente com mais facilidade. E, nisso, hoje eu tô nessa vida de
roteiro, de ser uma das pessoas preferidas na arte de ser uma pessoa do quilombo. Uma pessoa
que eu aprendi muito toda a sabedoria das coisas, dos nossos povos mais velhos. Nossos avôs,
nossa avó, nossa mãe, nosso pai e graças a Deus eu me sinto muito realizado de aprender o
que eu aprendi. E ainda quero aprender mais ainda, mais coisa.
E eu sou uma pessoa escolhida aqui na comunidade pra fazer muitas coisas de união
aqui. A pessoa vai fazer um mutirão, a pessoa me convida. Pra fazer um aniversário, a pessoa
me convida. Ainda convida com muito cuidado, pra mim não esquecer. Não deixo de ir. Pra
fazer um jarêzinho me convida também. Que as pessoas gostam de me ver no meio, porque eu
gosto de brincar, gosto de cantar... Eu gosto muito de ajudar essa cultura que foi formalizada
aqui dentro e que veio de nosso povo de lá do passado.
Aí, graças a Deus eu vivo bem aqui dentro. Eu vivo bem. A gente não deixa de ter uma
diferençazinha com a própria família, né? Um parente, um colega, vizinho, um companheiro
qualquer... Não deixa de ter uma diferença, mas essa diferença a gente vai jogando pra um
lado e levando a vida. Isso pra mim é muito bom.
A gaita eu também apendi um pouco com o pessoal mais velho. Meu pai era tocador
de gaita e aí eu fui crescendo e vendo ele tocando gaita. Ele tocava gaita mais o irmão de
Aurino, Salvador. Tinha outro irmão deles também que chamava João. E aí, num dia, esse
irmão do Salvador e de Aurino faleceu e aí ficou Salvador e meu pai: sozinhos os dois,
tocando gaita.
Aí com o tempo, meu pai faleceu. Ficou Salvador sozinho. Ele ficou sozinho tocando
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gaita. Eles tinham o uniforme de tocar gaita. Quando era pra sair pra qualquer lugar pra se
apresentar eles tinham aquele uniforme completo de marinheiro.
Eles iam pra qualquer lugar tocar gaita. Se fosse pra ganhar dinheiro, eles ganhavam
dinheiro... Se não fosse, eles não ganhavam dinheiro também, mas eles iam, mesma coisa. E
aqui quando era na procissão do padroeiro fazer o cortejo eles iam com o uniforme também...
Aí quando meu pai faleceu, Salvador ficou sozinho. Ele falou comigo: que ele ia
carregar a farda de meu pai lá na casa dele e que homem nenhum ia vestir a farda de meu pai
se não fosse eu. Aí ele me procurou: “Você quer aprender a tocar gaita?” Falei: “Quero”.
“Tem vontade?” Falei: “Tenho”. Ele: “Eu vou te ensinar”.
Aí está certo… Passado um tempo, anos mais anos depois, eu esqueci daquilo. Aí ele
tornou a me lembrar de novo. Aí eu falei: “está bem, eu vou!”. Eu parti pra casa dele. Chegou
lá, ele começou a me ensinar... Aí me ensinou de um jeito, me ensinou de outro. Por aí vai.
Nada de eu conseguir aprender. Ano e mais ano e nada de eu conseguir aprender. Aquilo não
tava entrando na ideia. Eu queria aprender, mas não tinha aquela influência, aquela paixão de
querer aprender.
Aí foi, foi... tempo passou, tempo passou. Quando foi um dia, ele me falou assim (ele
não me chamava de Roberto, me chamava de companheiro). Aí ele falou: “Companheiro,
você não vai aprender a tocar gaita mais não.” Eu falei: “Moço, será?” “Não vai, não”...“Mas
eu vou te ensinar o modo de você aprender tocar gaita...”. “Então, tá bom”.
Aí ele chegou, falou comigo: “Ó, toma essa gaita aqui. Essa gaita aqui é a mestre.
Toma ela, leva pra sua casa. Vai embora pra casa com ela. Se você tiver coragem de levantar 4
horas da manhã e você ir pra uma ilha antes do dia amanhecer e você tocar essa gaita, você
vai aprender a tocar.” Eu falei: “Eu tenho!” “Ah, pois! Então eu vou te ensinar aonde é que
você vai. Pode ter certeza que você vai aprender nesse dia...”. Falei: “está certo.” Aí ele falou
comigo, eu falei assim: “Só que hoje não dá pra ir”. Ele falou: “Tá bom. Deixa pra outra
hora”.
E nessa hora que ele falou que ia deixar pra essa hora, essa hora passou... Essa hora
passou, essa hora passou. E eu recebi um chamado pra Sergipe. Aí eu escapuli! Trabalhando
em Sergipe, não fui fazer o serviço que ele mandou, mas fiquei com aquilo na ideia.
Eu fui pra Sergipe trabalhar de operador, operar uma máquina dentro do mar, do
oceano. Aí trabalhei um ano e quatro meses lá. Quando foi na semana de eu vim pra cá, que
foi véspera de semana santa, assim, como agora, eu vim embora pra aqui... Quando eu
cheguei aqui, recebi a notícia de que ele tinha falecido. Ele faleceu...
A gaita eu já tinha levado pra Sergipe, levei ela pra lá. Levei dentro de minha bolsinha
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toda dobradinha... Aí de vez em quando pegava nela e lembrava dele. Lembrava daquela
mesma dita palavra que ele tinha falado pra mim.
Eu peguei e vim embora. Quando eu cheguei em casa, recebi a notícia que ele tinha
falecido. Aí eu fiquei com aquele sentimento… Sem saber o que é que fazia. Um dia tava
deitado em casa, dormindo... Naquele sonho eu vi ele me falando: “Você quer aprender a tocar
gaita?” E eu falei: “Quero!” . “Então vai pro lugar onde eu te mandei”. Aí eu falei: “Aonde?”
“Você pega sua gaita e vai lá pra ilha do veio do Sério.” “Você sai dentro de casa sem dar uma
palavra com ninguém. Você levanta de madrugada, não conversa com ninguém, pega sua
canoa e vai pro veio do Sério. Aí quando chegar lá, você entra dentro da ilha e fica esperando
a Estrela Dalva aparecer. É uma estrela grande, maior de que todas. Ela sai às 4 horas da
manhã. Quando ela sair você pode cantar a canção do São Francisco. Você vai aprender”.
Aí eu fiquei naquilo, pensando no que é que eu fazia. No sonho. Peguei, acordei com
aquele sonho... Não falei com ninguém. Levantei, tomei meu café, fui trabalhar e…com
aquele sonho na cabeça. Aí passou uns três, quatro dias. Depois de quatro dias, eu falei: “É
hoje, é hoje que eu vou!” Deitei logo cedo, garrei no sono, dormi meu sono. Quando foi umas
3 horas da manhã, levantei e abri a porta devagarzinho. Peguei o remo, peguei o facão, peguei
a gaita, coloquei na capanga e segui a jornada. Quando cheguei lá, encalhei a canoa e entrei
na ilha.
O tempo todo fechado. Aí é vinha aquela sombra, aquela claridão bem lenta,
bonitinha. Eu tô preparado e o corpo ta assim ó, tremendo... E aquela intuição, aquele medo.
Medo de estar ali sozinho. Sentindo ali uma emoção forte assim... E sentindo que ele tava de
junto de mim, perto de mim. Na minha intuição ele já tava com a gaita, de junto de mim. E ele
já num tava mais aqui, né? Tava junto com Deus.
E aí eu vi, o tempo começou a clarear devagarzinho. Foi clareando, clareando, aí a
estrela apontou... Quando a estrela apontou, eu botei o dedo na gaita e comecei tocando,
tocando devagarzinho, devagarzinho. Fui tocando, tocando, tocando. Até formalizei a música
todinha! Quando acabei de formalizar a música todinha, aí falei: “Agora já sei!”. Aí tornei a
tocar a música completa, só que mais rápido. Aí eu aprendi essa música. E essa música é a
primeira música do hino de São Francisco, foi a que ele me ensinou. Canta assim:
Vamos dar louvor a São Francisco
Que são Francisco é de grande louvor
Vamos dar louvor a São Francisco
Advogado de todo pescador
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Arreune todo, arreune todo,
E com a sua bandeira na mão
Vamos dar louvor a São Francisco
E vamos todos falar essa canção.
Essa música! A gente faz o cortejo todinho com ela... Canta outras músicas também,
mas essa é a primeira canção de São Francisco. A gente acompanha o roteiro. E eu cantei essa
música! Eu ia repetindo ela. Repetindo, repetindo... até que o dia amanheceu! Quando o dia
amanheceu, fui entrando na canoa. Quando eu entrei na canoa e vinha pra casa – descendo o
rio era onde ia pra casa dele. Ele já tinha falecido. Aí quando eu entrei na canoa, eu vi ele...
Ele é vinha subindo e me falou assim: “Muito bem, companheiro! Gostei de ver!
Muito obrigado que você aprendeu a tocar!”
Aí eu cheguei, que entrei na canoa, quando eu fiz a ré da canoa, que eu olhei pro
mesmo lugar onde ele tava conversando comigo, ele já não tava mais. Ele não tava mais...
Quando eu olhei que ele não tava mais, aí me deu aquela vontade de chorar... Eu
cheguei, baixei na canoa e comecei a chorar... Aí chorei, chorei, até...um pouquinho. Eu senti
que se eu chorasse eu me descarregava um pouquinho... Aquela emoção pra mim foi tão
grande que até hoje eu ainda tenho muita paixão de ter perdido uma pessoa daquela. Pra mim
perdi um tesouro, um diamante bruto.
Daí por diante, eu comecei tocando a gaita devagarzinho, aprendendo mais algumas
músicas. Aí hoje, no cortejo da festa de São Francisco, eu toco. Quando eu não tenho alguém
que toca mais eu, eu toco sozinho. Quando não tem ninguém pra tocar mais eu, vem uma
pessoa da Iúna também. Tem dois primos de Aurino que sabem tocar a gaita também. O irmão
de um deles era mestre também e ele faleceu aqui dentro do Remanso. Então eles têm aquela
bondade de quase todo ano vim tocar gaita aqui mais eu. Aí eles me convidam, a gente tem
uma noite antes pra poder treinar. Treinar bastante até amanhecer o dia. Quando é às 4 horas
da tarde, a gente vai fazer o cortejo, aí nós já estamos treinados, já pegamos as bases um do
outro. Aí nós faz o cortejo, nós dois. Quando um cansa, entrega pro outro, quando o outro
cansa, entrega pra outro. A gente tem um grupo de quatro, três pessoas. Quando um cansa, dá
a vaga pro outro tocar um pouquinho.
Eu gosto de tocar essa que eu toquei, que eu cantei agora: Louvor a São Francisco e
tem outra também que fala do dia 04 de outubro, dia do padroeiro, e na Festa de São
Francisco canta também:
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No dia 04, lá no Remanso, vamos todos com alegria, visitar o nosso São

Francisco o

protetor do Festejo desse dia. E olha o sono da madrugada, alevanta todos os pescador,
deixar a nossa pescaria lá no Remanso visitando o protetor.
E eles cantavam mais outras músicas e também eles cantam samba também, faz em
ritmo de samba também. Eles faz canção, bolero. Tudo isso eles cantavam na gaita.
Hoje, eu tenho uma grande reverência desses mais velhos, por isso. Porque tudo que
eu aprendi de bom, foi com eles... Depois desse passado, dessa revolução que eu passei, já vi
muita intuição dele querer me dizer alguma coisa. Eu ficar na vontade de fazer alguma coisa,
de alguma experiência de vida... Eu pensar nele, voltar e inventar as coisas e dar certo. Porque
eu sinto que o espírito dele está de juntinho de mim. Querendo me ensinar mais alguma
coisa... E aí a gente vai levando a vida com o pouquinho que sabe, né? Pedindo proteção a
eles que já se foram, porque eu tenho certeza que eles dão proteção pra gente. Meu pai, meu
avô, meu tio, outros e outros que já foram um artilheiro pra mim, um mestre... E, graças a
Deus, me sinto feliz de ter aprendido um pouquinho com eles.
A gaita eu aprendi fazer com eles também... Tem uma madeira na mata chamada
taquara. A taquara e o bambu, que é uma madeira ocada. Ela tem o gomo grande, deste
tamanhão assim. A gente corta o gomo no tamanho que quer e abre os buracos, são 7 buracos.
A gente corta, não corta certo, corta de lado. E tem uma janelinha em cima. Aí a gente usa
cera de abelha pra tampar a boca e deixa só a janela aberta. Aí tem um controle naquela
janelinha que a gente usa uma tala de fósforo pra gente ajeitar o lugarzinho da gente soprar
que é pra poder ela ficar afinada, como se fosse violão, essas coisas... Ela afina e desafina.
Igual instrumento de corda.
E eu aprendi um pouquinho de cada coisa e tô querendo aprender mais ainda. Porque
os mestres tão acabando e aí se eu não correr pra cima dos mestres eu não aprendo mais, só
fico no que eu já sei. Mas eu ainda vou aprender mais ainda.
A Associação mesmo eu aprendi a trabalhar com a Associação através deles, dos mais
velhos. Desde menino que eu tinha assim uma paixão pra ser associado, fazer parte da
Associação. Aí antes de meu pai morrer, eu falei com ele que eu queria ser sócio da
Associação. E ele disse: “Você é de menor, não pode fazer parte da Associação”.
Aí um dia eu tava conversando com o presidente, nessa época o presidente era o filho
de Manoelzinho, Aroldo – ele mora em Salvador. Ele era o presidente e eu falei com ele:
“Aroldo, eu quero ser sócio da Associação, como é que faz?” “Você não pode, que você é de
menor.” “Moço, dá um jeitinho aí pra mim... Fala com pai, pra ver se pai aceita.”“Tem um
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jeito! Vou ver se seu pai quer assinar a promissória por você. Se ele assinar o termo de
responsabilidade, aí você pode ficar sócio.”
Aí, bem numa época que tinha um bocado de rapaz já de maior, fazendo a inscrição
pra se associar, eu aproveitei e fiz a minha também. Aí ele chegou e falou com meu pai se
meu pai se responsabilizava com o termo pra eu ser sócio. Eu tinha 16 anos, na época. Aí ele
falou: “Posso”.
Aí eu cheguei lá, fiz meu juramento, assinei como associado, meu pai assinou
embaixo confirmando... Mas que ele ficava em observação, me observando tudo o que eu
fazia... Pra mim não fazer nada de errado, que se fizesse de errado, eu saía. E aí pra poder
voltar outra vez tinha que demorar muitos anos pra ser julgado. Pra poder fazer parte de nova
da Associação. E aí eu fui sócio. Lutei durante esses dois anos direto pra não fazer nada de
errado. Pra não meter vergonha a meu pai. Até completar os dois anos. Aí depois dos 18 anos,
fiquei sendo associado. Aí ainda me dava aquela vontade de todas as reuniões estar junto
participando, vendo o que era que conversava, vendo o que era de errado, o que era de certo, e
tal. Passou anos, passou anos, aí aprendi alguma coisa...
Aí passou anos, eles me convidaram pra eu ser vice-presidente... Eu fui vicepresidente de uma pessoa, depois a pessoa saiu, eu fui presidente. Depois que eu fui
presidente, aprendi tudo o que eu queria aprender do que foi melhor antes de ser presidente,
pra depois ser presidente, aprendi mais ainda. Aí hoje, graças a Deus, muita gente tem aquela
reverência por mim. Porque quando eu fui presidente, diz o povo, né? Que eu trabalhei
direitinho e que eu merecia trabalhar mais. Mas só que tem muita gente passando pela
Associação, muita gente que quer aprender ainda e saber o gosto que tem. Porque todo mundo
tem que passar por aí pra poder aprender alguma coisa e saber contar o passado da
Associação.
A Associação é muito importante no Remanso. Foi porque tudo o que o pessoal fez na
comunidade foi através da Associação. Ela tem no estatuto dela “Sociedade Beneficente dos
Pescadores”, então todo beneficio que aqui foi feito, foi em nome dela. O pessoal queria fazer
uma casa: todo mundo se unia e ia fazer a casa. O pessoal queria fazer uma roça, todo mundo
se reunia pra fazer uma roça. Era uma canoa, todo mundo ia fazer, se tinha um doente, todo
mundo se ajuntava, se reunia, arrumava um custo financeiro pra aquela pessoa cuidar da
saúde. Se a pessoa precisasse de um auxílio de doença, uma declaração pra qualquer benefício
– quebrou uma perna, perdeu um braço – pra aposentadoria, aí tudo isso a Associação é uma
das pioneiras responsáveis pra isso, viu? Então eu acho que tudo da comunidade que existe:
cultura, estilo, tudo o que veio foi junto com ela. Porque quando a comunidade foi fundada,
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em poucos anos, a Associação foi fundada também.
A comunidade do Remanso desse lado do rio deve ter no mínimo assim... escrito no
papel, eu não sei. Mas ela deve estar chegando quase a setenta anos... Porque quando esses
fundadores daqui vinheram de lá, migrando pra cá, já existia parece que um ou dois
moradores aqui. Já existia aqui dentro... E aí os migrantes vinheram – que são esses
fundadores, pro lado de cá – trazendo as famílias.
Quem veio primeiro foi Manoelzinho, o próprio fundador, ele veio primeiro. Quando é
veio, já existia uma família aqui dentro e conheceu eles e se interessou em uma filha dessa
família. Quando ele se interessou, ele se avexou. Ele se avexou e namorou, casou ligeiro e
veio logo pro lado de cá. Aí ele trouxe a mãe dele, trouxe irmão, outros parentes mais fortes.
Aí, de um a um, rapidinho todo mundo passou pro lado de cá, ligeiro.
Porque do lado de lá era fazenda, né? Seus fazendeiros e seus coronéis com terreno
registrado. Então, o pessoal mais velho tinha suas roças que eram dentro dessa própria
fazenda. E era fazendeiro de um lado, fazendeiro de outro, e eles dentro da fazenda também.
Mas só que os fazendeiros tinham tanta terra que não ligavam com isso, não se importavam.
Mas sabendo que era a terra registrada desses próprios coronéis.
Então eles moravam lá dentro, faziam roça, desmatava. Fazia o que queria, caçava,
não tinha problema nenhum. Mas só que na hora que os fazendeiros queriam soltar o gado
deles pra comer na mata, abusava os moradores, né? Acabava com tudo, acabava com a roça
dos moradores, eles ficavam sem nada. Aí eles foram se injuriando, se injuriando. Até um
deles conhecer esse lado de cá, abandonado. Aí foi que vieram pro lado de cá e aí cresceu a
comunidade, dessa forma.
Aí foi criando um pouquinho da cultura, que já existia um pouquinho da cultura do
lado de lá, eles trouxeram pro lado de cá e foram inventando mais algumas coisas. Hoje nós
temos uma cultura forte e que está escondida, porque os mais velhos que trabalhavam com
essas culturas já faleceram. Então nós temos elas na palma da mão, mas nós não treina elas
por falta de pessoas.
Essas culturas que nós temos escondidas é a formalização de adjunto, que é uma forma
de trabalhar numa casa de uma pessoa, numa roça, chamado mutirão. Essa é uma das culturas
mais famosas que nós temos e está escondida, em primeiro lugar. Porque é união. Nós temos
marujada também, que a gente faz um pouquinho, de vez em quando. Nós temos também a
festa de índio, que é uma personagem que a gente trabalhava em lembrança dos índios
verdadeiros e temos também o jarê. Que é uma referência diferente do candomblé, né? Que
trabalha com deuses da água, deuses da mata. Trabalha com espírito e trabalha com caboclo,
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que é nagô. Isso a gente ainda continua fazendo essa obrigação, mas as outras obrigações que
os mais velhos criaram a gente não faz todas elas completas. Por isso que ela está debaixo do
pano, está escondida, porque não têm pessoas pra poder se unir pra fazer. Então por isso que a
cultura daqui diminuiu nessa forma.
Antes da comunidade, existia índio nessa terra. Só que ninguém daqui conheceu,
algum deles, né? Inclusive a bisavó do fundador era uma índia cabocla não era índia pura, era
índia cabocla que foi pega de dente de cachorro. O cachorro caçando no mato acoou ela, aí o
caçador conseguiu encontrar ela, raptou ela e trouxe pra casa. Aí casou com essa índia, que
era a bisavó de Manoelzinho. E aí foi dessa família desses dois, foi que veio a família do
Remanso.
Aqui a maioria das pessoas é parente. O sobrenome aqui do pessoal é Pereira da Silva.
Já eu sou Gomes da Silva e outros são Pereira de Souza. Mas todos têm Pereira, a família
daqui de dentro do Remanso, Pereira e Silva. Aí fez a mistura de negro com, essa mistura
sarará dependendo da mulher, dependendo do homem. E aí desse jeito foi.
Essa raiz quilombola da comunidade veio do estilo dos negros, da raça dos negros, é…
aquela raça que eles resistiram, aquela tempestade que eles conseguiram resistir, conseguiram
aguentar, através de fome, trabalho, através de doença, através de cultura, entendeu? Através
de judiação, de trabalho com patrões e aí tudo isso se formalizou... O jeito de trabalho, né?
Formalizou uma raça quilombola. Mas antes a gente também não sabia o que era a raça, a
nação quilombola. Aí através de pesquisa, através de história, de cantoria. Um conta uma
história de um jeito, outro conta de outro. A família é de um jeito. O modo como eu trato as
pessoas de um jeito, o modo que as pessoas me trata. Aí foi criando um pirão sozinho, aí foi
se misturando, se misturando. Aí foi que nós recebemos um convite, uma carta, descendentes
de afrobrasileiros. Então hoje nós temos nossa raça de afrobrasileiros, uma comunidade
descendente a quilombola.
Então, por isso que hoje existem essas comunidades e em cada comunidade dessa
existe uma ou duas pessoas pra contar essas histórias pra gente do que passou. Por isso que
hoje a gente sabe de uns detalhezinhos sobre essa raça de fugitivos de quilombos, que
passaram assim escondido, outros conseguiram pegar com cachorro, outros morreram no meio
do mato atirado, baleado. Não conseguia retornar com medo de morrer, pensando que lá
dentro ia sarar e morria ali mesmo. Os urubus era que comiam.
Então tudo isso é história do fugitivo que chegou na terra e que hoje se formalizou
uma comunidade de zona rural que é chamada de quilombo. Então hoje nós temos essa
comunidade formalizada descendente de afrobrasileiro, dessa forma.
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E essa história e a cultura dos mais velhos é muito bonita, mas está encoberta. É
porque aquele tempo, todo mundo que trabalhava com esse tipo de cultura, todo mundo tinha
vontade de trabalhar com esse tipo de cultura. Então, todo mundo que tinha vontade, aprendia
a trabalhar.
Só que hoje, se a gente for formalizar um grupo desse pra poder fazer um trabalho
desse, dessa cultura pra gente poder se apresentar em qualquer lugar, a gente tem muito
trabalho pra ensinar. Porque a juventude de hoje, eles não querem aprender. Eles acham que
aquilo tudo é uma palhaçada, que aquilo tudo não tem valor, não tem graça. Na sala de aula a
gente tirou um dia de aula pra falar sobre a nossa comunidade e falar sobre outras
comunidades que a gente conheceu, ou que a gente conhece. Então, muita gente está ali na
sala de aula, mas nem está escutando, está pensando em outra coisa. E aí depois a gente tenta
criar um pouquinho de cada coisa, naquela brincadeira. Aí um começa a trabalhar bom, outro
começa a trabalhar ruim, aí um desiste pelo meio da brincadeira. Aí outros não vão, outros
falam que não gosta, aí se acaba morrendo.
Ainda que boa vontade quem mais tem aqui são os professores. A gente pede sempre
aos professores pra alertar os alunos que quando precisarem, a gente está junto pra fazer o
máximo possível. É por isso que a gente sempre consegue apresentar a marujada, por isso.
Porque a marujada é um tipo de dança mais adequada, tem brincadeiras com mais palhaçada,
aí a juventude gosta. Então quando a gente recebe convite pra sair pra apresentar, aí as
crianças se empolgam e aí a gente caça jeito de arrumar um custo de qualquer forma e
consegue ir. Mas as outras culturas é porque é difícil. Inclusive, a cultura que a gente sempre
brincava que é a cultura de mutirão, de levantar uma casa de outra pessoa, trabalhar na roça de
outra pessoa, que tem três nomes diferentes: adjunto, a banda seca e o mutirão. São tipos de
cultura formalizadas por três nomes, mas é uma cultura só. Agora, é uma cultura bem linda,
bonita mesmo. Se a gente precisar fazer uma casa dessa, é meio mundo de homem, meio
mundo de mulher, meio mundo de menino trabalhando, cantando um bocado de verso,
comendo, bebendo cachaça, e batendo papo, aquela confusão todinha, mas é lindo. E é um
protesto de união e é uma coisa bem interessante, né? Dessa forma, pra mim, é uma cultura
bem especial, porque todo mundo consegue se levantar de uma hora pra outra, desse jeito.
É triste que isso vem morrendo de água a baixo...
Por causa da união, e pra se unir é difícil. Esse problema eu canso de falar com as
pessoas, mas tem pessoas que não tem coragem de dizer na minha presença “que eu sou
idiota, que eu sou burro, que eu só penso naquele tempo passado de miséria, tempo que
menino andava passando fome”. Não, não é isso. Eu penso naquilo que a gente foi criado. Eu
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penso nisso. Naquilo que nós fomos criados. De uma forma que não tinha vergonha pra
ninguém: a gente comia bem, a gente trabalhava bem, a gente vivia bem, a gente cantava bem.
A gente vivia um paraíso. Hoje, a gente não vive mais no paraíso.
Quando essa energia veio pra cá eu falei: “Essa energia vai trazer muito desassossego
pra muita gente! Vai trazer muita usura”. Aí algum dos colegas disse pra mim “Qualé rapaz,
você só pensa em coisa ruim! Só pensa em coisas que a gente já passou tantos anos de fome,
de tanta necessidade.” Eu nunca passei fome. Nunca passei fome na minha vida. Olha hoje, a
união acabou através disso. Todo mundo quer ter seu freezer dentro de casa, quer vender sua
cerveja, né? Todo mundo quer esperar seu turista, né? Então ninguém pensa mais em fazer
uma roça, ninguém pensa mais em fazer uma casa – porque o governo está dando casa pra
todo mundo, viu? Muita mulher não quer saber mais de estar batendo a enxada mais o marido
pra trabalhar na roça. De estar os dois lá cantando, brincando, contando piada e trabalhando
na rocinha. De vez em quando chupando uma melancia, né? Arrancando uma raiz de aipim,
fazendo um cortado pra comer. Hoje não existe isso mais. Se quiser comer um aipim precisa
comprar na cidade. Por quê? Tudo através disso.
Esqueceram da cultura e agora vão pra televisão, vão pro DVD, e agora: vamos pro
som eletrônico! Como é que a união não fica lá atrás? A união vai pra debaixo do pano, a
cultura vai pra debaixo do pano, tudo através disso. Por isso que é difícil de se ajuntar um
grupo de quarenta, cinquenta pessoas, de quinze ou de vinte cinco pra fazer um trabalho
desses, uma cultura dessas. Não é fazer uma cultura, é brincar aquela cultura que a gente já
tem. Porque fazer uma cultura é bem difícil. Hoje nós temos grandes artistas que fizeram uma
cultura, que inventaram uma cultura, agora pra brincar uma cultura? Todo mundo brinca, até
quem não sabe, brinca uma cultura. Porque aquela cultura já está feita, foi Seu Fulano que fez,
foi Seu Fulano que criou. A coisa mais fácil está hoje brincar, né? Seguir aquela regra que
nosso povo criou, que nós não criamos nada. Quem criou tudo foi Deus, mas deixou a
mentalidade e a sabedoria pra o homem poder usar. E muitos homens usaram, muitos homens
criaram algum tipo de cultura, algum tipo de arte. E deixou pra os filhos cumprir aquilo, foi
embora avisando: “Eu te ensinei pra você ficar no meu lugar.”
Agora, eles não ficam. Não são todos os filhos que querem acompanhar aquela arte
que o pai deixou, entendeu? É por isso que tudo fica debaixo do pano.
De primeiro, as nossas pessoas, do passado, não estudava muito porque a gente não
tinha professor. Então o que essas crianças aprendiam? Eram as artes que os pais sabiam. Era
aquilo que as criançadas aprendiam. Era fazer tudo o que os criadores faziam. Só tinha a
preocupação mais de aprender a assinar o nome. Aí as crianças se interessavam em aprender
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as brincadeiras e as outras artes que os mais velhos faziam: tocar um instrumento, bater um
tambor, tocar gaita, um pandeiro, aprender a cantar verso...
Mas depois, certo tempo que começaram a estudar, continuaram a fazer o mesmo que
os criadores faziam, porque o professor já era filho daquele artista, a professora já era filha
daquele artista. Então, no intervalo das aulas: “Bora brincar, vamos!” Todo mundo ia brincar.
Da mesma forma que brincava sábado e domingo, às bocas de noite, nas luas cheias, com suas
coivaras de fogo na beira do terreiro, brincava no recreio. Por quê? Porque aqueles
professores já eram filhos daquelas pessoas que já criavam aquilo ali. E quando os professores
precisavam de ajuda, já chamavam o pai e a mãe que já iam pro meio da roda brincar também.
O avô também ia pro meio da roda brincar. Pronto, as coisas já iam tudo do jeito que queria.
Era assim, quando eu estudei com uma das professoras, Marivalda, que era filha do
fundador da comunidade e a gente brincava na hora do recreio, outras horas a gente saía mais
cedo, não fazia recreio, saía mais cedo da escola pra poder brincar, pra poder fazer qualquer
brincadeira que pertencia à nossa raça, isso vai fazer quase 40 anos...
Mas com o tempo, quando foram cobrando mais das pessoas estudar, e os pais exigia
também, as crianças foram se desinteressando das artes, das brincadeiras, da cultura... A
escola foi acabando um pouco com o interesse pela cultura. Ela não sempre valorizava a
cultura da comunidade.
De uns tempos pra cá é que está mais valorizando. Valorizando assim, mais na boca,
né? De falar, pedir pra contar história, e tra lá lá. Mas na prática, fazer aquela prática de tudo
o que a pessoa está contando naquela história, hoje não faz mais. Mas falar, continua falando
todo dia. Mas antes a gente fazia, a gente praticava tudo isso. A gente marcava o dia de
praticar aquelas brincadeiras, a gente ia praticar aquelas brincadeiras. Sábado, domingo,
dependendo o horário, de cinco horas depois que o sol se punha a gente ia brincar até as tantas
da noite, enquanto tivesse cachaça pros mais velhos beber, a gente tava brincando. Enquanto
tinha uma balinha pra gente menino ir mastigar, a gente tava brincando.
As brincadeiras aqui a gente gostava de brincar de muitos jeitos, era muito bonito.
Muito, muito, mesmo. A gente tinha uma brincadeira de se esconder pros meio desse mato aí,
a gente fazia a brincadeira da gente se enterrar dentro das areias – ficava só o nariz de fora e
os olhos. Botava capucho de algodão dentro dos ouvidos pra não entrar areia. Era tanta
brincadeira que a gente fazia! Era brincadeira que hoje pra gente poder relembrar de tantas, de
todas é com muito tempo. A gente tinha uma brincadeira que a gente brincava também,
cantando:
Três, três passará derradeiro há de ficar
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Um passando por debaixo de outro como se fosse quadrilha de São João, do mesmo
jeito. Era muita brincadeira.
Agora tinha uma brincadeira bonita aqui, mas quem viveu foi os mais velhos, porque
quando eu fiquei mocinho já, o pessoal já tinha quase acabado com o samba do rio. Vivi
muito pouco, tinha um pessoal lá do Pau de Colher, meu tio Pituxa, outros e outros que
vinham em época de festa do Padroeiro que brincavam do samba do rio. E eu aprendi muito
pouco, não aprendi quase nada, não, do samba do rio. Eu vivi muito brincando com eles mas
não aprendi o samba do rio com eles, não. Samba do rio, chula, porque é junto, né? Samba do
rio com chula, aí um canta uma chula, outro canta outra, faz uma roda de pessoas e um canta e
samba, outro canta, samba, na roda e brinca até o dia todo.
Isso já tem lá seus trinta e cinco anos mais ou menos, pra trás. Porque eu tô com
quarenta e cinco anos, eu com nove, dez anos já tava no meio da brincadeira. Já sabia muita
coisa...
Porque a gente começou a estudar velho, não tinha esse negócio de ir pra escola com
quatro anos. Naquele tempo não tinha isso. O filho ia pra escola com sua idade de seis anos,
sete anos, aí ia pra escola. Chegava sua data de doze anos, não ia mais pra escola, ia ajudar o
pai. O pai já não gostava muito que o filho tava na escola, já ia pro trabalho mais ele, fazer
qualquer arte de trabalho. Mesmo que talvez ele continuasse estudando, mas era difícil o filho
com doze, treze anos estar estudando... Aqui não existia isso. Eu mesmo estudei até os doze
anos, com doze anos de idade eu não estudei mais aí parei e fui trabalhar mais meu pai. Eu
trabalhava mais ele era na nossa roça. Aí eu estudava de manhã até meio dia, mas aí quando
chegava um certo tempo, ele pedia à professora pra mudar meu horário, já ia pra roça pela
manhã e à tarde ia pra escola. Aí depois que eu me cresci que eu fiquei mais forte, eu
abandonei a escola e fiquei direto no trabalho mais ele, na pescaria e na roça. Sexta e segunda,
na cidade vendendo o que produzia na roça. E assim fui crescendo até cheguei meus catorze
anos. Com catorze anos eu não trabalhei na roça mais, meu pai ficou na roça, eu fui tentar
ganhar a vida fora: garimpo, fazenda... Com dezoito anos eu retornei pra minha casa, quando
tinha perdido meu pai, aí continuei nessa vida: fazenda, garimpo, roça e pescaria, essas quatro
artes eu sempre fazia.
Na fazenda eu trabalhava vendendo o dia. Aí trabalhava uns três, quatro meses e
enjoava. Ia pro garimpo três, quatro meses, enjoava. Vinha pra casa, trabalhava quatro, cinco
meses na roça e na pesca, tornava abusar. Aí tornava voltar pra outro lugar de novo. E vivi
assim, vivi, vivi, até que eu me casei. Quando formei minha família, pronto, aí eu plantei aqui
dentro. Eu casei com vinte três anos, depois de vinte três anos eu só saí que eu passei um ano
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e quatro meses em Sergipe, no ano de 1999. Eu tenho sete filhos, todos moram aqui só tem
três meninas que tão na cidade estudando. A mais velha completou 20 anos agora, terça-feira,
a segunda tem 18 e a terceira tem 15 anos. Estão as três na cidade, deixaram o Remanso pra
estudar. O mais novo tem 04 anos. São cinco mulheres e dois homens.
Sabe, na verdade, eu acho que quem acaba com a cultura do lugar é mudança de
tempo. Essa mudança de tempo, ela vem de todo jeito. Ela vem de uma característica
diferente que nós mais velhos não vivemos e aí a gente se sente um pouco perdido no meio
dessa mudança. Essa mudança é isso: energia, televisão, esse som eletrônico que sai
esbagaçando tudo… E você sabe que juventude gosta disso. Então, quando chega essas
mudanças pra dentro de uma comunidade que nunca teve, aí a mudança continua. E pra
controlar essa mudança, é bem difícil. Só se existir pessoas maduras, que já trabalham em
cima dessas artes, que está por aqui e queira seguir. Mas se esperar por meu filho e o filho de
outro, está tudo esquecido. Porque a gente não pode puxar ninguém pra fazer este tipo de arte,
não pode puxar ninguém pra seguir a jornada na linha do que a gente segue.
As pessoas hoje, sabem alguma coisa é que vem da alma, que vem de dentro. A pessoa
tem amor por aquilo, a pessoa aprende, a pessoa continua fazendo e a pessoa vai seguindo e
aquilo é uma escola, é um aprendizado e também é um modo de vida que a pessoa tem pro
resto da vida dela, seguindo aquela jornada. É cantando, é brincando, é fazendo tudo o que
sabe, tudo que aprendeu com seu pessoal mais velho, viu? A pessoa gosta daquela brincadeira,
ela segue até a hora da morte. Mas aquela pessoa que não tem aquele espírito pra aquilo, a
gente querer empurrar pra aquilo é bem difícil da pessoa seguir. Então hoje, você vê, numa
comunidade como essa, são poucas pessoas que sabem fazer esse tipo de brincadeira, que
gosta de brincar o que os avós, os pais da gente deixou, criou, né? Hoje são poucas pessoas.
Porque saber contar uma história todo mundo sabe, agora, fazer aquela história é que muita
gente não sabe. É isso que é o difícil. Porque se for chamar todo mundo pra contar a história
da comunidade aqui, todo mundo sabe contar um pouquinho. Agora, vamos fazer o seguinte:
“Você sabe contar a história da comunidade?” “Sei”. Agora eu quero que você vive um pouco
dela. Quero que você me mostra o que foi que ela fez. Aí muita gente não sabe fazer aquilo
que a comunidade fez. É cantar uma música da cultura da raiz, é fazer um tipo de dança que é
da cultura de raízes, viu? É esse tipo de coisa que muita gente não sabe. Agora, falar de onde
nosso povo veio, quem era meu pai, se ele foi escravo de alguém, se ele saiu na carreira
esfaqueado, isso todo mundo sabe contar. Agora vamos partir pro melhor, que é fazer o
trabalho. Que esse é que é o bom: fazer o trabalho. Aí a pessoa que sabe fazer o trabalho está
provando que ele viveu a comunidade, ele aprendeu a comunidade, ele curtiu a comunidade.
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Isso é que é o mais difícil. E eu, um pouquinho de cada coisa, eu vivi a comunidade, porque
eu aprendi, e hoje eu sei fazer. Um pouquinho de cada coisa que eu contei aqui eu sei fazer. Se
as pessoas forem se unir hoje: “Bora se unir um povo aqui pra gente brincar! Fazer um grupo
de índio e um grupo de marinheiro?” “Vamos!”. Eu sei fazer um tipo de dança, sei ensinar um
pouco do tipo de dança, sei cantar aquela música daquela dança (que cada dança tem uma
música diferente), entendeu? Se partir pra marujada eu sei também como é que eu vou dançar
aquela música, e como é que eu canto a música daquela dança. Então tudo isso eu sei.
A marujada tem uma música que canta assim:
Moça bonita saia na janela
Venha ver marujo que já vai pra guerra
(O coro responde)
Ele vai pra guerra, ele vai guerrear
E se ele não morrer, ele torna a voltar
Essa música é bonita! É como se a pessoa tivesse viajando pra um lugar bem longe,
com muitos anos depois, guerreando, fazendo seu trabalho honesto, trabalho de cultura,
representando sua comunidade fora, bem longe, do povo diferente. Aí eu lembro dessa música
e gosto dela por isso. Eu sinto uma emoção muito grande. É como se eu tivesse lá vendo
minha família em casa e fosse guerrear em qualquer lugar, fosse pescar, fosse caçar, fosse
vender o dia pra alguma pessoa bem longe. Tudo isso tem aquela relação.
Através do Grãos nós fomos representar nossa cultura muito longe daqui também. Já
apresentamos ela no Guarujá, lá no Ibirapuera, em São Paulo. Já fui representar a comunidade
em Salvador também, numa praia. E nós já fomos também pra Espanha duas vezes,
representar o Brasil e nossa comunidade, nossa cidade. Em Minas Gerais, na Serra do Cipó. Já
fui no Ceará, Limoeiro do Norte, representar a comunidade lá também. E em alguns pontos
também: no Pelourinho, fomos fazer um forró no Pelourinho, representar nosso grupo de
forró, nossa banda e nossa comunidade. O grupo de forró Marimbus. Eu canto e toco
zabumba, e bato o triângulo. Essas três artes eu faço.
Eu me sinto honrado como um griô. Quando eu vim de Sergipe pra cá, há muitos anos
que a gente perdeu os nossos guerreiros passados, aí como nossa cultura começou morrer de
água a baixo, em 2001 pra 2002, quando essa energia chegou pra aqui. A gente tinha muito
das culturas desenvolvendo, trabalhando elas, mas através da energia elétrica, a cultura foi
sempre morrendo, morrendo. Aí foi quando eu conheci o Grãos, foi quando o Grãos começou
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instalando por aqui e resgatando algumas culturas daqui, algumas músicas, alguns estilos, e de
outras comunidades. Então, como eu me entrosei pelo meio, eu me senti bem realizado de
estar no meio do Grãos, porque eu tô vivendo aquilo que tava debaixo do pano. Então eu me
sinto um griô porque eu consegui me resgatar em todas as minhas lembranças que estavam
morrendo, que estavam esquecidas nas ideias e consegui me resgatar tudo. E hoje eu me sinto
um griô por essa forma. E um marujo que vai pra guerra, e aí nós estamos guerreando, como
guerreiro e como griô.
Eu conheci o Grãos em 2001, depois que retornei pra comunidade, mestre Aurino já
conhecia eles, o Márcio e Lilian. Conheci através de um aniversário lá que fui tocar os
parabéns junto com mestre Aurino. Com o tempo fomos fazendo outras farras, outras
brincadeiras, outras uniões, outras palestras até chegar no ponto que está hoje. Hoje somos
bem alicerçados com o Grãos, eles também são bem alicerçados com a gente, o que um
precisar do outro, o outro faz.
Eles já fizeram uns projetos na comunidade. Um projeto que eles já desenvolveram
aqui é um projeto novo que não tem nada a ver com as raízes da comunidade, que é o projeto
de apicultura, criação de abelhas, ainda está em andamento ainda. E tem outros projetos que a
gente criou que não foi só o Grãos que criou – e isso foi no meu tempo de presidente na
administração da Associação – o projeto de turismo comunitário. Que a gente conseguiu
instalar aqui dentro e deu certo. Inclusive, algumas coisas que as pousadas domiciliares
precisam o Grãos consegue arrumar um custozinho e consegue ajudar as pousadas, desse
jeito, sim. Mas é pouco ainda o que eles estão fazendo, a gente precisa de mais.
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Agmar Batista de Soledade

Figura 5: Agmar Batista Soledade

Foto: Ana Carolina F. da Costa, fevereiro de 2013.
Esta entrevista foi gravada no final de fevereiro de 2013, após ter gravado a primeira
entrevista com seu esposo, Aurino, e de outras visitas que realizei a sua casa. A princípio
fiquei apreensiva por não poder gravar a entrevista com Dona Agmar pois ela é bastante
ocupada com os afazeres da roça e da casa, e já havia desmarcado a entrevista uma vez. Na
segunda data marcada, ela me recebeu muito bem, em uma tarde de terça-feira, após o
almoço. Gravamos a entrevista na sala de sua casa, depois Dona Agmar me levou para
conhecer sua roça e a casa de farinha. Ela me mostrou os pés de mandioca e aipim que haviam
sobrevivido à seca, me explicou a diferença entre os dois e, também, todo o processo de
fabricação artesanal da farinha de mandioca.
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Eu sou da roça, sou da lenha, sou da fonte, eu sou de tudo. Eu não gosto de lavar
prato dentro de casa. Aqui tem água encanada, mas eu só lavo prato na fonte! Ficar só
dentro de casa pra lavar prato? Eu, não!
Meu nome é Agmar Batista de Soledade, eu me nasci e me criei na roça. De coisa de
plantio, de roça, eu sei... Agora desses povo de agricultor, eu não sei, não.
Mas, eu sei em que quadra que planta mandioca, eu sei em que quadra planta o feijão,
que planta o milho. Também eu sei trabalhar, capinar, eu sei roçar de foice e eu sei colher as
coisas da roça, quando tá bom eu sei, quando tiver verde eu sei. Aqui, tudo de roça eu sei
colher: o milho, o feijão, a mandioca. E também sei de plantio, pois tem as quadras de lua.
Porque se você for plantar a mandioca, é nessa quadra agora, no crescente, que é pra ela dar
aquela raizona grossa e os pé carregar. Se você for plantar uma semente, um milho, pra
plantar você tem que plantar no escuro. É depois que a lua é cheia. Ali você planta o milho pra
lagarta não comer. É, porque quando você planta ele no claro, até na palha verde a lagarta
come o caroço.
Aí qualquer feijão, o feijão de corda, o feijão de arranca, o andu se você plantar no
claro, na base dele, a lagarta come tudo os caroços. Então você tem que plantar tudo no
escuro.
Agora, do claro, só é mandioca e batata, que você planta na lua cheia do crescente pra
poder as cabeças sair grande. A mandioca, ela só tá madura de ano e meio. Aí você vai
arrancar, quando a terra é boa, com um ano, um ano e meio, seis meses você já faz farinha
dela. Quando a terra é boa e também quando o tempo é bom em chuva... Porque quando o
tempo não é bom de chuva, tudo não dá bom, não. Mas se plantar no tempo certo, tudo dá
bom, tudo.
Ali a gente tem uma casa de farinha que a gente que construiu... Você arranca
mandioca da roça, traz pra casa de farinha, rapa, bota na bola, vai cevar, tira a massa, tira a
tapioca, se você querer. Bota água numa vasilha grande, bota a massa dentro, aí você vai
espremendo ou no saco, ou na mão. Aí você coa e deixa numa vasilha aquela água. Quando
for no outro dia, a tapioca tá curada. Aí você vai coar. Se você querer fazer o beijú, você bota
cinza nela com um pano e aí quando ela enxugar você rapa aquela cinza, tira e passa bem
passadinha essa tapioca numa peneirinha bem fininha e faz os beijús. E a farinha, a massa,
você rela ela, bota no coxo e do coxo você bota na prensa e daí você tira e bota no coxo, de
novo, pra cessar. Aí bota fogo no forno. O forno tá lá na casa de farinha. Lá tem a prensa que
é de imprensar a massa, aí pega aquela massa, bota no coxo, cessa, tem a peneira – a peneira é
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um negócio assim de tela – você cessa ela e coloca no forno. Aí você bota fogo no forno,
maneirado, né muito não! Aí você tem um negocinho que é uma pá com cabo, aí você puxa
pra lá, puxa pra cá, puxa pra lá, puxa pra cá, até que aquela farinha dá ponto, ali ela torra e
você pode comer.
Agora tem a massa da mandioca e tem a massa do aipim. A mandioca é só pra fazer
farinha e fazer puba, essas coisas. A puba, você pega a raiz da mandioca, tira do chão, bota
dentro de um saco, amarra e põe numa vasilha de água ou até dentro do rio. Mas ela puba
mais ligeiro numa água presa, água que não corre. Com quatro ou cinco dias, conforme a
temperatura do tempo, ela tá boa. Ali ela tá toda mole. Você pega, tira aquela casca, acaba de
esbagaçar tudo, bota numa peneira, coa, aí depois de coar você bota aquela água grossa dentro
dum saco e espreme, espreme, espreme, a água sai todinha e fica ali aquela a massa, a puba.
Aí você pega aquela puba e faz um bolo, você faz angu, faz o mingau com leite, cravo, canela
e açúcar. Fica uma delícia!
Aí também você faz o bolo na palha de banana, você faz o bolo na panela, você pode
fazer o bolo no forno de um fogão. Com puba, você faz de tudo. Agora eu acho o bolo dela
melhor na palha de banana. É uma delícia, eu adoro!
A mandioca só dá essas coisas: a farinha, a puba, e a tapioca. Já o aipim, você arranca
ele e come ele cozido, frito, assado, no bolo. O bolo do aipim é uma delícia! O aipim você não
perde nada dele, você faz tudo com ele, porque o aipim é doce e a mandioca amarga! Tem
essa diferença do aipim pra mandioca.
Quando eu cheguei pra aqui, que eu não sou daqui, não. Minha terra que eu nasci é
Ibicoara, depois fui pequena pro Brongo, que é do município de Andaraí. Eu vim pra aqui
quando eu casei, tinha 22 anos. Aí lá na minha terra, só tem um tipo de mandioca, que a gente
lavrava na roça que é a platina. E aqui tinha muitos tipos de mandioca: a oio roxo branco, oio
roxo preto, coração branco, jacobina, sutinga...Tinha uma que chamava “cria menino”, porque
você plantava ela agora e com seis meses já podia fazer a farinha pra qualquer pessoa comer.
Tudo isso tinha, e agora já acabou... O aipim aqui tem de muitos tipos: o todo tempo, cacau, o
aipim poca ou casado, tem o aipim rosa...
E aqui em casa só tem esses pé de mandioca aí, o resto tudo é aipim. Porque as
maniva da mandioca acabou, com esse solão quente, acabou. Agora, eu não confundo aipim
com mandioca, eu conheço pela folha, eu conheço pela maniva.
Já esse marido meu aí, ó! Se você mandar ele arrancar um pé de aipim, ele arranca um
pé de mandioca pensando que é aipim... Não conhece, não! E eu conheço!
Eu quero ver eu chegar numa roça de melancia madura e eu não conhecer qual é
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melancia que tá madura, qual é que tá verde. Não preciso nem eu bater, já conheço só pela
cor! É! Porque meu pai me criou na roça, minha fia. Eu trabalhava parecendo uma escrava!
No lugar que nóis morava não tinha vizinho, não tinha festa, a gente não ia em cidade passear.
A gente só ia no comércio quando tinha uma grande precisão... Saía de dentro de casa 4 horas
da manhã, com animal de carga pra ir pra feira. Quando vinha de lá pra cá saía de lá da cidade
na base de 5 horas da tarde. Era quatro léguas! Chegava em casa 12, 1 hora da manhã.
Chegava, lavava os pés, se fosse tomar banho, tomava banho, que o lugar que eu morava era
seco, num tinha água. Jantava, e brucutuco na cama. Quando era 5 horas da manhã a gente já
tava em pé pra ir pra roça. Todo dia, minha fia! Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia...
Quando era dia de sábado, as outras moça ia passear, né? Que lá tinha umas menina
que era vizinha, mas morava longe da gente. Elas ia passear e nóis ia pra roça trabalhar.
Porque dia de sábado era dia de nóis trabalhar pra nóis, sábado e domingo. Nóis tinha roça de
mandioca e tinha de mamona. Dia de sábado eu e minha irmã ia capinar os mantimentos e,
quando era de domingo, a gente ia catar mamona no chão.
É, todo mundo ia passear: as moças, os rapaz, mas nóis, não. Porque meu pai era do
tempo do carrancismo. Pai não deixava a gente ir numa festa, pai não deixava a gente dançar,
pai não deixava nada! Pai não queria que vestisse nem vestido sem manga, era pra vestir as
manga toda comprida. Tempo dos antigos, minha fia...
Eu fui criada sem mãe. Minha mãe, chamava Maria Helena, eu nem lembro dela, se
eu ver ela em qualquer lugar eu não conheço ela pelas feição, não. Eu sei que ela é de minha
cor, mas pelas feição dela eu não lembro, de jeito nenhum. Ela me deixou mais meu pai. Meu
pai ficou com cinco filho. Um ela entregou com com um mês de nascido e foi embora pra São
Paulo... E aí, esse menino morreu, com três meses ele morreu... Porque, o que que a gente
sabia pra cuidar desse menino com um mês de nascido, a gente tudo criança? Aí foi indo, foi
indo, morreu... Fiquemos nóis quatro: dois homem e duas mulher, só que um homem já
morreu, só tem nóis três. O homem mora aqui no Remanso também. Ai fiquemo...
Meu pai casou com uma mulher que tem aqui que é irmã de Aurino, aí fiquemo lá no
Brongo até mais uns dez anos... Eu fiquei lá mais ele dentro de casa, depois foi quando eu
casei que eu vim pra aqui. Ele ficou lá. Quando eu tava com dois anos de casado ele morreu...
Parece que foi uma sorte minha... Porque eu não tinha mãe, se eu ficasse sem casar,
quem ia me casar, pelo amor de Deus? Que o lugar que a gente morava, a gente não tinha
recurso, naquele tempo. A gente se virava da criação, de trabalho de roça, dessas coisas... Mas
velho não se aposentava, né?
Tanto que, naquela época, você ia pra rua e via velho pedindo esmola em tudo que era
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canto... Você ia lá pra Andaraí, onde eu ia, era gente pedindo esmola, gente de tudo quanto era
jeito: suja, roupa rasgada, pé no chão... Porque se não tinha recurso, como é que fazia? Ficar
batendo na roça, mas e aqueles velhinho que não aguentava mais trabalhar? Porque quando a
gente é novo, a gente até aguenta trabalhar, mas os velhos vai aguentar o quê mais? Acho que
não aguenta, nada... E hoje em dia, você não vê um velho pedir esmola! Quando você vê um
velho pedir esmola é porque ele não tem o que fazer, e quer render o dinheiro dele, é!
Bom, mas como eu tô dizendo, aí eu fiquei moça. No tempo das águas, a gente tinha
água na beira da casa, porque tinha um tanque que era de meu avô, ele era grande e aturava
seis meses sem secar... Todo mundo pegava água, até os vizinho, bebia, lavava roupa, os gado
bebia... Acabou os seis meses o tanque secava... Aí a gente tinha que ir pegar água do lado do
outro rio, porque eu morava do lado do município de Andaraí. Aí eu vinha mais esses irmão e
os animais, com quatro carote, a gente vinha buscar água. No verãozão, sol quente, saía de
manhã, saía de tarde, era um sufoco, um sofrimento...
Quando a gente não pegava água daqui desse rio, pegava de um lugar aqui que chama
Limão. Era uma lagoa, mas no verão a lagoa secava demais, ficava muito seca, só dava pra
pegar água de manhã cedinho, antes do gado beber... Porque quando o gado vinha beber, era
muito gado, daí eles sujava a água e não prestava mais... Tinha que vim pegar no rio. E a
gente vinha, minha irmã, que jeito? Era pra labutar, era pra tomar banho, dá de comer aos
bichos. Que a gente criava porco, criava jegue, criava cavalo, tudo! Tanto que de moleza de
trabalho, até hoje, nunca achei, não. Por isso que até hoje, eu não gosto de ficar dentro de casa
quieta. Pelo gosto de meus filhos, eu tava na cidade... Eles tudo mora em Lençóis, só
Natalino, meu mais velho, que mora aqui. Eles quer que eu vou pra lá, pra mim não trabalhar
roça, eles dizem que eu já tô velha, eu e o Aurino...
Eu não gosto, não. Não! Acostumei a viver na minha luta... Eu sou da roça, sou da
lenha, sou da fonte, eu sou de tudo. Eu não gosto de lavar prato dentro de casa. Aqui tem água
encanada, mas eu só lavo prato na fonte! Ficar só dentro de casa pra lavar prato? Eu, não!
Eu fico pensando, tem umas pessoa assim tão nova, que não gosta de fazer nada!
Quando você ver eu deitando num canto, sem mexer, é porque eu tô doente, tô ruim, tô ruim,
mesmo.
Eu me casei e tive treze filhos, desses treze filhos, três morreram. Um morreu com três
meses, outro morreu com seis meses e o outro morreu com dois meses, tudo pequenininho.
Mas esses dez que ficaram eu criei tudo na roça, minha fia. Tudo aqui no Remanso.
Tem quarenta e quatro anos que eu casei e vim pra cá. Eu conheci Aurino do outro
lado, porque eles moravam do outro lado do rio e a irmã dele casou com meu pai. Ela foi
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morar lá no Brongo, e ele ia pra lá ficar mais nóis. Aí a gente pegou namorar, depois nóis
casemo. Aí mudamos pra cá...
Com dois meses que eu ganhava nenê eu ia pra enxada! Eu cortava lenha, eu pegava
água... Que naquele tempo, a gente pegava água com lata. Eu ia pra lenha, ia pra casa de
farinha. Eu fazia tudo! E o marido no mundo trabalhando... Ele trabalhava numa fazenda que
chamava Encantada.
Aí as mulher saía daqui com coisa na cabeça, menina! Eu mesma, nunca fui vender
peixe, que eu não vou mentir, porque meu esposo, nóis somos fraquinho e tudo, mas isso ele
nunca deixou! Nem eu trabalhar pros outros, e nem vender peixe na cabeça.
Aí ele trabalhava na Encantada, pegava o dinheiro, me dava e eu ia com os meninos
pra Lençóis fazer a feira. Ia com Natalino, Nalberto, que eles tavam maiorzinho e iam mais
eu. A gente ia no bolo, tudo junta, dez, doze, quinze mulher, tudo fazer feira e aquelas que
tinha aqueles menininho maior levava pra ajudar, porque a gente vinha com a feira na cabeça,
aquele mundo de gente. Tem um desvio por fora, mais perto, mas a ladeira é quase da altura
dessa casa pra você subir. É uma ladeira minha fia! E a gente subia com cada saco na cabeça...
E quando o rio tava cheio? Que tinha que rodear lá por onde a gente passa de carro? Com saco
na cabeça, escorregando, e chuva caindo e a gente vindo com essa renga de coisa, minha fia,
na cabeça. Tinha vez das mulher deixar menino novo em casa com os outros. A gente chegar
aqui 9, 10 horas da noite caindo nessas estradas... Eu mesma nunca caí, não, mas tinha umas
colega que cansou de cair!
Quando ainda chegava em casa, naquele tempo que não tinha saco de plástico, não
tinha nada, os trem chegava tudo melado, tudo derretido os açúcar, tudo misturado com café,
arroz, era uma putaria desgramada...
Eu, não, que eu era prevenida, eu já andava com as minhas coisas tudo prevenidinha!
Eu arrumava um sacão de plástico! Porque antigamente eles dava merenda aqui, aí eu
guardava tudo! Aí quando eu ia pra rua eu levava! Chegava lá, eu botava tudo dentro daquele
saco plástico, amarrava a boca, a chuva podia cair! Mas quem não tinha? Ô meu Deus do céu!
Tinha vez quando chegava aqui o açúcar não prestava pra nada... Tudo derretido! E a gente
vinha, menina... Eu mesma nunca fui fazer feira com os meninos nos braços, mas minhas
colega aqui já foi.
Hoje em dia tá tudo bom, é carro pra lá, carro pra cá. De primeiro não tinha isso, não.
Se caía um doente aqui, pra ir em Lençóis fazer uma consulta, pra arrumar um carro, minha
fia! Era um sacrifício! Tinha vez que nem achava, tinha que levar o doente montado num
jegue...
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E agora, não. Agora tá tudo bom, tudo fácil! De primeiro não era assim, não!
Menino pra vacinar? Esses meu eu cansei de levar montado no jegue. Botava no jegue
dentro dos caçuá, quando caía era menino que chorava... Era fogo! Porque se deixasse de
vacinar a gente não recebia a merenda.
Aí a gente tinha que ter esse trabalho todo. E eu era que levava quatro, cinco, seis
menino... Sei lá, era um bando de filho pequeno. Tinha vez que eles diziam assim ó: “A
senhora vacinando o menor e um dos maior, pode deixar, que a gente quebra um galho pra
senhora.” Pois tá vendo que eu tinha tanto filho pequeno, como é que eu ia com aquela penca
de filho caminhando?
Aí foi indo, foi indo, acho que o prefeito descobriu que a gente não tinha quase
condições e mandou vacinar os menino aqui, aí ficou bom. Elas vinha e vacinava aqui,
bastava a gente ir receber a merenda em Lençóis.
Esse tempo era bom. A merenda era de tudo: tinha feijão, arroz, macarrão, óleo, leite,
fubá, sal, tudo tinha. Até pacote de tempero tinha. Quem tinha muito filho tinha vez de
receber, eu mesma já recebi, vinte pacote de feijão. Quando acabava de reunir isso tudo, tava
um saco dessa altura assim, ó! Eles dava por mês, mas faz tempo isso, meus menino era
pequeno, não era da prefeitura, era o estado.... E aí a gente recebia lá em Lençóis, lá do lado
de onde hoje é o posto de saúde. Juntava muita gente pra receber, principalmente da zona
rural. E a gente não conseguia trazer tudo de uma vez, de tanta coisa que vinha! Até farinha
vinha! Mas, a farinha tinha vez que eu dava às minhas colega, porque eu tinha da roça. Toda
semana eu fazia três saco de farinha, toda semana. Aí eu pegava e dava àquelas vizinha que
num tinha.
Era muito boa a merenda... Mas depois, cortou! Não sei o que foi... Deve ser que agora
vem a bolsa família, né? É, mas nós ficamos muitos anos sem receber a merenda.... Eu tinha
bolsa família, mas a minha cortaram e a gente tá procurando saber o porquê. Mas eu fico
pensando assim... Eu sou aposentada, o Aurino é aposentado, mas o dinheiro dele é dele e o
meu, é meu. E dos estudantes o dinheiro tinha que ser deles, né, não? Podia ser assim, né?
Eu fiz meu cartão primeiro pelas minhas filha mais nova e depois por conta do meu
neto que eu crio, mas já faz seis anos que cortaram meu cartão... Ah! Parece que é uma coisa
de Deus... Porque eu digo assim, tinha a bolsa escola que era pros aluno até os 17 anos, né? Aí
parece que agora não é mais bolsa escola, agora é só bolsa família. Acho que a minha era
bolsa escola... E eu sei que com isso, cortou.
Minha nora mesmo fez o cartão dela e ficou anos sem receber. Passou uns dois anos e
ela dizia que não vinha. Eu disse: “Menina, menina, tem paciência. As coisa do governo é
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assim. Não é chegar lá, dar o papel e receber na hora, não.” Aí quando foi, no final do ano
passado, ela recebeu. Eu sei que a maioria dos meus menino todos já se formaram. Só tem
dois, três que não se formou. Natalino mesmo não é formado, nem Bel e nem Cal. Mas é tudo
menino desenvolvido, em qualquer lugar que entrar não se perde... Estudou muito, né? Mas
não deu pra se formar, não. Porque no tempo, eles trabalhava muito era no garimpo.
Trabalhava o dia, vinha pra cá de noite. Às vezes nem vinha, dormia no garimpo, mesmo. Aí
não conseguiu estudar. Agora esses mais novo se formou tudo.
No tempo do garimpo, eu e Aurino já tava velho, por isso não trabalhamos. Nenhum
de nós dois sabe o que é um diamante. Se eu ver um diamante, em qualquer canto, eu passo
por cima, não conheço, não. Dizendo o povo, eu não sei dizer, mas que a pessoa quando acha
um diamante, que é um diamante mesmo de verdade, que dá uma tremura assim no corpo, que
o corpo não segura... Será que isso é verdade? Eu num sei disso, não...
Esses povo mais novo tudo trabalhou o garimpo. Era um tempo bom, mas era muito
violento. Se acabou muitas pessoas em Lençóis por causa disso, mó do garimpo. Parece que
se o garimpo num acabasse logo ia ter mais morte, porque o garimpo traz muita usura,
menina. Quanto mais a pessoa pega diamante, mas ela fica com os olho grosso. Quando acha
que não tá arrumando, faz de tudo pras outras pessoa se acabar pra não arrumar nada. Uma
vez mesmo, um rapaz, um pai de família, trabalhava de vigia, de noite. E aí só fica aquela
pessoa pra espiar as bombas do garimpo, deixaram ele lá sozinho... Quando foi no outro dia,
que chegaram lá, acharam ele morto. Ele tinha, parece que três filho, os bichinho tudo
pequeno. Tudo por causa de garimpo...
Tanto que nesses negócio de garimpo aqui, tava todo mundo com medo. Tinha tanto
rolo... O pior que eu achei foi no dia que o avião explodiu no ar. Ia por cima do Serrano com o
piloto e mais dois, virou carvão! Tudo isso por causa de garimpo. Eu digo, o garimpo acabou.
Fez falta, mas ao menos a violência acabou mais, não é? Porque do jeito que ia, se não tivesse
acabado, acho que não tinha quase gente mais, não. Tinha, não. Porque a fama tava correndo...
Tinha gente aí pro lado de Andaraí, ô meu Deus, de pegar até litro de diamante na semana. É...
E o que é bom, a fama corre longe, né não? Aí veio gente, traficante de muito longe pra
acabar com os trabalhador. Oxe, perigoso! Daí pra cá, depois que acabou o garimpo, acabou
as violência. De vez em quando morre um, mas nem é de Lençóis, é de fora.
Agora, aqui no Remanso é tranquilo... De vez em quando tem uns bebadozinho
nojento caçando umas confusãozinha... Lá mesmo eles fica com as confusão deles e quando
fica são, faz as pazes. Mas é confusão assim de boca, né? Nunca teve violência pra atacar
ninguém, nem de faca, nem de espingarda, nem de revólver, não. Mas dizer que lá em Lençóis
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num tem violência, ah tem! Acho que a violência agora parece que tá em tudo quanto é lugar,
né? Agora em Andaraí tá pior, muito mais do que Lençóis...
Em Andaraí, de volta e meia, morre um enforcado. Num sei o que é isso... Eles mesmo
põe a corda no pescoço e quando o povo acha, tá morto. Agora ninguém sabe porque... Não
sei, não o que é isso, não... Teve até um rapaz conhecido aqui mesmo do Remanso, com
família aqui. Diz que era um rapaz bom, que não mexia com ninguém, conhecia muita gente e
fez isso com a mão dele própria. Foi um horror em Andaraí... Um horror, mesmo. Tanto que o
povo tem muito medo de Andaraí... Dizem que agora tá melhor, mas logo no começo, Andaraí
era pior. Mas lá no Brongo, onde nóis morava não tinha essas coisa, não..
Eu tenho 64 anos, mas não faço aniversário, eu não tenho ideia pra isso, não. Porque
eu vou dizer, não tem coisa que você faça que uma pessoa não bota defeito... Tudo bota
defeito! Eu vou pegar meu dinheiro pra parabéns? Eu pego meu dinheiro, compro um saco de
feira, como e tiro o meu resultado!
Eu nunca fiz um parabéns de filho meu. Eu, não! Não vou mentir. Se os menino quiser
fazer seus aniversário com suas ideia, pode fazer. Mas eu com eles pequenininho? Eu, não!
Aqui os povo faz aniversário dos velho, das mãe, dos pai, mas dos meus não faço, não.
O povo usa fazer mais as festa de aniversário de noite! Porque o povo come bolo, dança até
mais tarde... O povo gosta de fazer mais na sede, porque lá é grande, aí dá o bolo, dá a bebida
que tiver e põe o povo pra dançar até madrugada! Aí amanhece o dia... Quando não quer tocar
sanfona, dança de som. Mas eu mesma não sou disso, não.
Eu não toco nada, nada no mundo e também num canto não, que eu não sei cantar. E a
gente quando é novo tem outra ideia, quando a gente vai ficando velho até as coisa que sabe,
esquece. É. tanto que eu num gosto muito de zuada, essas folia, não.
Agora, tendo uma festa eu gosto de ir assistir, mesmo se for fora. Tem vez que eu vou
em Andaraí, na Festa do Divino. Todo ano eu vou pra Lapa do Bom Jesus, aí eu gosto. Festa
do Senhor dos Passos, em Lençóis, eu não perco um ano! Mas festinha mesmo aqui no
Remanso tem vez que eu vou, mas tem vez que eu não vou, não. A não ser a Festa de São
Francisco, que eu não perco, não. Festa assim do santo, uma procissão, uma missa, eu não
perco, não. Mas se é festa de dança, pra alegração, pra eu ir lá dançar, assistir, eu não vou
mesmo, não.
Quando as meninas do Grãos tá aqui e faz o forró pra ir embora, aí a gente tudo vai
pra trabalhar com elas... Vai eu, comadre Judite, as menina das pousadinha, tudo vai. Mas
tirando disso, eu não gosto de ir, não. Aí a gente fica lá, mas assim mesmo as despedidas dela
é pequena, quando vê tocou e já foi embora, quase. Só quando elas vem pra dormir. Porque
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tem grupo que vem pra dormir, mas tem grupo que não, no mesmo dia que vem, volta. Eu
gosto da zuada. Aí entra aquelas pessoa de fora, faz aquelas poesia, fala aquelas coisa, a gente
fica aí assistindo, a gente gosta. Aqui tinha uma menina chamada Eliene, ela era uma morena
baixa... Ela era muito alegrinha no forró, animava, mesmo. Aí a gente não tava ainda
participando do grupo.. Aí elas vinha, e falava: “A senhora vai também Dona Agmar! Vai
mais Seu Aurino!”
Aí tinha o cortejo, que quando eles vem, a gente vai esperar eles lá em cima, na casa
de Roberto. A gente vem de lá pra cá e com isso eu fiquei, nessa influência. E foi quando a
gente pegou trabalhar. Eles vinha aqui pra casa, ficava aqui, dava os curso dele aqui em casa.
Que de primeiro, Márcio não fazia lá embaixo na rua, não, fazia era aqui, no meu terreiro.
Tanto que quando eles vinha eu já sabia, batia uma vassoura pra varrer esse terreiro todo. Aí
eles ficava aqui até meio dia, só conversando no meio desse terreiro, a roda deles tudo aí...
Ficava aqui, rodava por aqui, depois eles ia embora. Quando era de tarde, era a hora do forró.
Aí eu participava, eu ia pro forró. Aí foi quando a gente pegou a trabalhar na casa de farinha,
ficou melhor pra mim ir. Porque aí quando eles vem pra casa de farinha eu tenho que mostrar
a casa de farinha a eles e ir pra roça mais eles... Arrancar mandioca, fazer a massa, fazer beijú
e dar a eles pra comer. Aí eles ajuda. Vem um bocado. Um rapa mandioca, outros puxa a roda,
outros é homem ou mulher vai pro fogão fazer beijú, menina, é uma festa! Aí termina meu
trabalho, eles vão pra casa, quando é de noite que é o forró. Aí nesse dia que é o forró, eles
despede e vai embora.
Tem um grupo que vem todo ano em novembro. Teve um grupo que veio de vinte oito
pessoas, outro de vinte cinco aí eles fica três dias, aluga as pousada. A casa de Natalino, a casa
de Lurdinha, de Nailde, de Maria, tem aquela outra de Francina, que ela também recebe o
povo do Grãos. Aí eles fica três dias. Aí quando tem a despedida pra eles ir no terceiro dia, aí
é bom, porque demora! E também nos três dia que eles tão aqui, aí de noite eles vem contar
história na casa da gente. Aí vem aqui pra casa, outros vão lá pra casa de Francina... Outra
hora ajunta o grupo e vem tudo aqui pra casa contar história, quando vai embora já é, ó, tarde
da noite.
Eu gosto! Eu mesma não conto história, não, que eu não sei... Quem conta história é
Aurino, é Natalino, é Roberto. A gente fica só assistindo, e eles fica aqui.
Mas agora o povo do Grãos nunca mais veio aqui, não. Tem muito tempo que eles
vinheram aqui. Eu acho que o Grãos tá ficando muito fraco. Porque de primeiro, todo mês
vinha dois, três grupo e agora não tá vindo, não. Só agora no mês de novembro, pode ser que
venha esse grupo que todo ano vem. Eles diz que é grupo só de estudante, tudo adulto. Pois é,
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aí a gente participa. Mas contar história eu não sei, não.
Pro lado de minha roça, eu sei! O que já é uma posição, né? Eu sei trabalhar é com a
terra. Rumbora pra roça? Rumbora! E tudo eu aprendi com a vida, num lhe disse que fui
criada sem mãe? Por minha mãe, eu não sabia nada na vida, que ela me largou pequena. Meu
pai, chamava José, era desses povo mais velho, não passava com nada!
Aí a gente aprendia as coisa pela cabeça da gente, minha fia. Se a gente não tinha mãe
pra ensinar... Meu pai ensinava algumas coisa que a gente não sabia... Mas dentro de casa,
quem fazia tudo era a gente. A gente aprendeu a lavar roupa, ninguém num ensinou. A gente
aprendeu a fazer alguma comida dentro de casa, tudo por ideia da gente. Que a gente não
sabia nada, não. Não tinha quem ensinasse!
Tanto, que hoje em dia, eu num sei fazer nada bom, não, porque não tinha quem me
ensinasse. Não achei uma mãe, não achei uma tia. Eu até tinha uma tia, mas ela morava longe
de mim. Aprendi por minhas ideia, por minha cabeça. Eu aprendi a fazer minhas roupa dentro
de casa, eu costurava pra meus filho. Porque, de primeiro, não tinha roupa feita, era tudo
comprado no pano pra fazer roupa. Eu fazia pros meus filhos, eu mesma, não pedia a
ninguém. Só não sei cortar calça e paletó, mas camisa, de manga comprida, manga curta, tudo
sei fazer.
E hoje em dia, o pessoal não sabe fazer nada. Porque tudo acha feito, minha fia! Se
você quer um calção, você acha feito. Cueca, blusa, saia, calça, você acha feito. E, de
primeiro, você tinha que comprar o pano, pra você fazer.
Pra mim isso ficou bom numas parte e pior em outras. Porque as pessoa, as filha não
aprende a fazer nada. Porque já é tudo feito! Porque pela ideia que eu aprendi minhas coisas,
se eu tivesse minha mãe, eu aprendia mais ainda! Porque minha mãe era costureira, ela era a
melhor costureira, ela sabia bordar... Tudo isso eu ia aprender. E hoje em dia eu mesmo tenho
minhas filha, não tem uma que sabe costurar as roupa se descosturar! Quando descostura as
roupa, me chama pra mim ir costurar pra elas. E de primeiro não era assim.
A gente tinha uma filha mulher, a primeira coisa que ela ia fazer era roupa de boneca.
Sentava num canto com aquelas boneca, boneca de pano que a gente fazia. Aí dava agulha a
ela, dava linha, dava tesoura. Aí ela ia cortando aqueles pedaço velho de pano, engongando,
engongando, ia fazendo aqueles vestidinhos, aquelas calcinha, tudo. E hoje em dia? Ninguém
faz isso com as filha, ninguém!
Eu aprendi a torrar café. Quem me ensinou? Minha ideia! Porque primeiro a gente
tomava café caldeado. Hoje em dia já é tudo feito. E o povo inda reclama das coisa do mundo.
Pra mim tudo agora tá tudo fácil! Fica fazendo as mulher ficar preguiçosa! É.
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Que hoje em dia, quem quer, não lava roupa na mão, lava tudo na máquina e, de
primeiro, tinha que ser tudo na mão. Agora já tem uma “Qboa”, já tem um sabão em pó pra
lhe ajudar a lavar uma roupa encardida, e antes? Tinha o que? Você tinha que esfregar tudo era
na mão aqui, ó... Tinha vez que você acabava de esfregar a roupa, que chegava em casa tinha
arrancado os couro da mão... Porque ou você esfregava ou ficava com a roupa suja, porque
não tinha coisa pra soltar a sujeira... Ainda mais a gente que tinha tanto filho que nem eu tive
e que morava numa terra dessa... E hoje em dia, não.
Hoje em dia, o povo reclama, mas vai pra rua, compra roupa tudo feita, pode ir até
nua, que vem vestida. O que é que aprende? Não aprende, nada. Só se for em algum lugar
muito adiantado, que tem negócio de curso de costureira... Aí aprende. Mas que nem aqui
onde nóis mora? Vai aprender o que?
Aqui tem menina, moça, mulher velha, mãe de filho que num sabe nem torrar um café.
E eu aprendi porque ninguém achava as coisa fácil, nas mão. Porque café agora, você bebe no
tempo que você quiser. E de primeiro não tinha, não. Café aqui pra você tomar caldeado,
precisava você torrar, pisar no pilão, cessar na peneira pra poder você beber... E agora não,
você acha tudo feito nas mão. Veja só as pessoas que sai pra fora, dizem, porque eu nunca
viajei pra fora, que até a comida já guarda na conserva pronta, é só esquentar e comer. E isso
aí é o quê? É tipo de quê? De preguiça, né não? Porque eu não gosto de comida de geladeira.
Eu até como, mas eu acho ruim, acho sem gosto. E, de primeiro, não tinha isso. Num tinha
geladeira, não tinha nada, não tinha fogão a gás, todo mundo tinha que fazer sua comida era
no fogão de lenha, cortar sua lenha, fazer tudo. E hoje em dia, não. Eu aqui em casa tenho
fogão a gás, mas eu tenho meu fogão de lenha e eu sou difícil de fazer uma comida no meu
fogão a gás! Porque minha comida eu gosto de fazer toda no fogão de lenha... As menina fala:
“Pra que que mãe tem fogão a gás?” Eu digo: “Deixe meus trem aí.”
Quando eu tiver precisando eu uso, quando eu querer... Eu faço um macarrão, faço um
cortado, eu esquento uma comida às vezes... Porque às vezes eu tô avexada e meu fogão
apaga. Mas quando eu tô aqui dentro de casa meu fogo não apaga do fogão, não. Oxe!
Quando não tá as labareda, tá as brasa. Minha água pra eu tá labutando, tá lá na minha
chaleira, quentinha! Se alguém chegar e eu quiser fazer uma coisa ligeira, um café... Minha
água tá lá no fogo! E fogão a gás, não. Você labutou, apagou!
E você vê, ó, pode fazer o frio que tiver fazendo, você entrou na casa de fogão de
lenha, você vê logo a diferença no seu corpo. É mais quente! E fogão a gás, você chega na
cidade, as casa tudo fria, tudo assim sem graça...
Aqui em casa eu gosto, porque quem corta minha lenha sou eu. Agora eu tô sem
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companheira, porque antes eu tinha uma irmã minha que era minha companheira pra caçar
lenha. Ela morava ali embaixo, chamava Antônia. Mas como ela foi embora, eu vou mais o
velho pro mato, nóis dois corta. Se eu moro aqui, no meio de tanta lenha, por que eu vou ficar
cozinhando só no fogão a gás? Com preguiça de caçar um pau pra cozinhar um feijão? Não,
isso comigo não existe, não. Só se eu tiver doente, se eu não puder caçar. Mas eu estando sã
eu não espero, não.
Eu vou lá em cima sozinha na mata, não tenho medo, não. Eu só tenho medo de cobra
se eu não ver ela, mas se eu ver, eu não tenho medo, não. Porque eu sei me defender e a cobra
só não lhe faz bem se você não ver ela primeiro. Porque se você ver, você sabe que ela é
traiçoeira, aí você não passa perto dela pra não lhe picar... Se você chegou perto dela e não
mexeu pra meter raiva a ela, ela não lhe pega, não. Você pode desviar dela e sair, que ela vai
embora.
Agora, aqui tem três cobras que se bater ela bota espia. Se você bater nela aqui, você
não venha mais naquele lugar, não, e se você vim você vem com bem cuidado que ela tá ali
lhe esperando. Aqui tem outra também que não precisa você nem bater, que nem nesse
caminho aí do Porto do Jegue, se você ver uma e ela correr de você, assustou de você, você
pode esperar que aonde você tiver ela vai bater lá. É a jararaca do campo, ela é pequena, meio
esverdeada com umas pintinha preta. Já aconteceu comigo...
Mas agora não tá muito assim mais, não, diminuiu muito... Mas que tinha, tinha,
minha filha. Aqui tem muitas cobra venenosa! A cascavel mesma tem bastante, cabeça de
capanga e a jararaca do rabo branco... Se não ir pro médico, olhe lá se tem doutor pra dá jeito!
Tem gente que sabe benzer, mas agora aqui, não sei se tem mais, não. Aqui quem pode
benzer essas coisa só se for, um velho chamado Braulino, pode ser que ele sabe. Mas os outro
aqui mais novo, Judite, Luzia, não sabe, não.
Tinha um homem aqui que era bom: Manoelzinho e um velho que chamava Domingo
Catatacho. Seu Manoelzinho era o líder aqui do lugar. Ele era bom pra rezar, ele era
entendido. Ele era curador! Ele que não gostava, mas era bom. O que ele não desse jeito, só
Deus! O guia dele era bom, bom mesmo! Mas já tem uns 10 anos que ele morreu.
É, e muita coisa mudou nesse Remanso desde que eu vim. Umas coisa mudou e outras
piorou! É porque muitas coisa aqui que a gente via, agora, não tá vendo mais. Porque de
primeiro tinha muita festa que a gente fazia e que hoje em dia não faz mais... Tinha a festa dos
índio, tinha a festa dos marinheiro que fazia e agora não faz mais, tinha os marujo...
Eu não participava, que essas coisa era de gente novo, eu só assitia. Os índio era de
menino novo, de criança e menina mulher. Essa festa era pra representar na Festa de São
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Francisco. Porque a festa dos índio era assim, você pega a pena e faz as roupa pras menina
mulher. Tinha de tudo, tinha a sainha, os babadinho, isso tudo eu sei fazer. E a roupa dos
marinheiro era roupa de homem: tinha calça, camisa, os boné, o apito. Mas hoje em dia tudo
isso acabou, porque os mais velho acabou e era eles quem fazia. O povo mais novo não tá
ligando pra isso, não. O mais novo tá ligando pra que? Tá ligando só pra som...
Porque de primeiro isso aí tudo vinha pela Festa de São Francisco. Era uma festa tão
bonita! Tinha muita coisa! Tinha muita coisa mesmo! Hoje em dia não tá nem um quarto da
festa que o povo fazia. Antes essa festa aqui no Remanso era nove, dez, doze dias de festa. E
hoje em dia, no dia 04 de outubro, acabou a procissão, acabou a noite, acabou. E, antes, não
era assim, não.
Eles fazia a festa de Todos os Santos, que é no mês de novembro. Tinha o Santos Reis,
no dia 06 de janeiro que uma velha aqui que chamava Milu festejava... A festa dela era muito
bonita e tinha muita gente...
E tudo isso já se acabou! Tinha Festa de Santos Reis, São Francisco, tinha Todos os
Santos, tinha os reiseiros, tudo tinha! Que os reiseiros eles arruma aqueles grupo de gente de
homens e mulher aí faz um chapeuzão de fita, bota na cabeça e sai cantando Reis na casa dos
povo. Aí chega lá os povo dá aquele trocado pra fazer a festa do santo, pra comprar bebida,
comprar coisa de comer, comprar vela do folguedo pro santo. Aí é Santo Reis! Ele começa a
saí dia 31 de dezembro e quando é dia 06 de janeiro, eles reza.
Aqui acabou, porque em Lençóis tinha um homem que saía com Santos Reis, mas ele
não tá mais, porque tá velhinho e não vive nem bem de saúde. No Pau de Colher, também
tinha um velho, chamava Pituxa, que saía com Santo Reis e não tá saindo mais porque
morreu. Nem em Andaraí. Lá tinha um velho que morava na ponte e agora o velho morreu,
Seu Cosme, morreu agora é recente...
Tanto que aqui, de Reis, que eu sei não tem mais, não. Dizem que lá em Tanquinho
tem uma mulher que tem o terno de Reis dela, acho que é Drelina. Mas, eu mesma não
conheço.
O pessoal mais velho tá acabando e os novo não sabe, não aprende nada disso. Nesse
Remanso tanto jovem que tem aqui, tantas menina jovem tudo aí, ó... Eles não tem interesse.
Tem pra mais de três anos que Aurino tá com o curso de sanfona, e aqui não tem um
que aprendeu nada! Então se Aurino chegar a morrer, acabou a festa do Remanso. Que não
tem gente mais que toca sanfona, acabou! Por aqui, dessas redondezas, de Lençóis, de
Andaraí, só tem ele que toca em oito baixo. Quando tem alguém que venha tocar, só toca em
paleta e esse negócio de oito baixo já caiu, ninguém tem mais por aqui. Aí tá sendo novidade.
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Se ele chegar a morrer, acabou a festa de sanfona aqui do lugar. Se alguém
aprendesse... Mas se ninguém não quer, mesmo achando ajuda.
Aqui tá tendo esse ensaio de capoeira, tá tendo ensaio de marujo – que as professora
tudo faz pra ver se esses povo aprende – eles não quer nada. Tem esse negócio do curso de
Aurino de sanfona, que é pago pelo Grãos. Como é que vai melhorar? Você acha que
melhora?
Eu acho que eles tem pouca vontade, ou é a ideia que não dá. Porque ali tinha um
menino no Grãos, que Aurino deu umas explicação de sanfona parece que duas ou três vezes e
ele aprendeu... E tá tocando bem, bem mesmo! Tá vendo? E esses daqui não quer nada! Não
sabe bater um pandeiro, não sabe bater um triângulo, não sabe bater um zabumba, não sabe
bater um tambor... Eles quer o quê? Porque tá vendo, nascido e criado dentro da função das
coisa, porque que não aprendeu? Não é por falta de interesse, por falta de vontade que não
tem de aprender? Pra mim é...
Meus filho, nenhum sabe tocar sanfona. Nenhum! Só Natalino que bate bumba,
pandeiro e triângulo e Antônio, que bate pandeiro. Mas os outros, nenhum bate nada... Não é
falta de aprender? Se o pai tem, se o pai sabe, né não? Parece que é os novo que não tem
interesse e não vai aprender nunca! Porque tá tudo fácil, de primeiro ninguém não tinha essas
coisa e hoje em dia tá achando dentro de casa e não quer...
Na escola, essas professora tem muito interesse pra ensinar as crianças a fazer as
coisa. Esse negócio mesmo da festa de índio, elas tavam pelejando pra ver se as meninas
participam. Tem menina que quando entra tá muito bem no ensaio, quando é no dia de vestir a
roupa e apresentar, um bocado sai. Eu acho que é com vergonha. Os menino pra ir pro
negócio dos marujo, do marinheiro, é do mesmo jeito. Elas tão pelejando pra ver se consegue,
mas eles não quer participar. Eu acho que é falta de interesse dos alunos, né não? Porque as
professora peleja.
Tem hora aí que nos dia da festinha da escola, época de São João, que elas ensaia pra
fazer as quadrilha, um bocado não quer e um bocado não vai. Tem umas que tá muito bem,
quando é no dia, sai.
Esses dia mesmo, foram pra Tanquinho com um grupo de marujo apresentar, dizem
que ganharam muito valor, muito parabéns... Mas eles não quer continuar!
Quando o povo do Grãos chega aí, vai certinho pro prédio da escola fazer as rodada e
fazer as brincadeira deles e ensinar as coisa... Ninguém diz nada! Só tem dois menino aí que
responde as pergunta do povo do Grãos: um menininho que chama Gabriel e outro que chama
Davi... E tudo o que o povo do Grãos manda fazer eles faz... Mas os outros? Se você ver, você
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tem até raiva do que eles faz? Essa presepada!
Ah pois, é assim! Eu digo que é falta de interesse deles! Olha eu vou dizer a você uma
verdade: eu sei fazer um remédio do mato, um xarope; eu sei fazer um chá pra uma pessoa
que tá gripada; se uma pessoa tiver sentindo uma dor, eu sei que remédio eu faço pra dar. Foi
ninguém que me ensinou! Não. Porque quem podia me ensinar essas coisa era minha mãe,
não era, não? E eu não tinha mãe, como é que eu ia aprender? E, você sabe, quem não tem
mãe, não tem nada...
Eu não sei rezar nada! Porque tem reza de quebranto, tem de dor de barriga, tem de
dor de cabeça, reza de dor de dente... Meu cunhado, irmão de Aurino, ele rezava dor de dente.
Mas ele só rezava quando tivesse com o dente bem doendo, dorzinha pouca ele não rezava,
não. Porque se a dor tiver pouca, aumenta e se tiver muita, diminui. Com sete, oito dias,
depois da reza, o dente soltava pela raiz.
E hoje em dia? Quem sabe isso aqui nesse Remanso? Ninguém sabe! Se eu achasse
quem me ensinava, eu aprendia isso tudo! Que eu tinha ideia pra aprender! E hoje em dia,
achando quem ensina, ninguém quer aprender. E é uma sabedoria boa, né, dos tempo antigo.
O que o povo novo hoje em dia sabe, é como ligar um som e mexer. Pronto!
Hoje em dia tá tudo fácil, só não aprende quem não quer! E de primeiro, eu pra mim
que as coisa era mais difícil pra você aprender.
Porque hoje, se você tiver condições de estudar, você faz, o governo tá ajudando, né
não? E de primeiro? Pra você ter um filho na escola, muito mal assinar o nome na roça, a
pulso, porque as professora também não sabia fazer nada! E hoje em dia é tudo formado. Mas
mesmo assim, o povo não quer, se a pessoa aprender uma coisinha, é de sorte!
E eu, tudo o que aprendi foi sozinha, com a minha ideia, só vivendo mesmo. Porque
quem aprendeu de pequeno, aprendeu. Quem não aprendeu, acabou.
Mas os novo de hoje em dia não gosta de roça não. Hoje tá difícil de alguém querer ir
pra roça, porque eles dizem que roça não dá resultado, não. Mas tudo o que eles come é da
roça! Ou você acha que a gente vai comer coisa da terra que não foi plantado? Tudo é
plantado! Só uma coisa que a gente come e não planta pra comer: a carne. Você não planta o
gado, mas planta o alimento pra dar a ele de comer. Se ele não tiver o alimento, ele não vai
adiante, né não? E as outras coisa que você come é da roça... Tudo, tudo, tudo. Se você não
tiver o dinheiro e não tiver uma roça você não vive. Como é que você vai comprar as coisa
pra comer? E você tendo de sua roça, você não precisa comprar. E quando não tem, tem que
comprar. E se não chover também, a gente não tem nada, porque sem a chuva de Deus, a
gente não tem nada e não vai nem adiante!
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Antes a gente usava muito a casa de farinha, fazia a semana todinha, de domingo a
domingo... Mas agora, não, porque a mandioca acabou, acabou, mesmo, minha fia. Com essa
seca que teve! A gente tinha muita mandioca madura, mas deixou pra fazer a semente. Oxe,
secou maniva com raiz, com tudo! Acabou tudo.
O negócio aqui é assim... Parece que tá ficando cada vez mais difícil pra pessoa fazer
as coisa, porque os novo não quer ajudar os velho, mas se os velho acabar, os novo vai fazer o
que? Nada!
Porque de primeiro, os novo aprendia as coisa que os velho ensinava, mas, hoje em
dia, achando tudo nas mão, ainda não quer, não quer, não. A hora que a gente fala alguma
coisa dos tempos mais velho, eles acha ruim! “Ai! Isso é coisa do tempo dos povo besta, num
sei o quê!”
Eles agora é tudo é na moda e tão pensando que a moda tá sendo boa pra eles, tá
desvalorizando eles mesmo. Eu acho que é! Que esses mais novo sabe o quê? Que esses mais
velho tem essa sabedoria... Porque tem muito velho sabido! Tanto no como faz as coisa, como
nas oração, viu? Porque tem oração de tudo jeito pra você fazer, tem a boa e tem a ruim. E os
novo de hoje em dia não aprende é nada! Só muito mal comer... Não sabe nem de comer... O
que eu vejo aí, tanto jovem novo... Tem uns que não quer nem estudar, quanto mais trabalhar.
Pois é...
Vem os de fora pra conhecer, ver como a gente trabalha, ouvir a gente falar o que a
gente sabe, mas os de dentro não quer nem saber, não. Vai! Quando a gente conta algum causo
dos tempo antigo, esses menino dá é risada. É porque eu falo com eles: “Ó meus filho, o que
eu já vi, nenhum de vocês vai ver mais...”
Eu já tive muita fartura de minha roça. Tinha tanta coisa que eu não vendia, dava aos
vizinho. Assim mesmo, ainda perdia coisa dentro dessa roça. Melancia, mesmo... Abóbora
tinha que a gente comia de um ano no outro. Tinha muita batata, muito milho. E hoje em dia
não tamo mais achando isso.
Porque quando você trabalhava roça, de primeiro, chuva era constante. Você plantava
direto e dava bom. E hoje em dia você planta, na quadra certa, no tempo certo e a chuva falha.
Quando você vim plantar mil pé de coisa, se você ganhar dez, você ganha é muito. Cá mesmo
no mês de dezembro, deu uma chuvada boa. Eu corri plantei mandioca, desses mesmo que eu
plantei, não deve ter vinte pés nascido que vingou. E de primeiro, não era assim... Tudo o que
você plantava você via ganhado e agora, não. Você planta e não tem resultado, não.
Chuva, pra mim, todo tempo é bom. Mas para as águas, que é mês de novembro,
dezembro, esse ano não foi bom, não.
117

Que nem o milho que eu plantei ali, ó. Plantei uns pé de milho no mês de novembro,
em dezembro não choveu, janeiro não choveu, quando é agora, deu uma chuva. Os pé de
milho tá pequeno, com umas espiguinha tudo fininha assim, o cabelo vermelho quando você
pega, só tem palha, não tem caroço. Quer dizer, a chuva não molhou no tempo certo, o caroço
não produziu.
Eu pra mim, a chuva tá ficando pouca. Você planta uma coisa no tempo certo, quando
a chuva vai chover, já passou do tempo. Aí não dá bem.
E de primeiro, quando você plantava as coisa, toda a chuva era constante e era muita.
Assim, tudo dá bom. Tudo, tudo. Mas agora, não. Acho que tá vindo a ruindade da
temperatura do tempo.
O tempo tá diferente, de quando eu era menina. As coisa diferenciou foi muito. Porque
aqui toda a vida era bom de chuva. Aqui, nós já viu chuva, de ter mulher que chorava com
medo da enchente. Tem lugar ali na estrada onde a gente passa de carro, que só passava de
canoa, tudo ali era água. Ali botava maio pra pegar peixe, fazia tudo. Hoje em dia secou, não
tem mais.
Porque quando pegava chover, era oito, quinze dias, um mês, dois mês de chuva. E
agora, não. Não tá muito diferente?
Tô falando que a escassez tá vindo é do tempo, fim de Era. Que o povo dizia que ia
chegar fim de Era e o povo não ia achar nada de bom. As bíblia tem um dizer que disse que
tem um tempo de vir... É um tempo que tem muito passo e pouco rasto.
Pra mim a pessoa trabalha, trabalha e não tem nada. Igual agora essas coisa de roça.
Você planta, planta e não tem. Viver de roça, o negócio tá muito devagar... Pra aqui! Porque se
tivesse água de regra, não, as coisa dava tudo direitinho. Mas já que não tem água de regra, só
esperar as chuva que vem? Só se mudar, né? Se Deus querer... Mas agora, pra mim, o tempo
tá ruim de chuva.
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Judite Maria de Jesus

Figura 6: Judite Maria de Jesus

Da esquerda para direita Thaísa, Dona Judite, Zel, Alice e Mikael. Foto: Ana Carolina F. da
Costa, fevereiro de 2013.

Esta entrevista é resultado de duas gravações realizadas com Dona Judite e de outros
momentos de convivência que tive a oportunidade de vivenciar com sua família que me
convidou para algumas festas e almoços aos finais de semana.
Dona Judite vive no Licuri – área do povoado que recebe este nome devido ao grande
número de palmeiras encontradas – ao lado da casa de sua filha Nalva. Seu filho caçula, João,
vive com a esposa e três filhas pequenas na casa de Dona Judite. Por essa razão, sua casa vive
cheia de netos e bisnetos que participaram ativamente da gravação das duas entrevistas. Às
vezes Dona Judite se irritava com as brincadeiras das crianças e interrompia a gravação para
ralhar com eles. A primeira entrevista foi gravada no mês de fevereiro e a segunda no mês de
março, as duas gravadas à tarde, em sua sala, perante o altar de São Cosme e São Damião, por
quem Dona Judite demonstra grande estima e devoção.

119

É. De planta eu entendo um bocado... Tudo aprendendo na luta, né? Trabalhando
em roça […] às vezes vem uma coisa na minha cabeça, como um sopro, quando vem, que
eu falo isso é bom. Eu faço pra ver. Que eu sou muito de fé, eu acredito mais do que eu
vejo.
Eu nasci do outro lado do rio, agora eu já tô com 79 anos, no mês de maio eu vou
fazer 80 anos. Nasci do lado de lá e casei do lado de lá, quando eu vim de lá pra cá eu trouxe
três filhos, depois eu tive os outros e um morreu. Quer dizer que eu tenho oito filho vivo, era
nove. Era cinco homem e quatro mulher, mas agora ficou quatro mulher e quatro homem.
Eu vim pra aqui em1958, Bui tinha 6 meses. Eu não lembro quantos anos eu tinha,
acho que uns 30 e poucos anos, era nova, trabalhava muito. A gente aqui foi criado assim, da
roça e da pesca. Meu marido pescava e a gente trabalhava roça. Aquele tempo, as roça era
muito boa, tudo o que você plantava dava de fartura. Aqui, antigamente, no Remanso, dava
coisa que perdia... Feijão de corda você apanhava não sei quantos saco de feijão... Hoje
planta, esse ano já plantei três vezes e não tem nada! O sol matou tudo. Antigamente valia a
pena você trabalhar na roça aqui. Porque as terra daqui é muito boa... Tudo o que você plantar
aqui dá: mandioca, milho, feijão, mamona, tudo isso a terra dá.
Aqui, a vida antigamente era boa, assim, porque aqui as terra é boa e tudo que você
planta dá, mas a vida não era muito boa, não. Porque essa vida de você carregar coisa na
cabeça, levar pra rua, trazer feira na cabeça, é duro. A gente levava feijão de corda, abóbora,
maxixe, vendia tudo! Não levava mais porque não aguentava. Aqui, não tinha escola, não
tinha um carro pra você ir pra rua. Eu criei meus filho assim: carregando coisa na cabeça pra
levar pra vender na rua, pra poder sobreviver.
Quando ia pesar os menino, pra poder eles dá a cesta, tinha que levar nas costa, as
criança. Quando era pra vim da feira, tinha umas que trazia os menino, outros trazia a feira.
Era assim... Nem um carro os prefeito não dava, nem pra levar as criança e nem pra
trazer. Quem queria pesar seus filho, tinha que levar nas costas, não tinha como. Era mais de
vinte quilômetros. Três léguas e meia.
Quando acontecia de nóis ir pra Lençóis era três légua e quando ia pra Andaraí era
quatro légua, e nóis de pé, minha fia, com feira na cabeça. A vida aqui era dura pra você
sobreviver.
Agora, a bondade daqui, foi a água que toda vida teve muito, a gente nunca teve falta
de água. Mas a vida era dura pra criar as criança. Eu criei oito filhos, meu marido era doente,
sofria de asma. Vim pra aqui nova, naquele tempo era muito forte, trabalhava muito na roça.
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Que toda vida, graças a Deus, nunca fui doente, não. Toda vida fui sadia, trabalhava na roça
mais meu marido, que ele era asmático e, você sabe, esse povo asmático quando tá bom, tá,
mas quando num tá... Quando o tempo forma pra chover, fica cansado, não aguentava fazer as
coisa, mas mesmo assim ele trabalhava muito, ele morreu com 81 anos. Ele era mais velho
que eu dez anos, agora em setembro, dia 20, vai fazer oito anos que ele morreu. Ele chamava
Mário, ele é aquele da foto que tá ali.
Então a gente vivia da pesca e da roça. Criava galinha, criava porco, só não gado.
Gado agora que a gente tem aqui, mas não tinha. Tinha gado do outro lado, dos dono da
fazenda lá.
Aqui já fizemo muita farinha, hoje que a gente tá comprando... Ninguém aqui
comprava farinha! A farinha daqui tudo era da roça, da gente que fazia. Nóis plantamo uma
vez três tarefa de mandioca que a mandioca perdeu, ninguém deu conta de fazer farinha com
tudo...
Hoje, o pessoal tá precisando comprar farinha, por causa do sol. Agmar mesmo,
plantou a mandioca ali, a mandioca morreu quase toda...
Aí na beira do caminho ainda tem uns pezinho, pro lado lá da roça dela. Aquilo ali
tava tudo cheio de mandioca, o sol matou quase tudo. Aqui em cima ela tem uma roça pro
lado da mata, tava cheinha de mandioca. Eu tinha um pedaço de mandioca aí em casa dessa
grossura, ficou só o aipim.
Aí foi assim, minha fia, que a gente sempre viveu, toda a vida. Do tempo de meus pai
também era assim, pai era Justino e a mãe Madalena, eles trabalhava muito na roça e na
pesca. Toda vida, meus parente tudo gostava muito de roça, vivia tudo de roça. Eu não
conheci meu avô, mas eu sei que eles trabalhava muita roça, que minhas tia falava e eu
conheci minha avó também. Ela já tava velhinha quando eu conheci ela... Mas ela disse que
criou eles tudo na roça. Eles criava galinha, muito porco, tinha casa de farinha, tudo tinha. Era
assim, não era rico, não tinha nada, mas graças a Deus era um povo que vivia tranquilo, né?
Porque naquele tempo, as coisa era tudo baratinho, nada tinha preço. Porque você fazia um
saco de farinha, aquele tempo falava em mil réis – eu não conheci negócio de um conto de
réis, foi depois que o Estado veio aqui.
Você fazia uma saco de farinha, vendia por 5 mil réis. Mas aqueles 5 mil réis, você
fazia coisa que hoje com 100 reais você não faz, porque as coisa era tudo baratinha. Quando
eu era menina, eu alembro que a gente vendia uma galinha por 3 mil réis, mas era galinha,
olhe! E hoje, Seu Antônio ali pedindo 20 reais numa galinha... Naquele tempo era assim, era
tudo barato as coisa, não era fácil que nem hoje, mas era mais barato.
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Onde a gente morava, do outro lado do rio, a terra não era nossa, era de fazendeiros.
Com o tempo, eles pegou colocar muito gado, deixava era solto e o gado ficava quebrando a
cerca, e a gente sofria muito, eles comia tudo a nossa roça... Aí tinha Manoelzinho, e ele que
comandava aqui, quando tinha alguma coisa pra resolver, ele que resolvia tudo.
Ele foi o primeiro a vim pra cá, aí reuniu todo mundo e disse: “Já que eu tô morando
aqui, é melhor todo mundo vir pra aqui que fica tudo mundo junto.” Porque era tudo parente...
Aí foi mudando de um, por um, um por um. Quando reuniu todo mundo, todo mundo
veio morar aqui. Depois que veio morar aqui, aí fez as casa, como você vê ali como é as casa:
tudo de taipa, de vara, batido o barro, tapada de piri em cima. Era assim as casa da gente. Não
tinha nem bloco, nem cimento, nem nada. Fez uma reunião também pra fazer a igreja da
gente, primeiro de palha, tapada de piri por cima, que a gente não tinha condições de comprar
a telha.
Aí ele: “Nós vamo fazer uma reunião pra fazer uma associação que é pra gente um
ajudar o outro.” Porque a gente era tudo fraco, nóis não tinha nada, mas um ajudando o outro,
né? Torna a ser um.
Aí foi mudando pra cá e lá ficou muito pouca gente. Resultado que quando eles
mudou pra aqui, todo mundo, praticamente só ficou a gente – que meu pai era vivo – e tinha
um tio meu também. Aí foi indo, foi indo, esse meu tio morreu, só ficou a gente. Aí quando
foi um dia eu falei com o meu pai: “A gente não tá achando bom de ficar aqui, não. Que a
gente fica aqui sozinho, todo mundo da gente lá!” Aí ele: É minha fia, eu já tô muito doente,
eu não vou aguentar fazer casa.” A gente tinha que fazer, que era responsabilidade da gente,
ninguém ajudava, não.
Aí ele adoeceu, internou em Vagner. A gente veio pra aqui ele já tava internado, eu já
tava aqui com meu marido e mãe tava do outro lado com ele. Lá em Vagner ele morreu, aí ela
ficou aqui com a gente. Só foi buscar as coisa de lá, atravessou pro lado de cá e ela ficou aqui.
Antes da gente vim, já tinha a igreja aqui que foi construída em homenagem a São
Francisco. A Festa de São Francisco foi começada em 1953, quando eu tive a primeira
menina. Depois que entrou o prefeito aí, ele achou muito bonita a festa que a gente fez, da
cabeça de Manoelzinho, com a ajuda da gente, que ele era muito experiente. Aí eles achou
muito bonita a festa e doaram o material pra gente fazer outra igreja e uma festa mais bonita.
Ali quando ia fazer uma coisa, fazia uma reunião e ia todo mundo! Quando tinha uma
roça aqui pra fazer, sabe como é que fazia as roça? Era assim, de mutirão... Pois, se eu tinha
minha roça ia todo mundo fazer minha roça. Quando você ia fazer a sua, todo mundo ia
ajudar. Aqui antigamente era assim. Aí que todo mundo fez as roça, todo mundo fez suas casa,
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todo mundo, um ajudando o outro.
Quando o prefeito falou que era pra fazer as casa de bloco, metade das casa aqui eles
deram os material. Agora essa aqui, a minha, fui eu que comprei. Minha casa aqui não é
bloco, aqui é adobo. Meu menino, Bui, fazia o adobo e aí eu comprei os outro material e meu
genro Djalma, marido de Nalva e meu filho Domingos levantaram minha casa. Quase todas as
casa, de Nalva pra lá, foi tudo a prefeitura que deu, mas essa aqui foi Deus que me deu. Foi no
tempo que eu aposentei, eu comprei as telha, as porta e levantaram minha casa. De bloco só é
assim a cozinha e o banheiro, que eu levantei depois. Que a casa era pequena e eu tenho muita
gente. Aí eu fiz minha casa. E aqui foi assim que a gente começou a viver aqui.
E esse pedaço de terra da gente, foi o dono da terra daqui que adoou pra gente, da
família dos Pitar e Vieira, foi eles que deram e a gente não comprou, não. Essa terra aqui é da
gente, da comunidade. Tanto que tem um documento só que é da Associação. Por isso que não
pode nem comprar, nem vender. Uns aí que tinha umas casa aí venderam e eu não sei nem
como foi que eles vendeu. Eles vendeu mas não tem documento, porque aqui tudo o que a
gente vai fazer, tem que comunicar a Associação.
E a Associação sempre fez muita coisa aqui na comunidade. São Francisco é o
padroeiro porque o primeiro dono dele, Manoelzinho, que sabia as coisa aqui, fez uma igreja,
e da ideia dele que devia ter um São Francisco aqui pra festejar, aqui no lugar. Esse aqui é São
Francisco de Assis, porque tem também São Francisco das Chagas. Então, ele achou que a
igreja devia ser pra colocar São Francisco, aí colocou e ficou festejando.
A primeira festa que teve aqui parece que foi em 1952, eu não tinha a primeira
menina, que foi onde que eu tô te falando que fazia na casinha de palha, depois que fez a
igreja de telha, de tudo. Mas festejava, assim.
Todo ano, no dia 04 de outubro, tem a festa. E a festa é bonita, viu? É muito bonita a
festa. É nove dia de novena, tem a noite das criança, tem a noite das casada, tem a noite dos
pescador, que é a derradeira, no dia 03 e no dia 04, termina a festa. É nove dias que tem. Tem
muita gente de fora, tem muitas barracas, vem muita gente de fora e traz barraca e muita coisa
pra vender. Comida, bebida, tudo. Tudo o que você querer, na festa de São Francisco você
acha aí, pra você comprar.
Hoje a festa mudou muito, porque, no começo, era diferente. Era a gente mesmo que
fazia, depois foi entrando muita gente de fora, e aí foi ficando demais diferente. A reza, não,
continua do mesmo jeito. As nove noite, todo dia tem reza de noite. No dia 04, dia do
Padroeiro, primeiro tem a missa, depois tem procissão, a gente sobe até lá em cima, naquelas
casa ali em cima, e volta pelas outras casa que tem até na igreja. Aí chega de noite, tem
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batizado, casamento, tudo tem aí. Agora não tá tendo mais casamento, parece que o povo não
quer casar mais! Tem mais separação que casamento, mas batizado ainda tem. Teve um ano
que teve, foi doze batizado! Porque nem só daqui, tem uns que vem de fora e batizou. Se não
for casado, não batiza, não... Ano passado eu batizei um menino, eu sou viúva porque eu sou
casada mas meu marido morreu, aí pode batizar. Mas se não for casado, não batiza, não. Padre
não quer, não.
Nem só a Festa de São Francisco mudou, mas outras coisa mudou muito também.
Aqui, antigamente, tinha muita coisa, naquele tempo não tinha luz. Quando a lua era bonita,
saía aquele bando de moça, aquele bando de menino pra cantar roda de noite. Era brincadeira
assim, e hoje mudou muito!
Acho que a diferença mesmo é no pessoal, porque aqueles menino que antigamente
fazia isso, hoje tá tudo homem, tá tudo moço, outros já casou. E tudo agora é com esses mais
novo, que não é nunca igual aos outros mais velho. Porque você vê, até antigamente, o
respeito desses menino, do tempo mais velho, de criança, a coisa era outra e daí pra cá, a coisa
diferenciou muito, muito, mesmo.
Hoje em dia eles brinca, faz brincadeira, tudo, mas é muito diferente de antigamente.
Aqui tinha muita festa, tinha festa demais. Quando não tinha festa pra comemorar um
dia santo, eles mesmo fazia aquelas brincadeira, tão tranquila... Tinha tanto samba, como
negócio de farra, que meu pai era tocador de sanfona, né? Depois ele morreu e ficou Aurino.
Aurino desde novinho toca.
Aí eles inventava aquela festa, comprava bebida, chamava Aurino, ele tocava, ia até de
manhã... E era todo mundo na paz, você não via nada de ninguém com raiva, falar com os
outro alterado nem nada e, hoje em dia, não é assim mais não. Tem uns que bebe e fica
nojento, aí quer brigar... E antigamente nunca que era assim, não.
Eu gostava de toda festa, que eu era danada pra festa. Eu gostava de samba do rio, da
marujada, festa dos índio, eu gosto de jarê, eu gosto de dança de salão, até hoje eu ainda
danço ainda! Eu gostava de toda festa, toda vida eu gostei de festa e a maioria dos meus irmão
também.

Meu irmão, Salvador, ele ali era de tudo! Era da marujada, era do samba do

rio, era de dança, tudo que procurasse de brincadeira, ele gostava. O bicho era bom pra
sambar, viu?
Samba do rio é que canta chula, canta batuque, bate caixa, o bumba, tem pandeiro.
Tudo é do samba do rio e é bonito. Tem esse nome, mas não faz na beira do rio, não. É que na
Festa de São Francisco era assim: enquanto não chegasse no dia 04, não podia dançar junto, aí
toda noite era samba do rio. Aí quando passava do dia 04, no dia 05, dia 06 o povo dançava
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que tinha vez que o povo só ia embora no dia 07, dançando.
Naquele tempo o povo sambava, viu? Eu mesma ficava no meio, mas era eles mesmo
que cantava chula, cantava o samba, eu não lembro de nenhuma chula mais, pra cantar.
Aqui mesmo, sambava também era na Festa de São Francisco, no folguedo de São
João, Santo Antônio. O povo gostava muito de sambar... Mas agora acabou tudo, o povo mais
velho, sambador. Tinha uma mulher que chamava Conceição, morava em Lençóis, era famosa
pra sambar. Ela saía de lá pra vim aqui tocar e sambar, também tinha um senhor de Andaraí
que era bom e vinha também.
Hoje não tem mais quase ninguém que samba, não. Até os terno de Reis acabou. Aqui
era minha tia mais meu pai que era do terno, cantava em Andaraí, Jaboticaba, Boa Esperança,
mas aí eles morreu, e ficou o filho dela, de minha tia. Hoje em dia ele adoeceu, e acabou.
Ninguém mais fez, não passou pra ninguém... E hoje em dia é pior que o povo dele passou pra
lei de crente... Acabou tudo!
Eu sou católica. Aqui todo mundo era, mas agora tem mais crente que católico aqui.
Ai, ai, eles não participa mais de nada: nem de festa, nem jarê, nem festa de santo, nem nada...
Aqui tinha muito jarê, mas era Manoelzinho que fazia o jarê, depois ele morreu... Agora só
tem jarê aqui no mês de setembro. Em setembro tem muito, porque tem um bocado de gente
que dá cariru e faz jarê. Católico e jarê mistura, não tem problema, não. Não tem isso, não.
O cariru a gente faz pra São Cosme e Damião, metade do pessoal daqui tudo é devoto
de São Cosme e São Damião. Só não é os crente, porque os que era saiu pra lei de crente.
Naquela rua pro lado de baixo do Remanso, de Natalino pra lá, aquele povo dali tudo é crente.
Eu só não sei de onde vem essa devoção. Não sei, não. Porque meu tio era devoto, ele
dava cariru, só não sambava, porque é mais quem tem mabaço na família. A mulher dele teve
duas menina, aí morreu uma e ficou outra. Porque tem vez que não cria, né? Só cria uma.
Agora eu tenho dois bisneto mabaço e criou tudo os dois. É um menino e uma menina, já tá
tudo grandão.
Tem uns que faz o samba, outros só dão o cariru. É uma festa, vem muita gente, samba
a noite toda quem quer, quando não quer, faz só a mesa das criança. Já tem tempo que eu dou
cariru, eu toco o samba até de manhã.
Aqui todo mundo bate o tambor do jarê, mesmo. É bonito o jarê, viu? E samba, e
tudo… As mulher veste aquela saiona, eu mesma tenho uma compridona. A minha é azul e
verde. Cada um tem uma roupa do jeito que seu guia gostar. Tem uns que é vermelho, minha
filha mesmo trabalha com essas coisa, ela tem saia vermelha, tem verde, tem branca.
Ela mora em Andaraí, e o samba dela é no Garapa, na roça. Ela tem a casa, os santos
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dela, ela faz o samba lá, mas é de vez em quando só.
Aqui, antigamente, no tempo de Manoelzinho, a gente fazia samba quase toda semana,
todo sábado tinha samba, aqui.
Eu lembro que, no mês de dezembro, no dia 04, Festa de Santa Bárbara, ele fazia aqui
um barquinho, parecia uma canoinha. Enchia tudo de presente, de perfume, de vela, de chita,
alfazema, água de flor, coloca fita, sabonete, presilha, tudo que as mulher gosta, coloca dentro
dessa barquinha. Aí solta no rio e ela desce cheia de coisa...
Eu não faço mais, quem fazia era o velho quando era vivo, soltava o barco na
correnteza e vinha de lá batendo tambor e cantando, quando chegava acá, ia fazer o samba.
Era bonito, tudo bonito mesmo. Todo mundo, cada um com uma vela acesa. Getúlio quando
tava aqui, depois que o pai dele morreu, ele fez uma vez. Getúlio é uma pessoa que tem muito
guia bom, muito forte, pena que ele tem esses problemas dele.
Depois que Manoelzinho morreu, a gente só faz samba mesmo no cariru. Aí tem gente
que é três dias batendo tambor... E é gente que vem, viu? Vem gente de fora...
Aqui também vem gente de Andaraí, de Lençóis, tudo vem no meu cariru! Até de
Salvador teve um ano que veio gente! Tem um pessoal aí do Griô e eles vieram e gostaram
muito do samba... Foi comida, viu? Foi comida, que comida sobrou! Teve uma vez que eu
matei galinha, matei carneiro, pras pessoa comer... As menina fez umas panela aqui, eu já
tenho as panela de cozinhar, fez umas panelona de arroz, vatapá, caruru. Fez foi muita comida
e veio muita gente!
Comprou foi muita bala, porque aqui também tem muita criança... Fora o que eu
ganhei, porque o povo vem aqui e traz, o pessoal aqui me ajuda muito!
Pois é, aqui eu acho que meu nome tá longe, que eu nunca fui nos lugar e não sei se
vou, e todo mundo me conhece.
Esses dia veio um pessoal de Salvador, chegou aqui: “É aqui que mora Dona Judite?”
Eu: Meu Deus, eu nunca vi esse povo!” Digo: “É aqui, essa pouca figura que vocês tá
vendo...” “Ah, eu já conheço seu nome, olhe, de longe...” Muito disso é porque, faz tempo, eu
trabalho com o Griô, tem tempo que eu faço o xarope pra eles...
Eu fazia dentro de casa pra meus filho, pra meus neto. Depois, um dia chegou o
pessoal aqui que Natalino, meu sobrinho, trouxe e disse: “Olhe, tem uma tia minha que faz
um xarope muito bom que é bom pra gripe, pra bronquite, ela faz um xarope muito bom...”
Porque eu criei meus oito filho sem levar em médico, tudo os meu remédio eu faço, tudo tudo.
Então, Natalino pediu pra eu fazer esse xarope pra eles ver, eu fiz eles gostou. Aí ele já
traz os vidrinho, toda vez, e eu faço e eles gosta.
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Agora que eu não tô fazendo quase, por causa do mel. Por causa da seca, não teve flor
e o mel ficou mais difícil. Quem arruma sempre é Roberto, o menino que tá doente e tá em
Salvador, e Natalino, eles que trabalham com abelha, eu compro na mão deles pra fazer. Eu
compro metade das coisas e a outra metade eu vou pra mata tirar, casca de pau, essas coisa, aí
eu faço o xarope pra eles.
Uns remédio eu aprendi com a minha mãe que fazia também e outros da minha
cabeça. Mãe criou a gente tudo, ela tinha cinco filhos, mas nunca levou ninguém no médico,
não. Meu pessoal nem conhecia negócio de médico, era a coisa mais difícil que tinha.
E aí, eu aprendi com ela, ela fazia pra gente e eu via mãe fazer... Ela juntava aquele
bando de casca de pau: o angico verdadeiro, casca de aroeira, a casca da amburana de cheiro e
fazia remédio. A minha família não sabia o que era remédio de farmácia. Criava os filho,
curava todo mundo... E o meu bisavô, que era o avô de minha mãe, eu num conheci, mas mãe
contava que na família dele, uma cobra mordia um, não levava pra rua, não. Eles quem
curava, em casa. Dava remédio e sarava.
E aí eu faço aqui meus xarope, é assim, eu faço de casca, de folha... Tem o pau ferro
que é muito bom pra gripe, o pau ferro só tem na mata, a madeira dele parece goiaba.
Algumas coisa você só usa a casca como o angico verdadeiro, o pau ferro, a amburana, e de
outras você cozinha as folhas. Você pega hortelã miúdo, hortelã graúdo, losna, arruda, você
pode cozinhar tudo junto com as cascas. Depois que a gente cozinha, aí você coa, depois você
coloca o mel e bote pra ferver dentro, naquela água dos remédio. Aí quando tá perto daquilo
apurar, você pisa a canela, o cravo e joga dentro, fica gostoso. Ali você vai tomando as colher.
Aquilo arranca até bronquite. É... muita gente aqui eu faço e se dá muito bem. Os menino aí
só quando sente mal assim da gripe, ou as criança tá gripada elas vem aqui, me pede pra fazer
e eu faço.
É. De planta eu entendo um bocado... Tudo aprendendo na luta, né? Trabalhando em
roça, e às vezes você chegava num canto tinha uma pessoa dizia: “Olhe, isso aqui é bom pra
remédio, você planta.”
Eu pegava a muda, trazia e plantava. Mãe dizia: “Porque que tu plantou?”. Digo: “Ô
mãe, porque aqui tudo serve de remédio, uma hora a gente precisa, a gente tem. Serve pra
mim, serve pro outros.”
E aí, tudo eu gosto de plantar. Cada coisinha eu planto. Ali em riba do pau, eu plantei
tem uma enrama que chama anador que é boa pra dor, você pode fazer o chá pra tomar. Eu
planto hortelã miúdo, poejo, eu compro cebola na rua, tiro as folha, enterro ali e deixo o pé. Já
tem cada pé, deste tamanho. Tudo eu planto, eu gosto muito, cada coisa eu gosto de plantar.
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Às vezes vem uma coisa na minha cabeça, como um sopro, quando vem, que eu falo
isso é bom. Eu faço pra ver. Que eu sou muito de fé, eu acredito mais do que eu vejo.
Eu acho que isso é como um dom, porque às vezes eu penso e dá certo, né? Tanto que,
graças a Deus, tu acredita que só depois de eu agora, velha é que eu fui em hospital? Eu nunca
tive em hospital, não. Eu nunca internei, não. Não sei o que é isso. Sei porque eu já vi alguma
pessoa minha que eu já vi internada. Mas eu nunca internei, já fui fazer exame, outro dia!
Porque eu nunca tinha feito. Fiz exame de sangue, de fezes e de urina. Porque eu nunca tinha
feito... Mas graças a Deus num me deu nada.
Mas, pra mim dizer que eu já fui pra hospital, já fiquei internada, não. Graças a Deus,
nunca. De poucos anos que eu tive em hospital, nunca tinha ido... Tive esses filho tudo na
roça, nunca tive ninguém na cidade, tive nove filhos tudo na roça com parteira. Graças a Deus
nunca senti nada, tive meus filho tudo normal. Eu já fiz uns cinco parto de outras, mas depois
não quis mais, não. É muito perigoso. Só fiz porque foi o jeito, a pessoa precisava. Graças a
Deus, todo mundo ficou em paz, ninguém teve nada, não. É que eu sou experiente, do jeito
que as parteira fazia comigo, eu fiz. E Deus me ajudou e não teve nada, não.
Aí eu sei que não só gente aqui dentro, mas tem alguns povo de fora que vem aqui me
procurar. Eu acho que é porque um vai falando de um pra outro, que o povo do Griô sempre tá
em Salvador, Brasília, tem gente de Feira de Santana, tudo vem gente. E aí vai passando de
um pra outro e os outro vai falando. Aqui veio uma mulher que veio com o pessoal do Griô,
uma mulher e o filho, falou que já me conhecia: “Só enquanto falam no nome da senhora, eu
já gosto da senhora.” Essa mulher gostou tanto de mim, que quando ela saiu, tirou o relógio
do braço dela e me deu. Já tem dois anos esse relógio, tá perfeitinho, ela me deu. Ela disse:
“Eu já conhecia a senhora pelo nome da senhora, me deram a informação da senhora, e eu
gostei muito e vi a senhora e gostei mesmo, de verdade.” Ela não veio aqui mais, acho que ela
é de Feira de Santana.
Tem muito tempo que eu trabalho com o povo do Griô e que Márcio trabalha aqui com
a turma dele...
Eles vem pra aqui, quando ele chega, a gente manda recado. Quem trabalha com eles é
eu, comadre Agmar, Dominga, Maria – que as menina é mais pra cozinhar, né? Quando vem
aquele grupo grande, fica metade na casa de Maria, fica outros na casa de França, fica outros
na casa de Natalino e fica na de Zé Bracinho. Eles divide. Quando o grupo é grande, que nem
esses dia que veio de vinte e uma pessoa, eles divide. Ficou duas aqui, outras duas na casa de
Nalva por três dias. Bom, e agora no dia deles ir embora, eu vou fazer o xarope, eles vem pra
ver, conhecer as ervas que eu faço o remédio, outros ficam na cozinha me ajudando, lava o
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remédio pra botar as folha pra cozinhar, outros acende o fogo pra mim, e fica aí. Depois que
tá pronto, eles vai embora. Agora, quando é de tarde, eu coloco nos vidrinho que eles traz, eu
encho e aí quando é de tardinha, venho com aqueles pano, aquelas fita, amarro tudo bem
amarradinho e vou levar.
Eu gosto que eles fica aqui mais eu, vive, me ajuda a fazer as coisa. Minha cozinha
enche! Uns lava louça, outros me ajuda.
Eles paga a gente também. Mas eles tão me pagando muito barato, viu? Olha, assunta,
os remédio do mato, eu que vou tirar, os que não tem aqui eu compro com o meu dinheiro.
Tem vez que o dinheiro que eles dão não dá pra pagar os remédio que eu compro! O mel eu
compro também.
Eu falei pro Natalino e também com Roberto, e vou falar com Maria, que também
recebe grupo, que por esse preço que eles quer eu não quero mais. Já basta que meus menino
não quer mais que eu luto com essas coisa, que fala que eu tô velha e num tô aguentando mais
ir pra mata buscar remédio pra fazer isso e fazer aquilo e acabar com pouco...
A gente compra tudo caro, como é que vai trabalhar barato? Como é que você compra
as coisas? Não dá, não. Eu vou conversar com as menina que são mais chegada a mim, porque
eles tem que pagar um preço que vale, senão meu trabalho não tá valendo nada.
Eu gosto de trabalhar, de receber os grupo, porque é um povo muito educado que vem
aqui, eles parece que me considera muito. E eu gosto muito deles, porque eles me respeita e
eu gosto demais das pessoas que me consideram. Mas o negócio é que, por esse preço, fica
difícil.
Aqui, graças a Deus todo mundo me respeita e tem aquela consideração por mim, os
daqui é tudo assim, os de fora também, quando chega, uns vem me procurar aqui. Às vezes,
vem as professora aqui também me procurar. Quando faz uma brincadeira, faz alguma coisa
na escola elas manda o convite pra mim.
Aí alguma coisa elas me procura eu falo o que eu sei, outras que eu não sei, eu falo
que eu não sei, né? Eu acho importante. Elas me procura alguma coisa antiga de como eu criei
meus menino. Eu criei meus menino assim, como eu falo com vocês, que antigamente não
tinha escola aqui. Tanto que alguns aprendeu a assinar o nome depois de velho. Quando
começou escola aqui era com as menina daqui mesmo. Tanto que comadre Genália já foi
professora aqui, já ensinou esses menino mais velho. Meus menino mais velho aprendeu com
ela: Zé Bracinho, Zil, que não faz nada, mas com nada, assina com o nome dela, eles nenhum
passa vergonha, né? Mas a escola daqui antigamente era assim: vinha uma professora, passava
um mês, dois, mandava embora, acabou. Não ficava, que nem hoje, que vem professora, fica
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o ano todo. Antigamente não era assim, não. Tinha outras que ficava quatro, cinco mês.
Porque eu acho que o prefeito que mandava elas vim pra aqui, não pagava, aí elas ia embora,
porque elas não ia ficar trabalhando de graça, né?
E agora, não. Agora quando vem professor pra aí, eles só sai quando termina as aula.
Assim, mesmo, vai embora umas, mas vem outras.
E eu acho que com tudo isso, quando nada, graças a Deus, toda criança aqui me
respeita. Aí tem uns menino que é danado, mas me respeita, todo mundo. Você vê que tem
uma turma de jovem ali bebendo no bar de Natalino, quando eu vou passando ali todo mundo
levanta de lá onde tá pra me pedir a bênção. Isso aí, graças a Deus...
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Natalino Pereira de Souza
Figura 7: Natalino Pereira de Souza

Foto: Ana Carolina F. da Costa, fevereiro de 2013.
A entrevista com Natalino foi gravada em fevereiro de 2013, no lugar onde ele nasceu
e voltou a residir, atualmente. Neste terreno ele construiu seu bar e uma casa pequena no
centro do Remanso. A outra casa de Natalino estava alugada para o professor Thiago, com
quem a compartilhei por um pouco mais de um mês, quando vivi na comunidade.
Embora tenha gravado apenas uma entrevista com Natalino, tive a oportunidade de
conviver com ele em vários momentos. Fiz gravações na casa do mel, onde acompanhei e
auxiliei no processamento dos favos, também viajamos de canoa para Andaraí, em busca de
uma caixa de reisado. Esta viagem foi bastante especial, pois além de conhecer a cidade,
Natalino me apresentou para pessoas que compunham ternos de Reis. Entre elas, Dona
Joaninha, esposa de Cosme, que liderava um reisado famoso na cidade. Infelizmente, ele
havia falecido há pouco tempo e Dona Joaninha não sabia se poderia dar continuidade à
devoção que compartilhava com seu companheiro.
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Eu me sinto quilombola e eu acho que ser quilombola é ter a tradição e o orgulho
de vir de onde viemos, as raízes que nós temos […] Meu avô, pai do meu pai, era tipo
africano, mesmo. E isso me dá um orgulho, sabe? Essa questão da cultura da gente, aquela
coisa gostosa de se ver, de se fazer, de se apresentar. As comidas típicas, os temperos
diferenciados, a questão do negro. Eu pra falar verdade, eu me adoro, eu me adoro.
Meu nome completo é Natalino Pereira de Souza. Eu nasci aqui, exatamente neste
espaço onde nós estamos, foi a primeira casa que meu pai fez, quando casou. Eu sou do dia 17
de dezembro de 1968, sou do signo de sagitário. A minha experiência de vida é um coisa
assim que não é muito diferente de muitos que nasceram aqui nessa região...
Comecei a trabalhar muito novo, tive pouca oportunidade pra estudar. Aprendi um
pouco com muita dificuldade, até porque eu sou o primeiro filho, então tive que trabalhar
também pra poder ajudar meu pai, sabe? Sou, filho de Aurino e de Agmar, e sou o primeiro,
né? Tenho o privilégio de ser o primeiro...
É uma coisa que a gente já traz, de quando nasce mesmo, não que ele exigisse, meu
pai nunca foi de exigir nada da gente. Mas quando meu pai pegava um trabalho nas fazenda, a
gente ajudava sempre trabalhando na roça. Sempre que eu podia, eu ia pra ajudar, pra ele
concluir ali aquele trabalho, o mais rápido possível. Depois, meu irmão, que é o segundo
filho, já começou também a ajudar. Naquela época a gente trabalhava mais era na Fazenda
Encantada, de foice, roçando. Então, quando tinha aula aqui, a gente estudava de segunda a
sexta e quando era no sábado e domingo, eu e Bel, meu irmão, ia lá pro trabalho, ajudar meu
pai. Às vezes, no domingo meu pai não ia, ia só eu e Bel.
Quando era no final do trabalho, que a fazenda fazia as contas e pagava, ele queria dar
à gente a parte que a gente produzia... A gente não aceitava, até porque a gente dizia: “Não
pai, não precisa dar dinheiro, pra que a gente quer dinheiro?” A gente não tinha ambição,
naquela época não tinha necessidade de comprar nada, porque o que precisava era o
suficiente, o que ele dava. Então, a gente acabava não querendo. Só época de festa que a gente
pegava um dinheirinho assim, pra poder comprar doce e ficar na farra mais os amigos. Meu
pai sempre foi um cara muito justo. Não tinha negócio de errar, se a gente errasse, era ele
mesmo quem dava a condenação... Se errasse, tinha que pagar, e pagava caro. Mas ele foi um
cara sempre muito consciente do que fazia e nos deu muita oportunidade de sermos a pessoa
que somos. Graças a Deus, nós somos em dez irmãos – seis homens e quatro mulheres – mas
somos dez irmãos, mesmo. Não tem esse negócio de diferença, sabe? E até hoje ele é o que
ele é, você pode ver, e é daquele jeito.
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Minha mãe, do mesmo jeito. Ela foi criada praticamente só com o meu avô, porque
minha avó se separou do meu avô, quando ela tava pequenininha, com idade de 8 ou 9 anos.
Tinha mais quatro irmãos. O mais novo veio a falecer, porque ficou muito novinho e não
aguentou... Os outros irmãos ela acabou de criar mais meu avô. Por isso, meus dois tios e
minha tia, consideravam minha mãe como se fosse a mãe deles, porque ela que ajudou a criar.
Acho que por conta disso, ela também foi e é um pouco mais agitada que meu pai. Meu pai
era paciente, e minha mãe já é um pouco mais agitada! Mas, ela sempre deu o exemplo pra
gente e eu não tenho que reclamar dela hoje, não. Talvez se ela não fosse tão rígida, a gente
não seria o que nós somos hoje.
Mas, no mais, saí um tempo daqui, trabalhei um tempo fora e, assim, aprendi muito
com a vida, às vezes viajando, sabe? Já trabalhei em alguns lugares fora daqui pra poder
também ter um pouco de experiência, viajei fazendo passeio também pra poder conhecer
outras culturas, outros meios de sobrevivência através de algumas organizações, através de
alguns amigos. Sempre tive essas oportunidades...
Eu trabalhei em Salvador durante um tempo. Eu tinha 16 anos, tava quase
completando 17 anos. Nessa época, eu parei de estudar na quinta série, estudava em Lençóis,
mas depois de uns anos eu voltei pra escola de novo, aí fiz até a oitava série, no Remanso, que
aí já tinha voltado a ter aula aqui, naquela escola ali mesmo. Parei de estudar, saí daqui e fui
pra Salvador. Lá eu fazia de tudo, praticamente. Eu trabalhava na casa de uma família que me
tratava muito bem. Eu cuidava de carro, de jardim, de piscina, fazia pagamento, buscava
coisas, fazia de tudo.
Eu fiquei em Salvador até em outubro, quando eu ia completar 18 anos, em dezembro,
eu vim embora. Naquela época o garimpo tava bom, eu vim embora e fui pro garimpo
trabalhar, fiquei trabalhando durante um bom tempo.
Com 22 anos eu já tive minha primeira filha, que agora, este ano, vai fazer 22 anos,
também. Eu tinha 22 anos de idade, quando minha namorada, Iraci, apareceu grávida, aí meu
pai fez o papel de juiz. Eu queria correr, na verdade, não pensava em casar, sabe? Eu não
queria uma família naquela época, na verdade, não tava nos meus planos... Meus planos era
primeiro construir algo. Eu já tinha uma primeira casa, fui eu que fiz. Eu comprei já tinha uma
parte feita, o dono resolveu ir embora, aí eu comprei, reformei, aumentei, arrumei tudo. Foi
quando a menina me disse que tava grávida... Meu pai não deixou correr, não, disse que se eu
corresse, ele ia me buscar. Aí eu fiquei...
Iraci veio morar aqui comigo. Minha filha Gessane nasceu, em 1991. Iraci ganhou
nenê em Lençóis e depois nós viemos pra aqui, ficamos morando aqui. Aí quando ela tava
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com sete meses já, começando a andar, ela teve uma infecção intestinal. Como eu não tinha
muita experiência quanto a isso, não sabia mesmo o que era, aí a gente foi pro médico.
Chegando em Lençóis, não tinha médico, aí a gente levou pra Seabra. O médico pediu
pra internar, só que passaram duas semanas e eles não descobriram o que era, passou remédio,
passou remédio, e nada dela melhorar!
Nessa época, eu trabalhava no garimpo, no município de Palmeiras, lá no Campos de
São João, fica perto de Seabra. Aí, resultado, chegou a época do carnaval e os médicos tudo
querendo sair, festejar. Mas, a direção do hospital determinou que se tivesse um paciente
internado, os médicos não poderiam sair. Aí só tinha lá Gessane que tava internada e acho que
mais uma criança. Aí liberou a outra criança, não sei se boa ou ruim, e aí que eles viram que
Gessane não ia sarar, deram uma dose de vitamina, muito forte, que ela provavelmente não
aguentaria, entendeu? Eles queriam se livrar dela de qualquer forma pra poder ir pro carnaval.
Quando conseguimos no maior sufoco tirar ela de lá e levar pro hospital em Salvador, a
médica me disse que eu podia processar o médico e o hospital em Seabra.
Foi uma tia de Iraci que levou Gessane pra Salvador. Chegou em Salvador,
conseguiram internar ela no Hospital São Rafael, naquela época era uma carestia desgramada!
Só pra conseguir uma vaga pra internar, era um dinheiro que não era brincadeira... E eu sei
que, com isso, ela conseguiu internar, os médicos pediram uma série de exames, mas mesmo
assim, depois que ela chegou em Salvador ainda foi oito dias pra ela conseguir uma vaga. E
ela resistiu! Aí depois que conseguiu internar ela, pronto! Os médicos caíram pra cima!
Ela saiu daqui com sete meses e completou um ano no hospital. Aí eu vim embora,
porque eu tinha que trabalhar no garimpo, o garimpo fraco pra caramba. O dinheiro que eu
arrumava não dava pra pagar as despesas dela no hospital, foi a tia que levou e ficou
segurando a barra lá... Passado um bom tempo, acho que ela ficou internada durante uns seis
meses, mais ou menos, eles deram alta pra ela, só pediram pra não sair de Salvador, que ela
ainda tava muito fraca. Quando ela saiu do hospital, praticamente, não dava pra conhecer...
Ela ficou toda desfigurada. Eu não aguentava ver... Depois quando ela melhorou, a gente já
trouxe pra aqui. Aí o médico pediu pra gente não vim morar na roça. Porque a gente não podia
ficar muito longe de Salvador. Decidimos mudar pra Lençóis, ficamos morando lá, até quando
a gente se separou. Gessane tava com dois anos. Aí eu vim embora pra cá e hoje Iraci ainda
mora lá com Gessane. Ela já tá moça!
Então, a minha vida sempre foi, praticamente, uma correria, entendeu? Nunca teve
nada fácil, não.
Eu aprendi a trabalhar garimpo jovem, bem novo, porque eu ficava aqui e quando era
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no final de semana, eu ia pro garimpo pra trabalhar com meu tio, tinha uns 13 pra 14 anos,
quando eu vi um diamante a primeira vez. É uma pedra completamente diferente de todas as
outras e que realmente você sente aquela alegria, é uma sensação que não dá nem pra
explicar... Era garimpo de serra, sabe? Já trabalhei tanto garimpo manual, quanto motorizado,
mas na serra eu trabalhei em gruna. Você trabalha debaixo da serra, entra debaixo das pedras,
sabe? Trabalhei em gruna, trabalhei em barranco, em beira de rio e depois de um bom tempo
de garimpo de serra foi que eu vim trabalhar com motor, trabalhei durante um tempo... Mas eu
nunca fui de ficar muito tempo fora daqui, sempre trabalhei aqui por perto. Na época que eu
morava em Lençóis, trabalhei muito tempo na região de Andaraí, no município de Redenção.
A gente ficava quinze dias, três semanas no garimpo, depois vinha pra casa, passava o final de
semana em casa. Quando tinha as folgas eram quatro dias, aí a gente vinha também, quase
sempre que tinha oportunidade, a gente ia pra casa.
Nessa época, a gente trabalhava por porcentagem, então, geralmente era 5% pro
gerente – quem ficava responsável pelo grupo – aí era 4% por pessoa que operava a máquina
e 3% pro restante do grupo. Se era um motor de seis polegadas de água, então ele trabalhava
com seis pessoas e quando era um motor maior de oito polegadas, trabalhava com oito
pessoas, era de acordo com o tamanho do motor. Aí tinha essa porcentagem que era dividida
assim. No fim quem ganhava mais era o dono, é claro. Eles calculavam em torno de 25% o
que eles pagavam e os 75%, às vezes 80%, era do dono do garimpo.
Só que assim, também a gente não tinha despesa nenhuma, todo gasto, toda despesa
era por conta do dono. Mas, de qualquer maneira, o lucro maior era do dono mesmo, não tinha
como. Mas mesmo assim, na época, se você acertava num garimpo bom, ainda dava pra
ganhar um troco. Quando eu fiz a primeira casa, já foi dinheiro de garimpo, eu tinha 18 anos
quando eu fiz aquela casa... Então, quem soube aproveitar, o garimpo ajudou muito.
Só que assim, naquela época, a gente gastava muito, sabe? Porque era muito fácil de
ganhar esse dinheiro... Era perigoso, claro, mas era fácil e era um trabalho que a gente fazia
por prazer mesmo. Aquele trabalho alegre, divertido, era todo mundo ali brincando, dando
risada naquela maior zuada, sabe? Você não via um garimpeiro encrencar com outro, de jeito
nenhum! Ali, se um tava precisando de alguma coisa, o outro já socorria. E se fosse pra rua e
tivesse um problema com um garimpeiro, no outro dia tava lá, a turma todinha! Era uma
classe super unida! Por isso que, às vezes, na cidade, tinha aqueles grupos que não gostava
dos garimpeiros, e que dizia que os garimpeiros eram mulherengos, que gostava de chegar lá e
carregava as mulher tudo da cidade, que as menina não queria os de lá da cidade...
Até porque também os garimpeiros chegava pagando tudo e naquela maior zuada, todo
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mundo com dinheiro no bolso... Então, a mulher ia deixar de ficar com um cara que tinha
condição de pagar tudo pra ela, pra ficar com outro que não ia pagar porra de nada?! Então,
tinha essas coisa. E, também, às vezes por ser de fora... Sempre tem essa diferença do pessoal
que vem de fora. Às vezes rolava alguma confusão, o cara da cidade quando encontrava um
garimpeiro sozinho queria pegar e descer-lhe a pancada... E se realmente acontecesse isso, no
dia seguinte, a garimpeirada vinha atrás dele e ia buscar ele onde tivesse. Era assim. Só que
acabava não dando muita confusão, até porque esses que tentava encrencar, sabia que ia ter
problemas.
Era a classe muito unida, muito muito unida e o comércio era muito bom na época do
garimpo. Você vendia muito mais, você construía mais, porque rolava muito dinheiro, muito
dinheiro no garimpo.
Pena que a gente teve que parar, porque o pessoal que administrava o garimpo não
tinha aquela consciência e conhecimento de preservar, entendeu? A gente sabe que foi o
pessoal do Meio Ambiente quem proibiu o garimpo, mas eu não condeno, não, principalmente
hoje com o conhecimento que eu tenho. O pessoal não soube trabalhar, porque se soubesse
trabalhar, com certeza o pessoal do Meio Ambiente não iria estar implicando. Porque o acordo
era pra não destruir. Você ia trabalhando e repondo aquele material de volta... E dava pra
trabalhar assim, só que o pessoal não queria, né? Acho que pra não ter trabalho, pra não
gastar, então ficava abrindo aquelas crateras aí adoidado, desmatando, porque o garimpo
destrói tudo, tudo, tudo.
Na época que o garimpo foi proibido e parou, na verdade, eu não tava mais
trabalhando assim, direto. Eu nunca fui de ficar muito tempo direto no garimpo, porque eu
andava muito e o garimpo prende muito a gente. Então eu trabalhava um tempo e dava um
tempo também fora do garimpo. Trabalhava em fazendas, saía pra poder trabalhar fora, depois
vim aqui pro Remanso pra poder dar aula, fiquei aqui dando aula durante um tempo também...
Aí eu saí do garimpo.
Eu ensinava aqui na comunidade primeira, segunda, terceira e quarta série. Depois que
veio as leis de que a gente que não era formado não podia dar aula, então, eu tive que parar. Aí
começou vir o professores de fora pra poder dar aula aqui. Mas antes, eu dava aula aqui, dei
aula durante um bom tempo. Ensinava três turmas por dia, não tinha descanso de nada. Mas
era bom, mesmo assim era bom, até porque era o pessoal aqui da comunidade mesmo. É uma
coisa que você faz sabendo que, você dá o melhor de si, sabendo que é pra si mesmo que você
tá fazendo aquilo, é seu povo. Então era muito bom.
Depois disso, eu comecei a trabalhar com apicultura, aí fui parando de sair daqui,
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comecei ficar mais aqui dentro, montei esse bar e voltei a morar de novo no terreno onde eu
nasci. Quando meu pai saiu daqui, e fez a casa mais lá em cima, no Licuri, deixou uma casa
feita e deu pra um pessoal ficar morando, aí o pessoal mudou daqui, ficou abandonado, a casa
caiu toda, ficou este terreno vago. Quando a energia veio, eu resolvi fazer uma barraca aqui
pra vender cerveja na festa de São Francisco, depois que passou a festa, o pessoal não deixou
eu desmontar mais a barraca. Como era uma área que meu pai já tinha deixado antes e não
tinha mais ninguém usando, eu voltei pra cá e a partir daí eu comecei a morar aqui. O bar
deve ter a faixa de uns quinze anos, a mesma idade da energia.
Então hoje eu trabalho com apicultura, tenho esse bar e também trabalho um pouco
com turismo. Pescar eu já pesquei muito, e de vez em quando eu vou no rio pescar, mas mais
por diversão mesmo. Eu nunca pesquei pra comercializar, não. Tinha muitos que pescavam,
que viviam da pesca. Antigamente mesmo, não tinha o conhecimento que tem hoje do
turismo, né? Então, todo mundo sobrevivia praticamente da pesca e dos trabalhos da fazenda.
Eu lembro quando trouxeram as primeiras canoas pra aqui, aquelas canoas de madeira,
pra pescar, e dessa pescaria eles começaram a inventar passeio. Aí foi a partir daí que
começou a vim as visitas do turismo. Foi aparecendo barcos e mais barcos até a quantidade
que tem hoje. Mas começou assim, que antes ninguém tinha conhecimento dessa trilha aqui,
desse roteiro. Também não tinha aquele restaurante que tem lá no Roncador. Lá era uma casa
onde morava um casal de velhinhos, Dona Esterlita e Zé João . Quando eu era pequeno, a
gente ia pra lá pegar manga, porque antigamente, só tinha manga espada lá. Ai, passado um
tempo ele morreu e a velhinha não quis morar mais lá. Outras pessoas compraram e passaram
a utilizar a área como um restaurante. Aí foi recebendo visita, foi recebendo visita e hoje tá lá
conhecido praticamente pelo mundo inteiro o Roncador.
Olha, no meu modo de ver, o turismo é uma fonte de renda, principalmente agora, que
a pesca ficou fraca e o pessoal não pesca mais como pescava antes. Não tem mais peixe,
aquela força do peixe que tinha aqui antigamente, hoje não tem mais. Porque, se antes, todo
mundo sobrevivia da pesca e das mãos de obra nas fazendas, o turismo veio a substituir essa
parte e hoje não tem mais trabalho de fazenda e a pesca ficou bem fraca. Tanto que tem
pouquíssimos pescador hoje que vive da pesca, a maioria sobrevive do turismo, entendeu?
Eu só acho que o turismo deveria ser bem mais aproveitado, mas a comunidade não
tem condições de fazer um bom investimento e pra se ganhar dinheiro tem que se investir, né?
E aqui ninguém, tem... Essa é uma grande dificuldade que nós temos: não poder produzir,
exatamente porque não tem condição de investir.
Eu não espero que o governo nos dê as coisas, mas eu queria que pelo menos
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facilitasse pra gente poder conseguir. Eu vejo assim, por exemplo, as linhas de crédito, os
bancos fazem uma grande propaganda que tem crédito pra isso, crédito pra aquilo, mas
quando a gente vai tentar acessar isso, é uma burocracia tão miserável que a gente não
consegue, só aquelas pessoas que têm dinheiro. Então, eu acho que para nós que não temos
dinheiro e precisamos, deveria ser facilitado de alguma forma, porque o potencial que tem
uma comunidade como essa nossa aqui, poderia ter uma linha de crédito que facilitasse, sabe?
Não sei, mas assim poderia ter uma estrutura melhor, pra receber um número maior de
turistas. Organizar mais, e, por ser uma comunidade, eu acho que tudo deveria ser dividido em
partes iguais... Senão o turismo fica mal distribuído. Tem turismo que só faz passar aqui
dentro da comunidade.
Se você faz uma coisa mais organizada, o turista vem visitar a comunidade, vai ter
uma boa hospedagem, pra poder conhecer melhor o potencial que a comunidade tem e que
pode mostrar pro turismo. E do jeito que tá, não. Tem uns que só passa aqui, às vezes o carro
nem para na comunidade, vai direto pro rio, de lá já pega o barco, vai fazer o passeio, volta, já
entra no carro já passa direto, também vai embora, então aí só quem vai se beneficiar disso é o
dono do barco e o remador, só. Então não tem quase proveito nenhum pra comunidade em si.
Eu tenho a experiência com um outro tipo de turismo, que é o comunitário, e que
praticamente gera muito mais renda aqui pra comunidade.
O turismo comunitário começou com uma Ong lá de Lençóis, chamada Calumbé que
fazia parceria com o Grãos. Chegou aqui um dia uma moça, que chama Ciça, e me procurou
se eu queria organizar, e de uma certa forma me responsabilizar em receber grupos, sabe?
Nessa época eu era casado com minha segunda esposa e tava aqui morando no Remanso com
minha família e eu falei com ela que eu não sabia, porque eu nunca tinha feito aquilo e
também nunca tinha visto em nenhum lugar, e tal. Ela me disse que traria um grupo pra passar
um dia e me pediu pra fazer o almoço, eu e minha esposa ali, concordamos e resolvemos
tentar.
A gente não fazia o passeio da Cachoeira do Roncador. Eles faziam uma vivência aqui
dentro da comunidade, certo? E a gente passava a maior parte do dia andando, conhecendo a
comunidade, as histórias, aí fazia o xarope... A gente fazia um passeio na mata pra conhecer as
ervas, essas coisas toda.
Aí começamos assim, ela trouxe o grupo, a gente fez o almoço, e aí continuou. Ela foi
trazendo mais grupo e trazendo mais grupo... Começou a aumentar, aí ela viu que o tempo era
pouco, veio conversar comigo pra arrumarmos algumas casas que quisessem receber o grupo
pra dormir.
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Ela trouxe esse grupo, aí dava pra dormir um bocado lá em casa e o outro grupo eu pus
pra dormir aqui na casa de França e Fernando. Chamei França, perguntei se ela queria, ela
disse que queria e tal, eles passaram a dormir lá. O grupo vinha de manhã, passava o dia
todinho na comunidade, aí dormia, passava o outro dia todinho, aí no final do dia ia embora.
Aí passamos a fazer visita assim: a gente ia lá pra casa do mel, visitava os apiários,
depois ia pro mato colher as ervas, ia pra casa da minha tia Judite fazer o xarope e ia lá pra
casa, pra casa de farinha e a noite a gente fazia uma roda, chama roda de prosa, que era com
meu pai, lá no terreiro.
A gente foi acrescentando aos poucos e envolvendo cada vez mais famílias, a intenção
dela era colocar o máximo de participantes da comunidade. Aí fiz os convites pra outras
famílias, as que puderam se colocaram. Depois, quando veio as casas populares, aumentou
mais ainda a possibilidade de algumas pessoas participarem.
Já faz uns dez anos que a gente faz este tipo de turismo aqui e é o que mais dá renda
pra gente da comunidade. Porque de uma certa forma, envolve bem mais as famílias. Quando
eu recebo o grupo, eu já vou comprar o peixe na mão do pescador que não tá participando do
grupo, mas eu já vou comprar o peixe na mão dele. Quem não tem barco já vai alugar o barco
de outras pessoas que também não tá fazendo parte do grupo, já vai um desses outros que
também não tá no grupo pra remar. Então tem uma série de fatores que diferencia do outro
turismo.
O outro turismo praticamente quem ganha o dinheiro, quem se beneficia disso é só o
dono do barco e o remador, só. No turismo comunitário, não. Ele envolve quase toda a
comunidade e hoje já tem a casa do mel, a casa de farinha, tem o xarope, tem o passeio na
mata, tem o passeio no Marimbus, tem o forró à noite pra encerrar... Tem alguns que se
emocionam muito, outros que continuam mantendo contato, voltam depois com seus
familiares. Então, isso pra gente, eu acredito que é satisfatório, né?
Fora isso, as pessoas envolvidas aqui se sentem satisfeitas, também. Primeiro, porque
eles fazem uma coisa que gostam de fazer, e de alguma forma, é um complemento pra renda
deles também, entendeu? Porque nesses trabalhos todo mundo que participa, ganha. Então de
alguma forma já é uma boa ajuda, né?
E foi assim que começou... A organização Calumbé fez uma parceria com o Grãos e aí
começou esse trabalho aqui. Hoje, o Calumbé saiu e o Grãos tomou conta dessa organização,
porque assim, o Calumbé trabalha dessa forma: chega, monta um plano de trabalho, depois
que eles concluem, já vão pra outro estado montar outro, sabe? Ano passado Ciça veio aqui
visitar a gente, ela até chorou. Ela é muito emotiva mesmo, um amor de pessoa, super legal.
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Minha relação com o Grãos começou também através do turismo, porque antes o
Grãos foi lançado pelo Avante. Antes tinha o Avante Lençóis! Que era um jornal anônimo, na
verdade, começou anônimo, certo? Eles faziam a pesquisa, levantavam problemas,
levantavam algumas questões que tinha na cidade o que se deveria fazer que não estava sendo
feito... Então, um grupo de amigos começou a se reunir, se juntar e fazer os jornais às
escondidas. Aí saía à meia-noite colocando os jornais debaixo das portas das pessoas até que
resolveram se declarar, entendeu? Aí montaram uma Associação e eu fazia parte do grupo
dessa Associação do Avante. Aí o Grãos de Luz fez a parceria com o Avante, era dois grupos:
Avante e Grãos de Luz. Aí depois de um certo tempo, se desentenderam, acabou se separando
e o Grãos tocou essa parte sozinho. O Avante continua lá em cima que é onde tem uma rádio
comunitária, desde a época que a gente começou lá. Já tivemos que sair correndo várias vezes
por causa da polícia atrás da gente pra pegar a gente lá. A rádio ficou instalada na minha casa
um tempo, lá em Lençóis, a gente teve que abrir um buraco no muro no fundo, pra na hora
correr, sabe?
Então a gente sempre teve essa relação. Mas, hoje eu faço parte do turismo, o Avante
praticamente parou de uns anos pra cá, só tem a rádio funcionando. Agora eu não tenho
nenhum trabalho diretamente ligado ao Grãos. Meu pai tem, Buguelo – que é Roberto – tem,
mas eu já não tenho. Mas, sempre que eles precisam do trabalho da gente, eles convidam e a
gente participa.
Além de ter participado do Avante, eu também já participei de outras organizações. Eu
já saí daqui pra poder fazer parte de um grupo do MST. Fiquei um tempo fora daqui. Por
quatro anos, fiquei lá participando desse grupo. Quando eu participei, foi antes de eu casar
pela segunda vez, formaram um grupo lá em Andaraí. Eu tava lá em Andaraí, foi num fim de
semana, aí me falaram, saiu um comentário lá na rua e como eu sempre participei de muitos
grupos assim tal, eu falei, vou participar pra ver como é que é esse negócio. Aí entrei pra
participar, aí começamos, formamos o grupo, aí escolhemos a fazenda que a gente queria,
fomos negociar essa fazenda. Na primeira tentativa, nós vimos que essa fazenda não ia dar
certo. Aí procuramos outra, saímos de Andaraí e fomos pro município de Redenção. Aí eu
trabalhava aqui, como agente comunitário de saúde e todo final de semana eu ia pra lá.
Depois que eu casei, continuei indo lá, aí minha esposa ficava aqui. Nós não tivemos
filho logo, foi uma combinação nossa. Só depois de dois anos de casado que a gente resolveu
ter o primeiro filho, quando ela foi ter neném, eu já tava ficando mais lá no assentamento, já
tinha saído daqui do Remanso. Fui pra lá, passei a morar lá durante um tempo, aí depois eu vi
que não ia me dar resultado, acabei voltando pra cá, de novo. Mas, ainda fiquei uns quatro
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anos.
Durante esses quatro anos a gente conseguiu fazer um grupo muito bom pra poder
trabalhar. Fundamos a Associação, registramos tudo direitinho, negociamos a fazenda, o
governo liberou a fazenda e combinaram direitinho com o dono da fazenda, ele foi um cara
muito legal pra gente negociar e a gente tinha um grupo muito bom, desenvolvia um trabalho
beleza lá dentro. Mas depois que eu vi que o movimento não valorizava o que a gente fazia,
eu acabei desistindo. Nessa época, desistiu eu e um bocado de amigos meus também saíram,
outros continuam lá. Mas ainda assim, eu tenho uma boa relação com o pessoal do
movimento, quando eles vieram pra uma região próxima daqui, eles me convidaram pra
liderar esse grupo, mas eu não quis. Porque eu já não gostei da primeira vez, então não quis
me envolver mais, não.
E em relação a questão da comunidade quilombola, eu sou representante das três
comunidades quilombolas que tem no município de Lençóis: Remanso, Iúna e Lagoa, que fica
na divisa do município de Lençóis com Vagner. Hoje eu faço parte do Conselho Estadual de
Comunidades Quilombolas da Bahia e também faço parte do Conselho dos territórios, porque
como a Bahia é muito grande e tem mais de 4 mil comunidades reconhecidas, a gente
resolveu dividir a Bahia por território e ficar melhor pra administrar. A gente tá no território
da Chapada.
Acho que o principal desafio das comunidades quilombolas é mais a questão da
igualdade e do racismo. Porque hoje o governo determinou algumas leis que dá prioridade pra
uma série de coisas pras comunidades quilombolas em reconhecimento pela parte da
escravidão dos nossos antepassados. Mas, mesmo assim, essas leis não são cumpridas...
Por exemplo, as comunidades quilombolas têm prioridade de algumas coisas, vem
uma verba pro estado, ou município, e dessa verba as leis nos dão o direito de x % desses
benefícios, o que geralmente não acontece. Alguns administradores, não querem dar
prioridade pra nós que somos dessas comunidades, justificando que todo mundo é igual e o
município inteiro precisa...
Eu acho que o grande desafio é isso: o racismo, o preconceito, a diferença mesmo que
existe, sabe? Eu conheço algumas comunidades, conheço algumas histórias... Nós temos
vários encontros anuais que tem representantes de todas as regiões não só aqui da Bahia, mas
de outros estados também, e tem várias histórias de conflitos, de morte, de ter que enfrentar
mesmo os poderosos... E como a gente sabe que a corda sempre arrebenta do lado mais fraco,
acaba que o negro é quem sofre mais com isso.
Como, agora mesmo, a gente tem na região aqui, território do velho Chico, uma
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comunidade que os representantes vivem ameaçados tendo que sair em duas, três pessoas pra
garantir que se alguém fizer alguma coisa, tem testemunhas...
A maioria desses conflitos são por questões de terra, porque os fazendeiros não
querem ceder porque sabem que as comunidades são reconhecidas de acordo com as áreas.
Então se a comunidade é reconhecida, como aqui o Remanso é reconhecido, aonde envolve a
história do Remanso, seria de direito da comunidade. Aqui, graças a Deus, a gente não
enfrentou isso. Não temos esse problema, pelo contrário. O fazendeiro daqui tem a intenção
de passar a fazenda inteira pra gente. Antigamente teve alguma diferença, mas o dono da
fazenda entrou logo em acordo e não teve muita confusão...
Porque nossa área que já tá no nome da Associação, foi uma área doada pelo
fazendeiro, nessa época não tinha nem reconhecimento de comunidades quilombolas. Porque
se fosse na época que a gente já tivesse sendo reconhecidos, provavelmente não ia pegar só
este pedaço de 130 hectares, entendeu? Estaria com a fazenda inteira, porque foi onde a gente
nasceu e formou famílias, e que se criou e que tem toda uma história de nossos antepassados
aqui dentro. Então, se fosse hoje, essa fazenda estaria toda no nome da comunidade e não teria
conflito nenhum porque os donos, principalmente agora com as novas leis ambientais, não
podem desmatar mais e, por isso, não têm interesse de continuar com a fazenda... Porque eles
vão fazer o quê só com a mata, ficar olhando a mata? A gente já se sente bem, claro, de ficar
vendo a mata aí, principalmente hoje eu que trabalho com apicultura. Agora, as outras
comunidades que eu represento aqui na região, foram reconhecidas depois do Remanso, e
ainda não têm o direito à terra.
A Iúna, por exemplo, tem problemas porque a comunidade em si não tem terra própria.
Eles moram numa fazenda e trabalham porque os donos deixam eles trabalhar, entendeu? Mas
eles não têm uma área própria. Como era o Remanso antigamente, do outro lado, ainda
continua sendo a Iúna. Tanto que foi liberado um projeto de abastecimento de água pra lá e o
pessoal furou o poço e tinha que fazer, fez um reservatório no alto que fica lá próximo da casa
da Dona Jovita, mas, na época, não pode distribuir água exatamente por isso, como é que o
governo vai fazer uma obra numa área que não é da comunidade? Então tem essa questão.
Conseguiu liberar pra poder colocar energia, agora lá tem energia, mas não conseguiu fazer o
abastecimento de água. A prioridade da comunidade seria a regularização dessa área, né? Pra
eles poderem ter a área deles, que ainda continua sendo do fazendeiro.
Aqui já é diferente, primeiro a gente teve a terra pra depois ser reconhecido. Bom, e
nós fomos reconhecidos por nossas raízes que vem da história que os mais velhos contam pra
gente sobre as origens da comunidade que assim, veio um negro – agora a questão é que até
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então não tem certeza se foi um negro ou se foi uma negra que fugiu de lá, certo? E acabou
encontrando com os índios aqui, formando uma família, uma união de um negro e um índio,
são os nossos antepassados. Tanto que na família tem tudo mesclado, sabe? Tem pessoas mais
brancas... Não posso nem dizer que seria como hoje, porque hoje já tem grandes diferenças, já
teve várias introduções diferentes na família. Mas antes, mesmo assim, era um bocado de
negro, cabelo mole, chamado caboclo, que era da mistura do negro com o índio. E, quando eu
era criança, eu lembro que a gente saía batocando aí pro meio da mata com a beca, matando
passarinho, e saía em cima de um monte de tralha de índio, sabe? Panela, prato, aquelas coisa,
assim, tudo de barro. A gente saía doido, na carreira com medo dos índios pegar a gente! E,
segundo nosso povo, os índios que habitavam aqui era da tribo cariris, que, segundo eles, os
cariris comiam gente e não aguentavam pegar um branco que comiam assado! Aí quando a
gente encontrava no meio da mata as panelas de barro, saía doido na carreira com medo dos
índios!
Mas encontrar eles mesmos, não. Agora, muitos vestígios de índio aqui na época que
eu era menino, ainda alcancei muito. Mas não existia mais índio aqui, não.
Depois que eles passaram a morar aqui, ninguém que eu conheci, chegou a ver um
índio, não. Agora, os outros primeiros, sabia que tinha, porque tanto que houve essa mistura.
E também o que nós não sabia era de onde veio esse negro, de que senzala que veio, de que
região foi que veio pra aqui. Porque, na verdade, o Remanso não começou aqui, ele começou
do outro lado do rio.
Então, essa tribo usava essa área aqui tanto do lado de lá como do lado daqui, e o
Remanso foi construído do lado de lá. Nos dois lados a gente sempre encontrou peças,
vestígios que a gente sabe que eram materiais usados pelos índios. O que agora ninguém sabe
é de onde foi que veio esse negro.
Apesar de não saber exatamente de onde veio, somos quilombolas. Eu me sinto
quilombola e eu acho que ser quilombola é ter a tradição e o orgulho de vir de onde viemos,
as raízes que nós temos, a história do negro com o mundo, não é só com o Brasil, é com o
mundo. E saber que nós, a população negra, somos a maior população no mundo inteiro. Pena
que não é todo mundo que se reconhece, às vezes você por ter a pele tão clara, mas isso não
quer dizer que você não venha de uma descendente de negro. Eu, por exemplo, me orgulho
muito. Se eu pudesse eu seria mais escuro ainda, igual um tio meu. Mas minha mãe já veio de
outra linhagem, meu avô era caboclo, que é uma mistura de negro também, o pai da minha
mãe era um caboclo, caboclo mesmo... E a minha avó, a mãe da minha mãe já era mais clara.
Já minha avó na parte do meu pai, era cabocla também, minha avó era moreninha, mas tinha
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um cabelão longo assim que vinha aqui em cima das costas. Já meu avô, não. Meu avô, pai do
meu pai, era tipo africano, mesmo. E isso me dá um orgulho, sabe? Essa questão da cultura da
gente, aquela coisa gostosa de se ver, de se fazer, de se apresentar. As comidas típicas, os
temperos diferenciados, a questão do negro. Eu pra falar verdade, eu me adoro, eu me adoro.
Hoje a gente tem um grupo de forró aqui também que chama Marimbus Quilombola,
um grupo de quatro pessoas: meu pai na sanfona, eu e mais Buguelo (Roberto) fica revezando
zabumba e triângulo, Seu Lói no vocal e meu pai que não troca com ninguém porque ninguém
sabe tocar sanfona...
Eu entrei pro forró porque, meu pai sempre tocou. Ele começou a tocar com a idade de
doze anos, então o pessoal praticamente explorava ele, sabe? Mandava buscar meu pai, ele
saía ficava às vezes até semanas fora daqui, tocando sem ganhar um centavo. Quando chegava
em casa, minha mãe arretava e, danava! E ele na paciência dele, não tava nem aí. Mas minha
mãe se arretava...
Depois que eu comecei a crescer, eu ficava vendo meu pai nas festas daqui, tinha vez
que meu pai ficava três, quatro dias aqui dentro do Remanso sem pisar em casa, só tocando
sanfona. Aí depois que eu cresci um pouco mais eu pensei: “Não, esses caras vão matar meu
pai. Desse jeito meu pai não vai acabar de criar os meus irmãos. Vou tirar meu pai disso.”
Comecei entender um pouco das coisas, né? Aí eu dei pra ir pro forró. Chegava lá,
quando pai parava de tocar às vezes pra ir no mato fazer um xixi, eu pegava a sanfona e
corria, carregava a sanfona. Os cara corria atrás de mim pra tomar, outros queria me bater, pra
não parar a festa e aí eu falava: “Vocês quer tocar, toma a sanfona pra tocar, que pai não vai
tocar mais, não. Olha há quantos dias que pai tá aqui, rapaz? Será que pelo menos vocês estão
dando comida a ele?” Eles não achavam bom, não. Aí eu comecei a carregar, assim fui
controlando mais, sabe?
Só que a gente não participava de nada, nem eu, nem nenhum de meus irmãos. Aí
depois passado um tempo, que eu fui vendo mais essa parte financeira, mesmo, pra tentar
ajudar ele a aproveitar um pouco da profissão que ele tinha, comecei a acompanhar ele. Falei:
“Pai, eu vou passar a acompanhar o senhor, agora. Só que tem uma coisa: as coisas vão ser do
meu jeito?” Ele: “Do seu jeito como?” “Bom, eu assumo a parte financeira, quem vai negociar
sou eu, quem vai botar preço em tudo sou eu, as coisas vão ser feita do meu jeito. Se for assim
eu vou participar do grupo, senão eu deixo o senhor daquele jeito que o senhor tá. Porque aí o
senhor chega lá aí uns paga, outros não pagam nada, uns pelo menos dá transporte, outros
nem dão; e às vezes pegava ele para fazer uma farra, e dessa farra se tornava em um dia, dois,
certo? E aí eu não quero.” E pai: “Tá certo, você pode fazer parte.”
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Aí eu comecei fazer parte, eu já batia triângulo. Aí saía mais ele, quando alguém
convidava, ele mesmo já mandava vir acertar comigo. Aí começou a melhorar, a partir daí foi
bom pra ele, bom pra mim e bom pra outros também que participa, né? Tem forró quase que o
ano inteiro e durante o São João, a gente toca a semana inteirinha lá em Lençóis. Não toca
mais porque não tem tempo. Às vezes tem vários convites pra gente poder ir tocar fora, a
gente já viajou pra alguns lugares. Meu pai já foi até pra Espanha tocar, mas aí já não foi o
grupo de forró, foi o grupo do Grãos. Eles me convidaram, mas eu não quis ir pra Espanha,
não. Aí Buguelo foi mais meu pai, mas eu não fui.
Hoje já tem um grande repertório de músicas, mesmo, do grupo. Tem muitas músicas
que a gente compõe, mas CD, assim, a gente nunca gravou, não. Eu mesmo não tenho
nenhum interesse, porque, a partir do momento que a gente gravar o CD e se espalhar por aí,
vão se reproduzir, se reproduzir, e eu acredito que isso não vai dar lucro nenhum pra gente. Eu
acho assim bem mais simples a gente fazer direto, ao vivo, as pessoas adoram, são coisas que
a gente faz improvisado, não tem treinamento, não tem um repertório feito pra apresentar,
não. Chega lá, vai tocando a música que entrar naquele ritmo, vai cantando, e aí rola a noite
toda e as pessoas adoram...
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Maria Almeida Dias

Figura 8: Maria Almeida Dias

Foto: Ana Carolina F. da Costa, fevereiro de 2013.
Esta entrevista foi gravada em fevereiro de 2013, em uma tarde de quinta-feira, na
rede em frente à casa de Dona Maria. Embora tenha gravado uma única entrevista, tive a
oportunidade de conviver intensamente com ela pois, além de ter me hospedado em sua casa
em todas as minhas visitas ao Remanso, estabelecemos laços de amizade e confiança intensos
e sinceros. Dona Maria nunca havia visitado a Cachoeira do Roncador. Embora este passeio
faça parte do roteiro turístico no Remanso, nem todos os moradores tiveram a oportunidade de
navegar pelo rio e conhecer a cachoeira. Maria aceitou meu convite para conhecer o Roncador
e compartilhamos a experiência de visitarmos juntas a cachoeira pela primeira vez.
Dona Maria foi fundamental para a realização deste trabalho, tendo me acompanhado
e apresentado a quase todos os membros da comunidade do Remanso. Além dos habitantes da
comunidade, ela também me apresentou pessoas residentes em Lençóis que colaboraram de
diversas formas para a realização desta pesquisa.
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No início, eu não gostava muito de Lençóis, porque quando a gente sai da roça pra
ir pra cidade, a gente nunca gosta. Eu ficava lá porque era o jeito eu ficar por causa da
escola, por causa de doença. Era muito difícil aqui.
O meu nome é Maria, tenho 46 anos, vim pro Remanso aos 8 anos de idade. Casei aos
dezessete. Tive oito filhos, tudo com parteira, sem ir em médico e criei todos aqui. Hoje,
minha caçula tá com 19 anos e eu tô sozinha agora. Todo mundo foi embora e largou eu e o
marido. Uns tá estudando, outros tá trabalhando, já tenho três netos. Sofri muito pra criar
meus filhos porque era muito difícil, não tinha trabalho, a gente tudo desempregado. Criei
tudo com produtos daqui mesmo que a gente plantava, que vinha das roça. E é assim, desse
jeito.
Eu nasci no povoado da Peruca, município de Andaraí. Aqui na Chapada, mesmo, do
outro lado do rio. Aí quando eu tinha 8 anos a gente veio pra aqui, pro Remanso, com nossos
pais Rosalvo e Josefa. Minha mãe tá com 73 anos e meu pai se tivesse vivo já tava com 90.
Ele morreu aos 70 anos, teve trombose, teve que cortar a perna, sofreu muito. Ficou cinco
anos na cama e não teve jeito, morreu.
Lá na Peruca, a gente vivia trabalhando na roça, também. Meu pai era tropeiro, que é
quem faz transporte com animais: em mula, cavalo, burro, ele tinha muitos animais. Ele
pegava uma carga aqui no Remanso e levava pra Lençóis. Rodava pelo Morro do Chapéu,
Jacobina, Andaraí, Palmeiras, Seabra, rodava tudo em animais fazendo entrega. Ele levava um
mês fora de casa e mãe ficava com a gente. A gente é em oito irmãos e mais um filho adotivo
que mãe tem, aí é nove.
A terra era de meu pai, depois ele vendeu e veio pro Remanso. Quando a gente chegou
aqui, já era todo mundo desse lado. Meu pai decidiu vim porque aonde a gente morava não
tinha água, não tinha escola, não tinha muito do que viver. Só era uma fazenda com dois ou
três vizinhos próximos e aí a gente sofria muito, porque saía de lá pra vim pegar água aqui no
Remanso. A gente tomava banho com cinco litros de água porque não dava pra usar mais. A
gente carregava em vasilha ou em carote, levava cinco ou seis carotes daquele. Aí usava três
pra tomar banho e o outro deixava pra fazer as outras coisas. Aí todo dia tinha que vim, todo
dia. Era muito sofrido. Fim de semana a gente vinha pra lavar roupa no rio, e é longe, daqui
até lá é muito longe. Minha mãe botava a gente no jegue pra gente aguentar vim de lá pra aqui
pra lavar roupa, pegar água, era muito ruim. Depois que a gente veio, acabou esse sofrimento.
Aí, chega aqui no Remanso, não tinha carro também pra ir pra cidade. A gente
plantava feijão, melancia, abóbora aí tinha que botar na cabeça pra ir vender em Lençóis.
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Chegando em Lençóis, a gente não vendia quase. Aí tinha que dar, pra não ter que voltar com
tudo na cabeça de novo. Dava tudo. Vinha sem dinheiro e sem as coisas. Eu era criança,
adolescente, nessa época meu pai já não era mais tropeiro, já tinha desistido dos animais. Com
o dinheiro da terra que ele vendeu na Peruca, ele colocou uma venda, fez uma bodega aqui no
Remanso. Aí ele vendia feijão, açúcar, carne. Antigamente chamava bodega, hoje é
mercadinho. Aí ele criou a gente com essa bodega, vendendo as coisinhas dele, plantando
alguma coisa da roça também, pra poder a gente sobreviver. E com isso ele foi vivendo,
depois ele ficou doente e aí acabou com tudo que ele tinha.
A gente fez a casa ali onde minha irmã Conceição mora. Quando eu me casei, a festa
do meu casamento foi ali. Depois, ele recebeu um pedaço de terra por conta de uns tempos de
serviço que ele trabalhou pra um rapaz chamado Joaquim. Ele deu 21 tarefas de terra pra meu
pai por conta dos tempos de trabalho. Ele acabou vendendo esse terreno também, por que não
tava mais trabalhando e também tava muito doente e não tinha como se cuidar sem dinheiro,
aí ele vendeu pra se cuidar. Mas nem isso salvou a vida dele...
Meu pai era muito duro na nossa criação, principalmente comigo, mas eu era bastante
apegada a ele... Eu pra ir numa festa, tinha que levar meus irmão tudo como se eu fosse a
mãe. Ele achava que eu não podia namorar, que eu não podia fazer nada de errado por causa
das crianças. E só comigo, porque com os outros irmão não teve isso. Eu sou a mais velha. Aí
ele botava: “Só vai pra festa se levar os menino.” Eu levava, chegava lá tinha a casa dos
vizinho eu botava os menino pra dormir e ia pra festa. Aí eu não namorei muito. Eu tive um
único namorado, que foi com quem eu tô até hoje e já vai fazer trinta anos que a gente tá
junto. Ele chama Domingos, apelido Caburé. Botaram o apelido dele Caburé porque quando
ele era menor ele tinha um olho grandão, assim. Aí botaram o nome de Caburé, que é um
pássaro. E tamos aí, até hoje, juntos. Dia 15 de maio agora faz trinta anos que a gente casou.
Espero que a gente vá mais pra frente um pouquinho junto.
Eu me casei com 17 anos e fui mãe com esta idade, porque eu já me casei grávida.
Minha primeira filha morreu com sete meses, ficou doente. Ela tava gripada, a moça veio e
deu vacina nela e dessa gripe ela não sarou mais. Eu não sei se foi essa vacina que fez mal pra
ela, eu não sei. Só sei que dessa vacina do dia que ela tomou, ela não ficou boa mais. Ficou
três meses doente. Aqui não tinha médico em Lençóis, eu rodei tudo. Fui pra Rui Barbosa, fui
pra Seabra e ninguém deu jeito nela e aí ela morreu logo. Pouco tempo depois também eu
tornei a engravidar do segundo, e quando eu tive ele, eu também achava que ele ia morrer, eu
fiquei traumatizada. Eu não queria dar vacina, com medo, achando que foi a vacina que tinha
matado ela. Aí meu pai, depois de dois meses, me convenceu a dar vacina. Hoje Mário tá aí
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com 28 anos, já é pai de três filhos também...
Depois eu tive um aborto... Eu tenho muito medo de rã e, já com seis meses de
grávida, meu filho Mário jogava as coisas dentro do barreiro e aí quando eu desci no buraco,
tinha que descer de escada. A rã pulou em mim e eu não consegui procurar a escada pra subir,
subi rastejando a barriga no chão, nem lembrei da gravidez. Aí a neném morreu na minha
barriga... Fui pra Lençóis, um enfermeiro, era um senhor de 70 anos, sondou minha barriga e
disse que eu não tava grávida. Aí eu falei que era claro que eu tava! Aí ele me mandou pra
Seabra, eu fui e lá eles tiraram a menininha morta da minha barriga. Já tava toda perfeita a
criança...
E eu fui tendo filho e fazendo filho até quando inteirou oito, aí eu fui pra Seabra e fiz
uma cirurgia, liguei as trompas. Aí parei.
Foi minha mãe que fez todos os meus partos. A única que nasceu no hospital, foi a
mais nova, quando eu fui fazer a cirurgia também. Eu tinha medo de operar. Meu marido
pagou a cirurgia três vezes, só na terceira que eu fiz. Nas outras vezes eu fui até a porta do
hospital e depois voltei correndo, com medo de apagar na sala de cirurgia. Mas, não. Graças a
Deus, deu tudo certo. Eu não gostei do parto do hospital, porque a gente no hospital fica
muito só. Em casa, não. Tem sua mãe, seu irmão, seu amigo que chega ali e te dá apoio. No
hospital, não. Você fica só. Aí, por isso, eu achei diferente. Sei que é perigoso parir em casa,
mas eu acho que é bem melhor.
Hoje eles não usam mais parteira pra fazer parto em casa, antes tinham as parteiras
porque elas não tinham opção, elas tinham que ajudar uma a outra porque não tinha médico,
né? E, quando tinha, era uma fortuna, às vezes você não tinha condição de pagar, tudo era
pago, o parto, tudo. Então aí não tinha como você ter criança no médico, a não ser que fosse
uma emergência. Se não fosse, tinha que parir em casa. Minha mãe já fez dois mil e poucos
partos. Esses meninos aqui do Remanso, quase todos são filhos de pegação dela. Ela era
muito boa pra fazer parto, agora ela não faz mais porque ela já tá com idade e hoje não tem
mais precisão. A gente não deixou mais ela fazer por conta dos perigos que ocorrem num
parto. E como ela já tá uma senhorinha, de idade, aí é muito perigoso, né? E não tem precisão
mais, hoje tem telefone no Remanso, tem carro, a gente pode ligar pro hospital que a
ambulância vem, e antes, não, era diferente.
Como não tinha quem fizesse, ela tinha que pegar, não tinha opção pra ela. Ela rezava,
ela dava banho na mulher, dava defumador. Aí os banhos que ela dava na gente, a dor tava
fraca, de repente, a dor esquentava, aumentava as dores. Ou então, tinha hora que não dava
nem tempo, o nenê nascia logo. Aí ela chegava, quando pegava na barriga da mulher,
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sondava, já sabia se o nenê ia dar trabalho ou não, pegando na barriga ela sabia se era dois...
Com a mão ela sabia se o nenê tava na posição certa, se ia dar trabalho pra nascer ou não, se
tava vivo ou morto. Era incrível! Ela falava tudo isso. Era muito experiente minha mãe nessa
área e ela era uma parteira muito carinhosa também. Porque dizem que tem parteira grossa,
sabe? Minha mãe, não. Ela era muito carinhosa com as pessoas e ela sabia fazer remédio
quando as pessoas desmaiavam pra pessoa voltar ao normal. Mas agora ela não faz mais
parto, não.
Aí eu tive oito filhos, morreram três, dois de doença e um morreu de aborto. Aí eu
adotei dois pra cobrir a falta dos outros que tinham morrido. Uma é a minha afilhada Cíntia, e
o outro é meu sobrinho Rosalvo. Cíntia eu peguei ela com 2 anos, hoje ela tá com 13 anos. Eu
criei Rosalvo até os 12 anos, hoje ele tá em Lençóis com a mãe dele, minha irmã Sueli. Agora
que acabou os filhos eu tô aqui criando meus netos.
Enquanto eu criei meus filho, eu sempre trabalhei em roça. Teve uma época que eu
passei oito meses sem comprar nada de cidade, só comendo o que tinha na roça e meu pai que
me ajudava a comprar alguma coisa pras crianças. Meu marido trabalhava no garimpo, aí
mandava dinheiro pra fazer a feira. Ele trabalhou uns dez anos no garimpo. Só que do
garimpo ele não herdou nada, porque sempre nos garimpo que ele trabalhou, nunca dava
muito dinheiro, só dava pra viver mesmo. Aquele dinheiro da feira que ele mandava eu
rasguei meu colchão que era de capim e colocava o dinheiro dentro. Só que eu tinha medo do
colchão pegar fogo e queimar esse dinheiro, eu ficava preocupada quando eu saía, também
com as crianças. Porque a casa era de palha, o colchão era de capim, tinha todo foco de fogo
dentro de casa, a gente cozinhava na lenha, não tinha fogão a gás. Era muito perigoso.
Até que eu juntei um dinheiro que deu pra comprar um barraco em Lençóis. Aí acabou
a metade de meu sofrimento, porque quando adoecia uma criança, que eu ia pra Lençóis, lá eu
não conhecia ninguém e sofria muito com essa criança doente, sem saber pra onde ir e sem
dinheiro pra pagar um lugar pra ficar. Hoje, não. Hoje eu tenho amigos, tenho parentes, tenho
meu próprio barraco.
Um dia, eu fiquei chorando com a criança no colo com febre, pneumonia, chovendo,
sentada na frente da prefeitura em Lençóis, debaixo de um lugar que chama coreto e sem ter
pra onde ir. Lá era tudo de palha, e eu chorando com essa criança, era umas 10 horas da noite,
pedindo a Deus que ele me ajudasse que eu comprasse nem que fosse um barraco de lona, pra
eu não tá mais passando por aquilo. Parece que Deus me ouviu, daquele jeitinho que eu pedi.
O dinheiro que eu arrumei deu direitinho pra eu comprar o barraco coberto de lona, mesmo.
Aí eu fiquei tão feliz no dia que eu comprei esse barraco! Porque aí eu achava que naquele dia
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em diante eu não ia sofrer mais, como não sofri. Fui pra esse barraco, ajeitei ele, hoje já tá
com telha, tá maior, não tá mais com a lona. Já melhorou bastante, só que eu nunca terminei,
já tem vinte anos isso.
Depois que eu consegui comprar este barraco, eu mudei pra Lençóis por conta de
doença e escola também. Porque aqui não tinha escola, não tinha como os meninos aprender
nada. Aí Caburé não queria ir que não gostava de morar em cidade, ai eu disse pra ele ficar
aqui no Remanso, que eu tava indo com os meus filhos. Aí depois de oito dias que eu tava lá
ele chegou. Aí a gente foi consertar o barraco. Meu pai, quando soube que eu tava lá em
Lençóis, ela tava lá também doente com a perna amputada, na casa de um amigo. Aí eu não
podia ir pra casa desse amigo dele, sendo que ele já tava lá com a minha mãe, né? Aí quando
ele soube que eu tinha comprado esse barraco, lá não era bom pra ele ficar por conta da
cirurgia, ele podia pegar infecção mó da poeira. A casa não tinha piso, e era coberta só com o
plástico da lona em cima. Mas aí ele fugiu e foi pra onde tava eu. Aí ficou nós dois: eu e ele.
Eu operada e ele também. Aí ele disse que de lá não saía mais e foi esperto, não saiu mesmo,
saiu só quando morreu. Ele me ajudou muito. Mesmo doente, tinha uma aposentadoria, ele
tinha umas economias que ele tinha feito e aí ele me deu o telhado do barraco, comprou porta,
colocamos. Nessa época, a gente punha um lençol no lugar da porta, a cidade ainda era muito
tranquila. Hoje eu não tenho mais coragem de dormir lá em Lençóis com a porta aberta, mas,
antigamente, era bem tranquilo.
Quando eu fui pra Lençóis, meus meninos era tudo pequenininho. Com vinte e poucos
anos eu fui pra lá, passei lá dezessete anos. Eu não sabia trabalhar em nada sem ser em roça,
mas eu tinha que arrumar um emprego... Aí diz que tinha surgido um trabalho na casa de um
pessoa lá pra olhar um menino, isso eu sabia, né? Porque eu já tinha os meus. Aí eu fui ser
babá. Quando eu tô lá, eu vi uma moça que tinha pousada que precisava de alguém pra fazer o
café da manhã. Eu nunca tinha feito café da manhã de pousada, mas eu fui.
Aí procurou se eu sabia fazer, eu disse que sabia... Eu disse que só precisava fazer um
teste pra ver o que eles faziam, mas era mentira, era pra eu aprender... E eles não sabia que eu
não sabia também. Aí eu passei dois dias indo na pousada pra ver como eles fazia o café,
como colocar a mesa... Aí, no terceiro dia, o dono da pousada tinha que viajar e disse pra eu
ficar lá pra fazer o café da manhã. Eu dei conta, tudo direitinho! Fui fazendo, aí aprendi!
Fiquei trabalhando em dois empregos. Saía 4h30 da manhã pra ir pra pousada, saía 12 horas,
aí dava o almoço dos meninos, mandava pra escola e ia pro outro. Saía 14h30 pra ir olhar o
menino. Aí melhorou bastante a minha vida, meu primeiro emprego foi esse. Eu não sabia
trabalhar em casa dos outros, mas aprendi rápido também. Eu sempre fui muito inteligente.
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Aí meu barraquinho lá eu mesma fui endireitando, fui rebocando, eu mesma dei piso, botei as
portas, eu sozinha. Não saiu legal e certinho como o de pedreiro, né? Mas tá lá seguro, até
hoje. Nunca caiu, não tem nenhum buraco.
Caburé ficou trabalhando ainda um tempo no garimpo e depois arrumou trabalho lá
em Lençóis também. No garimpo que ele trabalhou teve gente que comprou carro, comprou
casa com o dinheiro deles lá, mas a única coisa que Caburé tem do garimpo é esse barraco,
porque eu deixava de comer pra ajuntar esse dinheiro, né?
Aí assim que ele saiu do garimpo, ele entrou numa firma lá em Lençóis e ficou
trabalhando de pedreiro. Ele sabe trabalhar bem de pedreiro, só que depois a firma foi
embora, aí ele voltou aqui pro Remanso pra pescar, depois voltou pra Lençóis e tornou a
arrumar outro trabalho.
Eu pesco também, mas só por curtição. Pra vender, eu pesquei na época que eu tava
juntando dinheiro pra comprar esse barraco. Eu tava com um barrigão enorme, entrava na
canoa, mas com medo, sabe? Porque o rio aqui é muito fundo... E aí eu ia pescar, o peixe que
eu arrumava eu dava ao Seu Aurino pra ele vender pra mim, e ele ganhava uma comissão pra
vender. Mas o peixe era tão pouco que ele não tirava comissão e ele sabia também que eu tava
fazendo isso porque eu tava querendo comprar um terreno em Lençóis. Muita gente me
ajudou nessa!
Em Lençóis eu também recebi muitas ajudas, tenho muitos amigos, graças a Deus.
Com três anos que eu tava lá, eu conheci uns amigos na pousada, um casal, a Daniela e o
Guilherme. Eles me ajudaram muito, muito mesmo. Eles pagaram dois anos de curso pra
Delvan e Mário, me deram 2 mil blocos pra eu terminar minha casa, mandou um monte de
coisa lá de São Paulo pra mim. Eles me ajudou bastante! A capoeira mesmo que Delvan faz,
no início, foi ele que pagou.
No início, eu não gostava muito de Lençóis, porque quando a gente sai da roça pra ir
pra cidade, a gente nunca gosta. Eu ficava lá porque era o jeito eu ficar por causa da escola,
por causa de doença. Era muito difícil aqui. Se alguém ficava doente era horrível! Você não
tinha opção, tinha que jogar nas costas e sair. E nem sempre a gente tinha essa condição de
botar o menino nas costas e ir pra Lençóis a pé. Era difícil!
Mas eu me acostumei um pouco lá na cidade. Hoje que os meninos cresceram e eu tô
aqui de volta no Remanso, eu falei: “Vocês cresceram, já dá pra vocês ficar aí, eu vou-me
embora de novo!”. Aí deixei eles lá e vim, a minha mais nova tinha 17 anos, e já faz seis anos
que nós voltamos pro Remanso. Aliás, a gente nunca tinha saído daqui, porque a gente ficava
lá durante a semana e sábado a gente vinha pra aqui. Segunda tornava a voltar pra lá, era
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assim. Fim de semana a gente sempre vinha pra aqui. Sempre a gente plantou roça e vinha
trabalhar. Na verdade, a gente não saiu, só ficava lá um pouquinho e um pouquinho aqui.
Faz seis anos que a gente voltou de vez pro Remanso. Quando eu voltei já tinha
energia e depois dessa energia, mudou muita coisa. Porque as pessoas, criança e adulto vai
por televisão, não tá nem aí pra cultura do lugar, por isso foi acabando bastante coisa aqui. Por
exemplo, a festa de São Francisco a gente fazia com vela, vinha muita gente de fora. Era
muito bonito! Porque só tinha as músicas que a gente mesmo cantava, que as pessoas daqui
mesmo fazia. Hoje não, vem som, vem banda, não sei o quê. Então, mudou. Claro, tá melhor
por um lado, porque tá iluminado, as pessoas têm mais conforto, mas na base da cultura caiu
bastante.
Sei lá, eu culpo a televisão, sabe? Porque a juventude não quer mais saber das músicas
da gente aqui, eles acham que é um “mico”. Por exemplo, quando o pessoal do Grãos vem,
eles não querem acompanhar porque eles acham que tá pagando mico. Porque o Grãos vem
com cultura, né? Mostrando as culturas, eu gosto do Grãos por isso. Eles resgataram um
bocado de coisa que a gente já tinha esquecido e eles foram atrás e hoje tá aí. Como o cortejo
que a gente faz, o samba, o jarê mesmo, de vez em quando eles botam a gente pra correr
atrás... E antes não tinha. Ninguém queria fazer mais nada disso.
E o Grãos veio pra comunidade através de Seu Aurino, né? Porque ele é muito
conhecido na Chapada pelo fato de ser sanfoneiro. Aí eles foram chegando, foram vindo aqui,
fazendo visitas, e aí a gente aceitou trabalhar com eles. Teve muito impacto positivo na
valorização da cultura, porque tem o Márcio, ele é contador de histórias, e o foco deles é a
criançada. Pra elas não abandonar aquilo que o pai dele já fez, aquilo que o avô dele já fez,
entendeu? Então eu acho isso muito bom. Eu acho que esses mais velhos têm que ser mais
valorizados, porque inclusive os daqui mesmo não valoriza mais. Essa culpa aí, a gente às
vezes, vê que você chega lá de fora e vê que a cultura da gente aqui é forte. Já eu, não vejo.
As coisas tão acabando por conta disso, porque ninguém mais tá interessado.
Por exemplo, Seu Aurino, ele tava dando aula de sanfona pros meninos, mas os
meninos não se interessaram. Se ele morre, acabou o sanfoneiro do Remanso. Eu acho que a
juventude tinha que participar mais. Isso é uma coisa que só depende deles aqui. Como Seu
Aurino, fez o maior esforço pra ensinar a sanfona, algum podia se interessar, ao menos um ou
dois ali que se interessasse, e nenhum se interessou a fazer isso... Então eu acho que a ajuda
maior seria que os próprios jovens que aprendesse a sanfona chegasse mais, tivesse mais
interesse. Às vezes Seu Aurino fica esperando lá na sede, eles ficam brincando e não vai.
Também eu acho que os pais desses jovens que tá na sanfona, tinha que também tá junto com
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eles: “Vai lá, isso é uma coisa boa, isso é uma herança, vamos botar pra frente!” Não sei se os
pais vão ou não, porque eu não participo da aula de sanfona, mas eu acho que podia ter um pai
ou uma mãe que fizesse isso.
Assim como acontece com a sanfona, o curador morre, acaba, porque não tem um pra
continuar. Também veio a religião dos crente... É difícil ter uma comunidade quilombola com
metade crente, metade jarezeiro e metade outra coisa, porque na hora que é pra juntar todo
mundo aí fica difícil. As pessoas que é crente, não quer mais participar de nada. De nenhum
batuque, nem um samba, nada que eles acham que não dá pra eles. Eu até respeito a religião.
Você tem uma religião, eu tenho a minha, eu respeito a sua. Só que a aqui no Remanso já é
difícil porque é pouca gente que mora aqui e o pouco que tem é dividido. Tem um senhor de
idade aqui que chama Cassemiro, ele era do samba, ele era do jarê, é irmão do fundador
daqui, ele é um dos fundadores também, os filhos viraram crente e não deixam ele participar
de nada, porque são crentes. E aí eu não sei... não sei como fazer pra melhorar isso. Porque a
maior parte da comunidade tá fora do costume da própria comunidade. O jarê ainda é forte,
mas caiu bastante. Aqui a gente festeja mais pra Cosme. Desde que eu vim morar aqui no
Remanso o pessoal faz cariru.
Também tinha Salvador e o pai de Robertinho que tocava gaita, morreram e ninguém
aprendeu, só Roberto que aprendeu um pouquinho, mas assim mesmo, um pouco só. Acabou
tudo.
Então, são essas coisas que vão acabando, e eu achava que a juventude tinha que
continuar pra essa cultura não acabar. Que hoje ninguém quer mais ficar com herança dos
pais. É difícil eu fazer uma coisa e os meus filhos querer seguir. É porque eles acham que tem
que renovar, tem que vir coisas novas, não aquilo que já é passado, aquilo que já é antigo. Aí,
às vezes, quando as pessoas mais velhas falam, pelo menos eu já vi alguns jovens fazer isso:
“Isso aí foi no tempo do zorra, não é no de agora, agora tem que vim outras coisas!” Eles
acham que aquilo que já passou, não interessa mais. Acha que é um “mico”, fica com
vergonha... E eu acho que eles não deveriam ter vergonha, porque são coisas boas. Não
deveria ter vergonha do que o pai e a mãe dele fez, o avô, a avó. Ele tinha que herdar aquilo e
dar continuidade naquilo, mas não querem. A cultura aqui tá acabando mesmo, só ainda não
acabou por conta de Seu Aurino, Robertinho e o Grãos. Então por isso que eu acho que o
Grãos ajuda muito esse lado aqui no Remanso.
A escola tá ajudando em algumas coisa também. Lia é muito boa nisso, faz seis anos
que ela tá no Remanso e ela puxa todo ano alguma coisa pra levar pra escola. Ela ajuda muito
na Festa de São Francisco, sabe? Porque a gente tem umas novenas do dia 27 de setembro e
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termina dia 04 de outubro, são nove dias de festa. Aí ela leva as criançada todo dia pra igreja,
que eles não tavam querendo mais ir na igreja. Ela faz com que eles saiam da rua e vá pra
igreja, e isso é mais uma coisa que ela tá levando, aí tem dia que a igreja fica lotada, mais de
criança do que adulto. Isso já é um incentivo, né? Que a própria escola tá fazendo. Porque se
amanhã eu ou outro mais velho não tiver aqui, eles já sabe como continuar a festa. Então isso
é muito bom aprender. Todo ano também as meninas apresentam um grupo de dança no São
João. Lia faz a quadrilha... Então eu acho que ela junto com os alunos já busca fortalecer a
cultura. Aí ela foi atrás do pessoal do marujo, que antes tinha aqui, depois parou. Aí a escola
foi atrás, então já tá resgatando alguma coisa. Acho que a escola já buscou de volta alguma
coisa que já tinha ido. De vez em quando, elas procura Seu Aurino, Roberto, Judite e outros
mais velho pra falar alguma coisa sobre a comunidade. Eles não podem ir sempre, mas ajuda
como pode e eu acho que isso é muito bom. Não só pras crianças, mas pra eles, mesmo.
Eu trabalho com o Grãos desde 2004, mas já tem mais de dez anos que eu conheço,
porque tinha uma moça chamada Heloísa que ficava lá em Lençóis e ela começou a dar uma
sopa pras crianças do bairro e ela convocava o Alto da Estrela, que é onde eu tenho meu
barraco, e os meus meninos iam junto e daí que começou. Aí os meninos saíam com a lição da
escola e iam pra lá, na casa dela. Eles ia lá tomar essa sopa e já vinha com a lição de casa
tudo pronta. Aí ela dizia que era pras crianças não ter tempo de ficar na rua, sabe? Porque era
muito perigoso criança ficar na rua sem ter o que fazer. Aí ela procurou essa ocupação pros
meninos, era bom. Aí depois entrou Márcio, e Delvan saiu de lá porque começou a estudar
testemunha de Jeová. Aí um tempo depois ele voltou pro Grãos de novo, e tá lá até hoje.
Aí um tempo desse, as meninas chegaram aqui fazendo projeto de turismo comunitário
e convidou a gente pra participar e hoje eu recebo turismo comunitário na minha casa. É um
trabalho, né? Funciona assim: vem uma comunidade de fora ao encontro da gente aqui.
Chegando no Remanso, a gente faz um cortejo, aí recebe eles. Eu não recebo eles direto na
minha casa, a gente vai pra casa de Robertinho e lá a gente recebe eles. É a primeira casa que
quando eles chega, apeia todo mundo lá. Robertinho recebe eles junto com a gente, o grupo
todinho, que são cinco famílias no Remanso que recebem o turismo. Aí a gente faz o cortejo
até na escola, aí a gente entrega as crianças na escola, ou o turista pras crianças na escola. Aí
eles começam a fazer a brincadeira lá com as crianças, aí volta pra casa. Aí depois tem a
oficina de maio, oficina de muzuá, oficina de pesca, a gente ensina eles pescar, aí eles vêm na
roça da gente, capina, às vezes planta mandioca, porque eles quer aprender como a gente faz,
como a gente vive. Ajuda a gente, ainda, a trabalhar na roça. Eu só ensino o que eu faço em
casa, por exemplo, como planta o aipim, como cuida dele, como tira da terra, como faz um
155

bolo de aipim. A oficina de maio e muzuá é Roberto quem faz, mas eu sei fazer também.
A única coisa ruim é que os grupo não vem com muita frequência, sabe? É muito
pouco ainda, vem três vezes, quatro vezes no ano. Se fosse mais frequente, seria melhor, mas
não temos ainda.
É bom quando vem um grupo grande dos Estados Unidos. Esse grupo vem todo ano,
nós recebemos eles uma vez no ano, aí eles vêm pra dormir. Mas quando é daqui de perto, só
vem um dia só. Aí a gente ganha muito pouco e não tem frequência. Porque se ganhasse
pouco, mas tivesse frequência, era bom, mas não tem. É muito distante. A vinda de um pra
outro, por exemplo, leva quatro, cinco meses.
Eu acho que as pessoas ainda não viu esse projeto certo, como ele é ou então as
pessoas não gostam de fazer o turismo comunitário. Porque você fazer o turismo comunitário
é você sair do seu país pra vim pra outro ou então da sua cidade pra vim pra outra, e você tá
direcionado pra vim pra zona rural, na roça. Não é na cidade que você vai ficar, não é num
hotel cinco estrelas que você vai ficar. Você tem que vim pra uma casa familiar, entendeu? É
isso o que eu acho. E isso é diferente do outro tipo de turismo. Eu não tenho muita
experiência com este outro tipo de turismo, mas esse do Grãos pra mim é ótimo, só precisava
ser frequente. O outro tipo de turismo tem mais frequência, vem direto, mas as pessoas não
conhecem a comunidade, eles só passam e não conhecem. Já o turismo que vem pelo Grãos
fica conhecendo tudo: como a comunidade vive, do que vive, como faz pra sobreviver.
E eu tenho muito orgulho de morar numa comunidade que é descendente de
quilombola, porque eu acho que isso acaba um pouco com o preconceito, sabe? Eu não nasci
aqui, mas meu marido nasceu e se criou aqui dentro. Aqui todo mundo é primo, todo mundo é
irmão, todo mundo é amigo. É uma família de duzentas e tantas pessoas que se eu sair daqui e
chegar na casa do vizinho, eu tô em casa, então isso pra mim é muito bom.
Eu só não sei bem contar essa história das origens quilombola, quem sabe contar essa
história toda é Roberto, Seu Aurino e essa turma aí... Eu só sei que eles falam que tinha uma
índia e um escravo fugido, e disso que nasceu a primeira pessoa aqui do Remanso: de um
índio com uma escrava fugida, por isso que eles falam que são descendentes de quilombolas.
Mas essa pessoa não foi do meu tempo, não foi do meu alcance, não. Eu não sei muito bem
contar esta história, eu tô contando assim, mas eu não sei. É uma história longa...
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Domingos Pereira de Souza (Caburé)

Figura 9: Domingos Pereira de Souza (Caburé)

Foto: Ana Carolina F. da Costa, março de 2013.
Esta entrevista foi gravada em março de 2013, na casa de Caburé. Embora tenha
gravado apenas uma entrevista, tive a oportunidade de conviver intensamente com Caburé
durante todas as minhas idas ao Remanso, principalmente por me hospedar em sua casa.
Sempre fui tratada por ele e por seus familiares como alguém da família, algo bastante
especial que me deu a oportunidade de estabelecer intensos laços de amizade com todos eles.
Pude acompanhar Caburé em algumas festas e pequenas reuniões com os vizinhos, em que ele
era convidado para tocar e cantar.
Caburé foi entrevistado em uma tarde de sábado, deitado na rede, onde costumava
descansar, depois de um dia de trabalho pesado na fazenda BioEnergia. Ele fez questão de
iniciar a entrevista tocando seu violão e ao longo da gravação também demonstrou sua
habilidade com o pandeiro.
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Então, essa riqueza é uma coisa que a gente tem e eu acho que as pessoas daqui
não pode pensar em ir pra cidade e vender o que tem, porque não vai acertar, não. Porque
muda. O que eu quero dizer é que você mora na capital, ou na cidade, você vai querer
preservar o que é seu, você faz uma cerca (...) um vizinho não pode chegar no seu quintal.
Aqui, não.
Eu fui um menino criado em festa. Então, eu não era nem pra ser casado, meu tio
falava que eu não ia ser bom pra pai de família, não, porque minha vida era em festa. Minha
vocação era instrumento, mas a gente sempre aqui na roça fica meio difícil, a gente nunca
consegue o que quer. Mas, eu fui um cara curioso e eu aprendi um pouquinho, de cada qual
instrumento eu fazia um pouquinho. Eu via Milton tocando, que era um rapaz que vinha de
fora, um violonista muito bom, na época. Só tinha ele mesmo, aqui não tinha ninguém por
perto. Eu ficava de olho no violão. Eu já muito viciado pra bater pandeiro. Foi uma coisa que
eu aprendi sozinho, ninguém me ensinou, não. Tudo o que eu sei hoje em dia, aprendi com
meus esforços, sei lá, não tive mestre nenhum.
Todo ano, em 4 de outubro nós temos uma festa muito grande aqui, a Festa de São
Francisco, dura uns nove dias. É uma novena. Cada noite, tem um representante e cada um
queria fazer sua noite ser melhor que a do outro. Você fazia a sua de um jeito, eu fazia a
minha de outro, mas só que era toda noite a reza e depois da reza, o samba. Nesse período de
samba, foi que a maioria aqui aprendeu, não foi só eu sozinho, tem vários primos meu que
toca um pouco, então não aprendi só.
De pandeiro passei um pouco pra zabumba, aprendi um pouquinho, mas o meu forte
era pandeiro. Aí chegou esse rapaz com esse violão... Fazia todo mundo sambar mesmo! Aí eu
fazia viola de pau pra praticar, eu sozinho, não tinha ninguém que me ensinava, eu fazia de
minha ideia.
Uma época, meu padrinho me deu um cavaquinho, aí, vixe! A vontade dobrou, né? Aí
aprendi mais. Comecei devagarzinho tocando o cavaquinho, mas não esqueci do violão.
Quando o Milton vinha aqui tocar, depois ele deixava o violão guardado no canto... Aí eu ia lá
devagarzinho, pegava o violão e começava a fazer as notas. Ele olhava pra mim: “Rapaz,
cuidado pra você não quebrar uma corda! Que aqui tá muito longe da cidade e eu não tenho
outra, só tenho essa sozinha! Senão nós vamo acabar com a festa.” Eu falava: “Não, pode
deixar que eu tenho cuidado.” Mas como eu era do grupo dele, ele deixava, né? Eu só sabia
uma nota, que era dó maior, que é essa aqui. E, pra mim, eu era o rei do violão...
Tinha um colega meu que era da minha idade, mas Deus já levou ele, faleceu. Todo
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sábado a gente fazia serenata. Eu sabia só essa nota e ele só sabia outra e aí nós cantava todas
as músicas que a gente sabia em cima dessas duas notas, aqui. Era uma coisa incrível, foi
invocado.
Aí, fui crescendo, crescendo e esse próprio padrinho que me deu o cavaquinho (ele
chama Jerônimo, mora aqui vizinho comigo) me levou pra cidade, eu tava com 15 pra 16
anos, disse que eu era um menino muito interessado e ia me levar. Aí lá eu comecei estudar o
dia e à noite eu tocava. Me convidaram pra participar da Lira dos Tocadores de Lençóis, aí eu
comecei a entusiasmar, né? Eu fui lá, eles abriram minha ficha e falaram que eu ia tocar com
eles. Ave Maria! Ali tinha sax, todos os instrumentos de sopro, de corda que se eu quisesse eu
podia aprender. Pra mim, ali eu já era o rei!
Mas os pais da gente de antigamente, não era igual os de hoje. Aí passou uma semana,
o velho sentiu saudade de mim, mandou recado e eu não vim. Mandou outro recado, passou
mais uma, duas semanas, eu não vim. Nos terceiro recado, eu falei: “Olha, meu padim, pai já
mandou três recados pra mim.” Ele disse: “Ó meu filho, seu pai quer que você volta, não
posso fazer nada, o jeito que tem é lhe levar.”
Aí me trouxe pra aqui de novo, e chegou aqui é só trabalho, né? Eu tava com 15 pra 16
anos, tava com tudo nas mãos. Futebol? Ave Maria! Eu era o melhor lateral que tinha aqui,
você vê que eu tô com 52 anos e ainda hoje jogo bola. Sempre fui lateral e tenho muita coisa
pra ensinar pra esses moleques aí!
Hoje em dia, os pais empurra os filhos pra aprender as coisas. Mas, antigamente, eu
não sei porque motivo, ficava com medo dos filhos aprender alguma coisa e sumir na bola do
mundo. Eu acho que o pensar deles era esse, porque hoje eu tenho os meus filhos e sei o que é
que eu faço. Cada coisa melhor que eles quer fazer, eu tô pronto pra ajudar...
Minha avó me contou muita coisa boa dos tempos antigos, mas eu acho também que
muita coisa que mudou foi bom, acho que muita coisa não podia tá como era antigamente,
não. Não podia, não, que era demais. Você nunca ia ter a felicidade que você tem de tá aqui
hoje, seu pai nunca que ia deixar você vim aqui, pela idade que você tá e por você ser mulher.
Tudo tinha que tá debaixo do olho do pai e da mãe aí, não tinha negócio de sair. Filho não
tinha direito, não. E quando saía era os homens. Você é homem você pode ir, mas as mulher
não vai, não.
Sei lá, por um lado era bom, mas por outro era ruim. Eu não tenho diferença entre homem
e mulher, não. O respeito e a liberdade que eu dou ao meu filho homem, eu dou à minha filha
mulher. O que eu sento pra conversar com meu filho homem, eu sento pra conversar com
minha filha mulher. A gente faz reunião todo mundo dentro de casa, o conselho que eu dou ao
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homem, dou à mulher. Eu tenho três filhas moças, a caçula tá com 19 anos. Eu não tenho um
neto delas, tenho do mais velho que é Mário, tá com 28 anos. Ele tem três filhos: dois homens
e uma menina. Mas tudo isso pela confiança que nós temos neles e eles na gente. Graças a
Deus, meus filhos são maravilhosos, nunca me deram trabalho. Mário e Miriam gosta de
festa, nós vamos juntos pra festa e amanhecemos o dia dançando.
Mas aí meu pai me chamou de volta pra roça, eu tornei vim pro Remanso de novo, aí
continuei tocando no forró de novo. Todo final de semana, meu tio Aurino, era um casamento,
um batizado ele não tava sozinho, ele me chamava pra tocar e eu tava colado com ele. Esse tio
é o sanfoneiro daqui da região que toca com a sanfona pé de bode, o chamado forró pé de
serra. Hoje, na época de São João, mês de junho, a agenda dele fica cheia. De Salvador pra cá,
Feira de Santana, Brasília, ele vai tocar em tudo esses lugar. Ele tocou uma vez foi em
Espanha mais o pessoal, essa vez eu não fui com ele, não. Aí foi crescendo um grupo, hoje em
dia tem o Natalino que toca, tem o Robertinho que bate zabumba, tem Seu Lói que canta bem
pra caramba! A música da gente, nesse grupo de forró, quem faz é a gente mesmo. Além de
Luiz Gonzaga que é o rei do baião, né?
Hoje não tô podendo mais correr atrás disso, de ir em forró essas coisas. Eu gosto do
forró, mas eu tô trabalhando, tô empregado, aí fica difícil. Eu acordo muito cedo, às vezes
trabalho de sábado, não é todo dia que eu posso ir. Mas na Festa de São Francisco, todo ano a
gente faz abertura, depois a banda de fora entra.
Eu não tenho vergonha de tocar, toco pandeiro em qualquer lugar. Violão, não, que eu
não sei muito. Mas pandeiro eu tô com tudo, né? Já toquei num grupo de fora e toda vez que
eles vão pra Lençóis, eles me chamam pra tocar com eles.
Hoje em dia tem Delvan, meu filho, que sabe um pouquinho de tocar um instrumento,
tudo que eu sei, passei pra ele. O próprio pandeiro, Delvan já bate bastante também, eu passei
pra ele. Instrumento é assim: cada qual tem que ter interesse, né? Se você interessar, você
aprende. Agora se você não interessar... Tem muita molecada aqui, menino até experiente,
mas não importa, não. Só importa aquela hora que eu tô batendo aí me encosta, quer bater um
pouquinho. Aí eu passo, e cada um vai batendo um pouquinho, aí se começa a errar eu corrijo
o estilo. Porque hoje em dia, tem muito estilo de bater pandeiro. Aquele Caju e Castanha tem
um ritmo, capoeira já tem outro ritmo, outros tipos de forró tem outro ritmo... O samba,
mesmo, hoje em dia é de um ritmo e o pagode de outro ritmo. Tem aqueles que bate de mão
solta, aí fica difícil que é quando o cara bate e repica ao mesmo tempo.
E aí, Deus me ajudou que eu aprendi um pouquinho das coisas que eu quero, né?
Porque é assim, eu não tenho possibilidade de ser mais um profissional, mas se tem um
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profissional que me chama pra ir tocar com ele, eu vou e acho que não passo vergonha, não.
Pra mim, um profissional de música é aquele que se você chegar aqui e tocar uma música, o
profissional tem que saber buscar o tom certo e o ritmo pra acompanhar. Meu tio Aurino se
chegar aqui e eu tiver tocando, ele não precisa afinar a sanfona, ele sabe tocar no tom certo,
consegue me acompanhar. Pra mim isso é um profissional. Você pode tocar uma música, ele
pode até não conhecer, mas a nota ele já sabe, ele vai pegar o ritmo e tocar aquela música, pra
mim, profissional é esse. No pandeiro, em vista do violão se eu pegar eu faço a minha parte,
mas o violão, não. Já o que eu tenho sonho, nem passou por perto... Acho que ainda dá pra
investir, mas não tenho condições, porque eu trabalho de segunda a sexta, às vezes no sábado.
Que tempo eu vou ter pra aula? O meu sonho era pelo menos trabalhar numa banda, tocar
instrumento, sabe? Minha vocação era violão, mesmo. Eu aprendendo tocar violão, vixe já tá
bom demais!
Nem tudo o que a gente quer, a gente consegue, né? Se fosse assim, todo mundo era
rico. Mas a vida é que vai fazendo com a gente o que a gente necessita, o que Deus marcou
pra gente fazer a gente tem que fazer, não tem jeito. Eu acho que a gente quando nasce já tá
com aquela sina. É claro que às vezes a gente arruma sarna pra se coçar, né? Que nem eu, tô
com o joelho machucado, tô aqui deitado, se eu for jogar bola, eu tô querendo o que, que
adoeço mais, né? Então a gente tem que evitar, né?
Mas, sei lá, pra mim já tá bom demais, pelo que eu sei já tá bom. Ajunta um final de
semana aí com os colegas os caras começa a cantar, eu por mim, certo ou errado, eu sei que eu
tô tocando. Aquilo pra mim, Ave Maria! Não bebo mais, não fumo mais, mas tocando,
amanheço o dia em qualquer festa. Dançando, ou sem dançar, tando mais os colegas, falou é
da paz, é comigo mesmo.
Eu agradeço muito a Deus, sei lá, eu já judiei muito do meu corpo, o cara quando bebe
é doido. Ficava dois, três dias, bebendo... É brincadeira? A minha sorte é que eu parei de uma
vez, não fiquei com sequela nenhuma no corpo, Deus me ajudou. Minha mulher pirava!
Casei novo também, novo assim pros tempos de hoje. Dos meus colegas, o que casou
mais velho fui eu, com 23 anos. Formei minha família, graças a Deus, meus filhos tá tudo
criado, minha caçula já tá com 19 anos. São três homem e três mulher. Um não é bem meu
filho, é filho da minha cunhada, mas eu mais a tia dele, minha esposa, acabamos registrando
como filho. Porque ele tava doente, levamos pro hospital, não quiseram atender ele sem
documento, aí a gente foi lá no cartório e registramos. Se eu fiz uma coisa errada, Deus que
me perdoe, né? Mas sei que assim aceitaram o menino lá no hospital. Hoje em dia tá rapaz,
me respeita muito, me chama de tio.
161

A gente tem uma afilhada que a gente cria também, ela chegou aqui pequena, hoje já
tá moça, tem 12 anos. E a vida continua, eu acho que não fui o que meu tio pensou que eu ia
ser, não. Porque eu gosto de festa até hoje, mas, primeiramente, eu tenho que cuidar do meu
trabalho. Quem gosta de festa, tem que andar com o dinheiro no bolso. Como é que você vai
pra festa duro?
Toda a vida, a riqueza que o meu pai me deu foi coragem pra trabalhar e me ensinou
muito, desde novinho. Comecei a trabalhar com 12 anos de idade, e a partir daí meu pai não
me dava negócio de roupa mais não, eu que tinha que me virar. Me dava, é claro, o alimento,
ele morreu com 81 anos e isso nunca faltou. Quando a gente tava preciso, todo mundo ia lá
pra casa dele. Ele, toda vida, sempre gostou de casa cheia. Na época de semana santa, quando
não comia vinte, vinte e cinco pessoas, pra ele, não tinha ninguém dentro de casa. A casa dele
é ali na Dona Judite, minha mãe. E eu fui criado assim, puxei um pouco pro meu pai. A porta
da minha casa vive aberta, pra qualquer amigo que chegar... Sou uma pessoa de coração bom,
não desejo mal a ninguém, vivo do meu esforço, do meu trabalho. Rico pelo menos de saúde e
de família, eu sou. Tenho uma mulher muito boa, graças a Deus, e o que ela passou comigo,
nem todas as mulher passa, hoje nem era pra eu tá aqui com ela, era pra mim tá sozinho ou
com outra família. Mas ela aguentou minhas cachaça, quando eu chegava bêbado, eu brincava
mais os meus meninos, brincava com ela, ela não gostava e fechava a cara. Aí quando eu não
aguentava eu ia direto pra cama, quando acordava no outro dia, já era outro homem, ia pro
meu trabalho. Mas, sei lá, ela aturou muito, porque trinta e cinco anos de copo, não é trinta
dias, não. Não é pra todo mundo, não. No dia 15 de maio, tamo inteirando agora trinta anos de
casado, casamos em maio de 1983.
Nossa família tá toda criada, temos três netos, só. Às vezes eu saio, levo dois dias fora,
volto, a cara é a mesma. Ela quer sair, ir numa festa ela vai, de boa, eu não empato. Somos um
casal civilizado. Porque, do jeito que o mundo tá hoje em dia, pra viver trinta anos, e pretendo
viver mais cinquenta, até quando Deus marcar, não é fácil, não.
Mas, a gente já apanhou muito com a vida, a gente já sabe quem tá certo e quem tá
errado e eu não minto pra ela sobre nada. Vou pra cidade com meus colegas, vou em boate,
danço, que eu acho que não tem idade pra fazer o que você gosta...
Agora que eu tô vivendo, né? Fazendo o que eu gosto: jogar meu futebol, brincar meu
dominó, sair com meus amigos. Hoje que tô fazendo o que eu gosto, que eu vejo que dá pra
mim, ambiente pesado, eu nem encosto. Eu sei que não é meu lugar. Isso eu aprendi muito
com a vida, porque eu nunca fui uma pessoa de violência. Eu bebi por trinta e cinco anos, não
tenho nenhum inimigo. Nunca tive diferença com ninguém, nunca bati, nunca apanhei, sei
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fazer minhas amizades. A vida é muito boa, Ana. A vida é difícil pra quem quer levar ela
difícil. Eu sei que tudo tá difícil, mas se você ficar só sentado esperando ficar difícil, nada
acontece. Você tem que correr atrás, seja lá o que for.
Meu pai tinha um dizer: “Quem quer, consegue” E é certo. Eu não aprendi leitura, por
que? Porque não tive escola na época, o pouquinho que meu pai me ensinou é o que tá me
servindo até hoje. Eu quero ver se eu consigo estudar novamente, porque eu tenho que fazer
uns exames, primeiro, que as vistas nunca é que nem era, né? Aí fica difícil. Mas, a não ser
isso, a minha vida até hoje é muito boa. Tô em paz com todo mundo, eu estando em paz com
a minha família, não precisa coisa melhor. O dinheiro é bom, mas não é tudo. Ele é a maioria,
com certeza ele é. Mas tudo ele não é. Ele não compra tudo...
Eu acho que quando eu saí do garimpo, pra mim, minha vida mudou pra melhor. Mas
quando a gente começa uma família, novo, a gente tem que passar por um bocado de
experiências, pra quando tiver na idade que eu tô, o cara descobrir o que foi melhor. Hoje
onde eu tô, eu tô bem, trabalhando com a natureza, trabalhando com fruta orgânica, pra mim é
melhor, né? Eu posso buscar o que for melhor pra minha família, eu tô aprendendo muita
coisa. Que hoje em dia, o melhor da vida é plantar pra você comer. Você tá sabendo o que é
que você tá comendo. Agora, se você tá comprando lá na feira, você nunca sabe como aquilo
foi criado, né? E hoje, tô me dando muito bem aonde eu trabalho. Aprendendo muito depois
de velho. Só não aprende quem não quiser. Agora que tá na hora da gente aprender, que tem
mais responsabilidade, tem mais cuidado e tem atenção. Da idade que eu tô aqui pra frente, eu
tô começando a viver agora, tem um bocado de coisa pra eu contar pros meus colegas, pra
ensinar, explicar o que é bom, o que é ruim. Eu nunca passei pelo que é ruim, não, mas já vi,
né? Não precisa você passar, basta você ver dos outros.
Eu trabalhei uns oito anos no garimpo, porque acho que faz quase vinte anos ou mais
que o garimpo foi proibido. Eu parei o garimpo porque foi proibido. Na época, veio o
batalhão de Salvador e os policiais fecharam o garimpo. Eu trabalhava com Luís Senna, de
Lençóis, e ele respeitou a ordem dos policiais.
Eu tive umas experiências no garimpo que eu não vou esquecer mais nunca. Se o
garimpo voltar hoje, não volto pra garimpo mais, não. Porque é uma destruição da natureza e
da própria pessoa. Eu ganhava duzentos, quatrocentos reais hoje e amanhã já tava lhe pedindo
um cigarro, porque eu estourava ele tudo. Eu pegava o dinheiro, ia pra rua, na época eu bebia,
gastava tudo, no outro dia já tava com o dobro do dinheiro de novo. Pra mim que aquele
garimpo, aquele dinheiro nunca ia acabar. Hoje em dia, de garimpo eu não tenho nada, pode
dizer. Pra minha mulher comprar uma casinha em Lençóis, teve que guardar dinheiro no
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colchão, porque se deixasse por mim, se eu achasse ele, eu ia gastar ele também.
Mas uma parte foi bom, porque eu fiz muita amizade, inclusive em Andaraí, Campos
de São João, Lagoa da Piranha e Pau d' Óleo. Nesses quatro lugar que eu trabalhei, eu tenho
muito amigo. Mas outra parte foi ruim, porque eu não aproveitei o que eu ganhei. Pra mim, o
diamante nunca ia acabar.
A gente trabalhava pro dono do garimpo, fazendo dinheiro pra enricar o dono, porque,
na época, a gente só ganhava 03% e o resto ficava pro dono. Então, eu vou ter saudade de um
serviço desse? Eu não, eu não tenho mesmo, coisa de louco.
Agora, a amizade era demais, se você não tava pegando diamante, a gente falava que
tava na “carraspana”. Se você tava na carraspana e não tinha dinheiro pra ir pra cidade, os
amigos ajudavam – cada um te dava um pouco, quando você via, tava com quinhentos,
seiscentos reais no bolso. A maioria era assim, não vou dizer todos, mas não virava as costas
pra você. Daqui a pouco, você tava com mais dinheiro que eu que te chamei pra rua, aí
pronto! Chegava lá você gastava o seu, eu gastava o meu e acabava. Amanhã a gente já tava lá
trabalhando de novo junto. Era tanto diamante, tanto dinheiro, que você vendia por dia. Aí a
noite você esbagaçava tudo aquele dinheiro. Quando era amanhã você vinha trabalhar,
arrumar outro ou até mais do que o que você tinha arrumado.
Diz que a alegria do garimpeiro nem importa tanto a quantidade de dinheiro que você
vai receber, mas é ver o diamante. Quando você vê o diamante, sua alegria dobra! É lindo
demais! A sensação é muito boa! Uma pedra diferente de todas as que você já viu, lá embaixo
da terra, com dez, doze metros de profundidade pra você buscar aquela coisinha pequenininha
lá debaixo do chão. A emoção é grande. E o trem é tão feio! De lá de cima você olha lá pra
baixo, e o trem é tão feio que se tiver um irmão seu lá, você não conhece ninguém, de lama,
barro.
Eu trabalhava mais de calça e camisa comprida, mas você não conhecia ninguém, não.
Só quando você tomava banho e tirava aqueles trajes de trabalho que a pessoa conhecia que
era você. Tinha gente que vinha, quando olhava aquele buracão, voltava na hora! Dez, doze
metros! Já cavei até catorze metros de profundidade, uma cratera assim que acabava com
tudo. Acabava com a mata, com o que tivesse, rio vinha pra dentro, acabava com tudo, era
uma destruição.
Perdemos um colega lá em Andaraí, o barranco veio e cobriu ele, faleceu.
Encontramos ele de cabeça pra baixo, o pescoço quebrado... Não gosto nem de lembrar disso.
Um primo meu ali, Peneirinha, se machucou todo mais os outros, tiveram que levar pro
hospital. Me pegou uma vez também, me cobriu todinho, fiquei lá dentro da lama. Se o
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garimpo voltar hoje, não faço questão.
Hoje em dia, dizem que trabalha em Andaraí, mas é cooperativa. Não é mais as
pessoas que vão fazer o buraco, a máquina faz, dá ao grimpeiro o cascalho já pronto, aí depois
que você trabalhou ali, a máquina vem, cobre o buraco e aí você já vai trabalhar em outra
região. Hoje em dia. Se antigamente fosse assim...
Hoje a maioria dos garimpeiros não trabalham mais no garimpo, são tudo pedreiro,
foram trabalhar em construção. Hoje são tudo profissionais, ganham muito mais e seu
dinheiro, a pessoa sabe como guardar ele, não vai gastar à toa como a gente gastava, o que a
gente fazia era jogar fora.
Depois do garimpo, eu trabalhei em Lençóis de pedreiro, também. E com o tempo,
quando os filhos cresceram, eu e minha esposa voltamos pro Remanso. Pra mim foi muito
bom poder voltar, eu tenho muito amor por esse lugar. Minha experiência aqui sempre foi
muito boa, eu sempre amei a natureza, eu sei respeitar a natureza. Ando pelo meio dessas
matas aí, sempre andei, e nunca que eu me perco aí no meio. Sei lá, eu sou uma pessoa que
gosta muito de roça, de tá no meio a natureza, então minha vida aqui sempre foi muito boa.
Eu me nasci aqui no Remanso, em 09 de outubro de 1960, nasci deste lado aqui. Tô
me criando aqui ainda, porque não morri, né? E não pretendo sair daqui de novo, não, sem
brincadeira! Um lugar que você pode dormir e deitar de porta aberta, hoje em dia você sabe
que tá difícil. Eu posso deitar nessa rede, e amanhecer o dia aqui. A não ser o pernilongo que
vier me picar, o resto... não tenho medo, não.
Aqui em Remanso, Deus deu um lugar pra gente vim pra ficar mesmo. As
comunidades que eu conheço aí por fora não chega nem aos pés daqui. O povo diz que a
união aqui acabou, mas nunca acabou, não. Eu acho que nunca acaba. A amizade que a
comunidade tem aqui, de tardinha jogando sua bola, tomando sua cerveja, zoando, sem ver
confusão nenhuma. É difícil, moço. E a confiança, o respeito pelo outro? Pouco ou muito,
mas aqui tem tudo isso ainda. Então eu vou mudar de um lugar desses pra onde? Lençóis, eu
morei lá uns vinte anos, tinha uns 30 anos, mas por causa dos filhos, por conta de doença,
estudo. Hoje em dia todos são formados, graças a Deus. Não sabe muito, mas já sabe o básico,
dá pra cada um se virar um pouquinho. Se quer mais, tem que correr atrás. Então, tornei a
voltar pro mesmo lugarzinho.
A história do Remanso é uma história muito boa, foi feita por um senhor chamado
Manoelzinho, que o Remanso não era desse lado aqui, ele era do outro lado do rio. A maioria
desse pessoal aqui, mãe, minha avó, morava tudo do outro lado do rio. Mas os fazendeiros
foram comprando, criando o gado, comia a roça do povo e o pessoal não acostumou com
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aquilo. Nessa época, Seu Manoelzinho caçava, ele saiu de lá e atravessou o rio e foi atrás de
um pássaro que chama jacu, parece uma galinha, tem um papo meio avermelhado. Aí ele veio
pra esse lado aqui, ele viu e gostou do lugar e teve a ideia de vim morar desse outro lado do
rio. Ele veio pra aqui, fez uma casa sozinho, aí meu pai veio. Então ele conversou com o
pessoal que os fazendeiros tavam comprando as terras, encurralando o povo, e que isso não ia
prestar. Ele era uma pessoa muito experiente, muito sabido, aí todo mundo acompanhou ele, o
povo fez suas casinhas tudo de palha, batida de taipa, de pau a pique. Nesse período foi
crescendo, foi crescendo, aí veio todo mundo. O derradeiro que veio de lá, ainda me lembro,
foi Seu Filipe, é um senhor de mais de 90 anos.
Aí nós fizemos essa comunidade aqui. Começou com cinco, seis casas, hoje em dia já
tá com quase oitenta famílias aqui, já. É porque tem muita gente em Lençóis, mas se for botar
junto, já tem umas oitenta famílias aqui, já dá umas trezentas e poucas pessoas ou mais aqui
na comunidade.
E aí eu nasci aqui em 1960, fui crescendo, fui crescendo, tentei sair, mas não consegui,
o jeito foi voltar. Aí depois eu conheci Maria, nós nos casou, constituímos família. Ela casou
com 17 e eu casei com 23 anos e graças a Deus nós estamos juntos.
O Remanso tem uma história muito bonita, eu não sei contar nem a metade. Tinha
umas festas muito boas, nessa época não tinha energia, era tudo com candeeiro, as festas eram
de amanhecer o dia. Essa energia veio pra aqui não tem muito tempo, não. Acho que tem uns
dez anos. Primeiro, a gente tinha um gerador que um prefeito mandou botar aqui, a luz era
bem fraquinha, depois veio o programa Luz para Todos, não faz tanto tempo assim, não.
Aí mudou um pouco as coisas aqui, um lado mudou. Porque hoje você vai comprar
seus aparelhos eletrônicos, um som, uma televisão, ajuda muito, né? Que antigamente aqui
nem todo mundo tinha rádio. Então, por um lado foi bom, mas pro lado de festa pra gente qui
não foi muito bom, não, porque a tradição aqui mudou muito. Pra ser sincero, tem vezes que
na Festa de São Francisco, você tem que pedir pra colegas de barraca pra desligar o som,
porque todo dia tem missa, e o som alto fica atrapalhando a missa, tem que respeitar aquele
horário. Foi bom pro jovem, porque a maioria sai daqui pra buscar festa na cidade, né?
Comprar um som... Hoje, o som tá aí pra qualquer um que quiser. Hoje mudou muito. Hoje
todo mundo trabalha, ajunta seu dinheiro e compra seu som e quer buscar o melhor som na
cidade. Eu nunca mudei, meu melhor som é esse aqui: meu violão, minha sanfona, não vou
dizer que eu não curto nenhum tipo de som. Porque eu tenho um aparelho aqui, eu minha
esposa ouvimos no fim de semana, tem muitos cantor bom, mas não é igual antigamente.
Antes, nossa energia era a lua, as festas eram no terreiro. Na época que a lua tava
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bonita o pessoal se reunia pra cantar roda, eles gostavam muito de cantar verso, aí criava o
trabalho do dia seguinte.
Naquela época, o roubar, que a gente conhecia, era muito diferente, era a forma de
mutirão, de ajudar as pessoas, de surpresa, mesmo. Se a pessoa precisasse fazer uma casa,
uma roça, uma canoa, muitas vezes as pessoas se juntavam e iam pra sua casa fazer, sem você
saber, quando via, já tava pronto! Eu era menino mas me lembro bem, todo mundo aqui tinha
roça e todo mundo trabalhava roça.
Hoje em dia o pessoal não trabalha mais roça, o pessoal vive mais do turismo, mudou
muito. Mas antigamente, aqui todo mundo foi criado com peixe, a riqueza aqui toda a vida, o
forte, foi o peixe. Várias pessoas pescava aqui, e um sozinho carregava, botava trinta,
quarenta corda de peixe, jogava nas costas e vendia lá em Lençóis. Meu tio Aurino e
Inocêncio levava nas costas pra vender esse peixe e depois fazia compra pra todo mundo.
Quando eu ia, ia mais tarde. Ele vendia meu peixe, tirava a comissão dele e passava pra mim.
Aí eu ia, fazia minha compra, o outro ia, fazia sua compra. Então a gente foi criado assim, na
união. Mesmo esse tio meu, que é Inocêncio, ele não pescava, mas ele carregava o peixe de
todo mundo. Então foi uma comunidade unida, hoje mudou um pouquinho, cada qual faz o
seu porque, é claro, criou família, né? Eu vou mudar o que a minha família quer, você vai
mudar o que a sua família quer, mas em união, pra mim, não mudou quase, não.
Hoje em dia, pelas coisas que eu ouço falar lá fora, que eu tenho muito parente em São
Paulo, ou outros lugar, a pessoa mora do lado da outra há trinta anos e não conhece o vizinho.
Eu não consigo viver num lugar desses! Se eu for sair daqui pra mudar pra São Paulo, Rio de
Janeiro, Salvador, Feira, Brasília eu acho que eu não vou me acostumar, não, pela minha
convivência, pelos anos que eu já vivi aqui. Posso até me acostumar, mas eu acho difícil.
Porque a amizade que a gente encontra lá fora é muito diferente. Então eu aprendi muito com
meu pai, minha mãe, meus avós, meus padrinhos, minha criação foi assim... O Remanso foi
criado na união.
Outra história interessante que temos aqui é das raízes do quilombo... porque não foi
nem de meus avós, não foi. Eles deram esse título aqui por causa dos anos, do tanto de tempo
que a gente vive aqui. Eles tirou pelos quilombos de antigamente. Porque nós aqui tem uma
mistura de negro, mesmo, com índio. Que minha mãe tem uma história que ela conta que tem
uns mais velhos aqui que foi pegado a dente de cachorro, índio mesmo. Mas o índio era da
parte da família da gente, mas como aqui é uma família só, família muito grande, diz que ele
invocou com uma negra que era linda, mas sem nenhum pingo de cabelo na cabeça. Aí o índio
invocou e casou com ela. E, na família da minha mãe, você pode ver, as mulher era negra, do
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cabelo liso e muito comprido, que mulher não cortava cabelo, naquela época, o cabelo
chegava nas costas. Eu tenho um tio meu, tio João – o que falava que eu era farrista – era
cabeludo, parecia um índio, mesmo! Então de uma família dessa que só tem gente negra com
um cabelão tão grande... Só pode ser dessa mistura!
Aí chegou um rapaz aqui, acho que de Salvador. Ele veio pra cá e gostou muito, aí ele
deu esse título de quilombola pro pessoal.
Mas até as festas daqui era diferente, tudo tirado a índio. Tinha até festa dos índios que
a gente fazia aqui, as meninas tudo vestida de pena, pintada de urucum. Esta festa faz junto
com os marujos, ano passado a gente fez, acho que a turma não vai deixar cair mais, não. É
bonito demais!
Aí formamos essa comunidade assim, da mistura do índio com negro, mesmo. Mas
aqui nunca ninguém foi chicoteado, a gente foi judiado muito em trabalho, porque antes nas
fazendas era diferente. Mas escravizado mesmo ninguém foi, não. Se teve, foi dos avós pra
trás. Tem outras pessoa que fala que a origem foi de um negro com uma índia, e que a índia
era a bisavó de Manoelzinho, mas eu não sei, não.
Eu só sei que, aqui pra nós, Manoelzinho foi uma figura, Manoelzinho foi um sábio,
Manoelzinho era um gênio, ele aqui foi tudo. Ele só não era Deus, porque Deus é Deus, né.
Ele era uma pessoa que, mulher tinha parto aqui, nunca nenhuma morreu de parto, picada de
cobra ninguém nunca morreu aqui dentro por causa dele. Abaixo de Deus, só ele. Ninguém ia
pra cidade tomar um soro, o irmão dele foi picado aí umas oito vezes. Você sabe que quem
mora num mato desses, é arriscado tomar uma picada de cobra. Hoje em dia, mudou muito,
porque se um for picado de cobra aqui, o destino é a cidade. Tem um carro aqui, um carro ali,
tem a ambulância pra você ligar.
Na época, o respeito aqui era tão grande que se adoecesse uma pessoa aqui dentro do
Remanso, e o Seu Manoelzinho não mandasse uma carta lá pra Lençóis, sem ordem de
Manoelzinho, ninguém atendia o doente, não. Ele era o chefe da tribo mesmo. Ter um cara
sabido, sabido igual aquele, acho que não existe no mundo mais, não. Fazia vários tipos de
música, ele mesmo, não sei quem ensinava essas músicas pra ele, eu sei que ele fazia. Tem
música espalhada pelo mundo todo aí. A sabedoria do cara era incomparável. Ele olhava pra
você, ele via tudo e falava: como você era, como não era, sem lhe conhecer. O cara era sabido
demais, foi meu cunhado. Viu minha mãe nascer, ele era bem mais velho que ela, depois
minha mãe cresceu, casou, teve Zil, ele ainda casou com Zil, minha irmã, e teve treze filhos.
Era fraco um homem desse? Foi pra ela que ele fez essa música da índia, e essa índia ele foi
buscar mesmo. A música é assim:
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Não faça o mal a quem lhe faz o bem,
Eu vou ao mar,
Ai, depois eu venho
E lá no mar tem uma pedra
e nessa pedra mora uma índia
Eu vi a pedra embalançar
e essa índia eu vou buscar
Ele fez essa música inspirado na minha irmã. E ele foi buscar, mesmo. Casou e ainda
teve treze filhos. O cara era bom demais, moço. Farreava muito mais ele.
E, assim, foi formando a comunidade do Remanso. Rica de um lado e meio fraca de
outro. Mas a riqueza que a gente tem aqui, quem vê é os outros de fora, a gente não vê a
riqueza que tem aqui. Tem um cara que trabalha comigo lá na fazenda, ele é um arquiteto, de
fora. Ele chama Tino, ele disse: “Vocês têm tudo, vocês não tem dinheiro, mas curte com
pouco dinheiro e é feliz. E quem tem muito dinheiro, não curte e não tem o que vocês têm.”
Ele fez um passeio aqui e disse que vai voltar, ele amou mesmo o passeio.
Então, essa riqueza é uma coisa que a gente tem e eu acho que as pessoas daqui não
pode pensar em ir pra cidade e vender o que tem, porque não vai acertar, não. Porque muda. O
que eu quero dizer é que você mora na capital, ou na cidade, você vai querer preservar o que é
seu, você faz uma cerca, você vai plantar uma planta, um vizinho não pode chegar no seu
quintal. Aqui, não. Aqui você precisa cortar uma lenha, avisa o vizinho, passa no fundo do
terreno dele, vai lá em cima, corta a lenha, faz seu feijão na lenha. Todo mundo tem o seu
fogão a gás, mas quer economizar, né?
Aqui tem cerca, mas é pra criar animais. Essa lei não é de hoje, mas é porque todo
mundo cria roça aberta pra não ficar desmatando a mata, então não permite animal solto, aqui.
A vantagem e a riqueza da gente pra mim é essa. Moro na beira de um rio tão rico
como esse aqui, com vários tipos de peixe, ninguém proíbe você de pescar. O respeito que nós
temos que dar é na época da piracema, temos que respeitar, nós não pode pescar. Porque aí
mais pra frente tem um filho, tem um neto pequeno, ele vai viver de quê? Nós temos que
repeitar. É assim que a vida continua, cada qual respeitando o outro. Por isso que, eu nasci e
me criei aqui, amo isso aqui demais. Gosto daqui pra caramba, mesmo.
Meu sonho é pequeno, não sonho muito alto, não. Meu sonho que eu tenho é só Deus
me dar mais um pouquinho de dinheiro, pra eu ter uma quantia suficiente, pra mim acabar o
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resto da minha vida sem tá se preocupando, que eu já trabalhei muito. Comecei com 12 anos,
já tenho quarenta anos nessa vida de trabalho. Peço a Deus que me dê uma força, sei lá na
loteria, seja lá onde for. Não dinheiro fácil, que quem arruma dinheiro fácil hoje em dia tá
arriscando a vida. Meu sonho é esse: ter minha família, ficar velhinho com minha esposa,
brincar com os netos, debaixo de uma árvore dessas, na rede e pronto. Ter um carrinho na
porta é claro, na hora de uma precisão, não sou de ficar pedindo muita coisa a Deus, não. Um
pouquinho básico que dá pra mim viver no resto de minha vida, até no dia que Deus quiser.
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Delvan Dias de Souza

Figura 10: Delvan Dias de Souza

Foto: Ana Carolina F. da Costa, fevereiro de 2013.
Esta entrevista foi difícil de ser marcada, pois Delvan é uma pessoa bastante ocupada.
Ele passava a semana trabalhando em Lençóis no Grãos de Luz e Griô e durante os fins de
semana ia para o Remanso dar aulas de capoeira e resolver pendências relativas ao seu cargo
de presidente da Associação. Sua entrevista foi gravada em março de 2013, a última que
realizei com os membros da comunidade. Ele foi entrevistado em uma tarde de domingo,
deitado na rede em frente a casa de seus pais acompanhado por Maria, sua mãe, e José, seu
primo, um jovem capoeirista da comunidade. Durante a gravação, Delvan os interpelou em
alguns momentos, para confirmar algum dado ou para buscar aprovação sobre o que dizia.
Desde o início, Delvan foi uma pessoa muito importante para a realização desta
pesquisa. Por intermédio dele, realizei a primeira visita ao Remanso, em 2012, fui apresentada
aos membros da comunidade e pude contar com a sua colaboração para ter acesso a fontes da
Sociedade Beneficente dos Pescadores.
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Bom, a capoeira tem também outra importância na minha vida. Foi com a capoeira
que começou esse Delvan quilombola. Eu recebi, na capoeira, o apelido de quilombola, por
ser do Remanso e por ser de remanescente de uma comunidade quilombola... Quando eu
comecei a dar aula aqui, foi quando isso foi ficando mais forte, foi quando eu decidi que eu
queria ser presidente da Associação...

Meu nome é Delvan Dias de Souza, eu nasci aqui no Remanso, tenho 25 anos. Eu fui
pra Lençóis por motivo de problemas de saúde, quando eu tinha 2 anos, eu tive três doenças
graves...
No início só foi eu e minha mãe, mas depois ela conseguiu juntar uma grana e comprar
uma casa lá. Depois, os outros irmãos precisaram ir pra poder estudar. Eu tenho cinco irmãos,
só tenho um mais velho que eu. E aí a gente panhou pra Lençóis nesse intuito...
A gente mora lá já tem vinte três anos, mais ou menos... Há pouco tempo, mãinha
voltou a morar aqui no Remanso. Então eu fico nesse vai e volta, entre Lençóis e o Remanso.
Eu sou secretário da Associação de Capoeira Corda Bamba e sou presidente aqui da
Associação do Remanso, que é a Sociedade Beneficente dos Pescadores. Talvez eu seja o
primeiro presidente desta idade a assumir esse cargo, porque é uma coisa tão tradicional que
só os mais velhos tomavam conta... Eu assumi a presidência no ano passado, em junho de
2012.
Eu, como pessoa, sou muito tranquilo, dificilmente eu perco o controle emocional.
Sou muito centrado, responsável, tento ser. Apesar de ser meio palhaço, sou uma pessoa muito
séria e também eu sou, como posso dizer, humilde, sossegado. Posso dizer mais que eu sou
chato também, sou muito nojento com algumas coisas, exigente também, tanto de mim quanto
dos outros. Com os outros eu sou mais suave do que comigo mesmo, né? Mas eu sou chato e
exigente, coisas que são positivas e negativas ao mesmo tempo. Basicamente é isso: crítico
demais. E eu sou uma pessoa que gosta de fazer de tudo um pouco: eu sou desenhista, sou
designer gráfico, sou cineasta, sou capoeirista, sou ator, sou presidente, secretário... Tudo o
que a vida exigir que eu aprenda, eu faço. E é mais por um orgulho, assim, de criança, de que
eu aprendi com o tempo que o homem não pode depender muito dos outros, tem que saber
fazer de tudo um pouco. Talvez seja até falta de humildade e egoísmo, mas eu tenho isso,
porque eu não gosto de dar trabalho a ninguém. Isso é vem, de infância, eu tenho isso
comigo...
Eu também posso dizer que sou uma pessoa de família... Valorizo muito os familiares
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e amigos também, sou uma pessoa fiel às coisas que eu penso. Eu não mudo de ideia com
facilidade. Só quando são coisas que não vão ter influência numa transformação da vida, mas
coisas que transformam a vida, eu sou muito fiel a elas. Basicamente, é isso de Delvan...
Eu sou também educador no Grãos de Luz e Griô. Foi lá que eu descobri basicamente
quem eu sou, né? Que eu tô lá desde que o Grãos começou a dar sopa nos bairros. Quando a
gente já morava em Lençóis eu ia pra sopa com o meu prato. E o Grãos foi indo, foi indo, e
numa semana era no Tomba, na outra no Alto da Estrela, e eu era do bairro do Alto da Estrela,
e só podia ir pra lá. Aí depois eu vi que não tava tendo mais sopa e aí eu fui procurar saber e
disseram que agora tava sendo num lugar fixo, com aulas, oficinas, com outras coisas legais e
continuava tendo a merenda. Aí eu fui...
Primeiro eles fizeram um lugar onde a gente trabalhava com horta, fazia pão integral,
fazia a sopa, tinha aula de culinária também, e eu fazia disso, de tudo um pouco. Então, aí
depois mudou o lugar, foi para as Madres, e das Madres foi quando Lilian e Márcio entraram
e aí foi onde eu comecei a trabalhar com desenho e pintura, reciclagem, retalho, costura...
Tudo a gente fazia.
Foi nesse lugar que eu descobri que eu tinha essa facilidade de desenhar, porque
quando eu era criança, eu fui alfabetizado pelo meu avô. Ele pegava um pedacinho de pau, e
aqui no Remanso a gente não tinha escola, nessa época. Se eu não me engano, a gente não
tinha escola. A escola é recente. Aí meu avô limpava o chão e me dava um pedacinho de pau,
e ele ficava com outro. Aí ele fazia uma letra e dizia: “Faça essa letra aí. Que letra é essa?” Aí
eu não sabia: “Num sei, não vô.” Porque eu não sabia... Aí ele: “Essa aqui é letra 'a'”Aí ele ia
lá e riscava a letra “b” e dizia: “Faça, aí. Que letra é essa?” Aí eu: “Não sei, não”. E ele: “É
letra 'b' ”. Aí ele ia e fazia uma sequência de tipo quinze letras, e a gente ia repetindo: “ 'A', 'b',
'c', 'd'...” E, nisso, eu fui alfabetizado pelo meu avô.
Quando eu cheguei lá na escola de Lençóis, eu já sabia ler e escrever. Pelo menos o
meu nome eu já fazia e já conseguia fazer o nome dos meus irmãos e dos meus familiares
todos. Então foi dessa forma que eu fui alfabetizado e acho que com isso eu peguei essa
facilidade de desenhar. Então tem essas duas coisas: com o meu avô, o fato de desde pequeno
ficar riscando no chão e o fato de que quando eu cresci eu conheci o Grãos e descobri que eu
tinha jeito. Aí eu comecei a manipular outro tipo de material: tinta, fazer misturas, essas
coisas. Eu era fissurado em ficar só misturando a tinta, eu ficava hipnotizado ali, não
lembrava de mais nada.
Eu sempre fui uma pessoa decidida das coisas que eu acreditava e do que eu quero.
Nunca precisei muito de “Ah, você precisa fazer isso, o certo é você fazer aquilo...” Minha
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orientação familiar é muito boa, então eu sempre soube mais ou menos por qual caminho eu
devia seguir, desde criança. Eu sempre escolhi essas coisas: curso disso, curso daquilo,
desenho disso, desenho daquilo, eu sempre estava indo pra essas coisas... Tanto que quando
eu entrei no Grãos, minha mãe nem sonhava que eu tava lá. Quando ela ia procurar saber:
“Delvan tá aonde, que não apareceu?”. Aí falavam: “Delvan tá no Grãos fazendo isso e não
sei o quê...”. Aí ela deixava. Porque sempre era o horário oposto a escola, e eu nunca dei
trabalho na escola...
Hoje, eu curso Pedagogia... E é o Grãos quem financia meus estudos neste curso que é
um curso à distância. Eu vou uma vez por semana e o restante eu estudo no Grãos, mesmo,
porque eu não tenho computador e lá eu tenho conexão e computador. Então, eu trabalho lá.
No Grãos eu já trabalhei de designer gráfico; já trabalhei fazendo reciclagem de papel,
a oficina de papel reciclado gerando renda, mesmo. Eu trabalhei costurando, que a gente
também costurava; já fui merendeiro também... Já fui educador, a gente sempre repassa o que
a gente aprende para os pequenos ou para os adolescentes da mesma faixa etária que a nossa.
E de tudo ali das oficinas eu já fiz um pouco... Sou músico também, percussionista. Mas eu
toco um pouquinho de violão, de flauta. Na verdade, flauta eu nem posso dizer que eu toco,
porque eu só fico soprando lá e não dá nada. Mas o que eu arranho mesmo é pandeiro,
atabaque, berimbau... Mais percussão mesmo.
Mas de tudo o que eu faço na minha vida, se eu pudesse, eu era só capoeira. De todas
as atividades, o que mais me aproxima das pessoas, que me dá capacidade de transformar as
outras pessoas e de me transformar, é a capoeira. Eu não tenho nada em minha vida que se
aproxime a isso.
Hoje eu dou aula aqui no Remanso, eu tenho uns cinquenta alunos, entre 0 a 35 anos e
todos me dão “bênção”. Mas também porque eu fui puxando isso. Então eu acho que a
capoeira tem esse poder de mudar a índole, a personalidade, a mediação das pessoas entre o
certo e o errado, qual caminho é melhor... E você começa a mediar também o nível de
maldade entre os seres humanos...

Não só dentro da capoeira, que a maldade na capoeira

você tem que aprender a trabalhar com ela e com a traição o tempo todo. E isso é levado pra
vida também, né? Então você fica mais sossegado porque você sabe que pode vir de qualquer
pessoa. Então você passa a valorizar mais seus amigos, passa a valorizar mais sua família,
porque são realmente as pessoas que estão mais ali pra te ajudar.
Eu posso dizer que a capoeira é a maior coisa que eu faço, hoje. O melhor que eu
tenho de mim eu dou na capoeira. As outras eu posso até armengar. Mas na capoeira é algo
completo, não tem como você armengar... Ou você faz, ou você não faz.
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Porque eu tinha um sonho de dar aula de capoeira aqui no Remanso e eu vesti essa
camisa desse sonho e já vai fazer três anos que eu dou aula aqui. E, no início, eu vinha
caminhando... São 20 quilômetros de Lençóis até aqui. Eu vinha andando todo final de
semana pra poder dar aula.
E eu sempre trabalhei em parceria com a escola. Eu conversei com a diretora que eu
vinha dar aulas nos finais de semana e a prioridade era para os alunos que estavam na escola.
Ia ter alguns adultos que talvez não estudassem, mas eu queria incentivá-los a estudar, tanto
que os alunos grandes que estão estudando hoje é pelo meu incentivo. Teve aluno meu que
voltou a estudar porque eu disse que se não voltasse, não ia mais treinar capoeira comigo.
Então todos os alunos que estão comigo, estudam. Tem até um aluno que parou de treinar pra
poder estudar, mas toda vez eu puxo ele pra treinar extra e eu vou treinar com ele aonde for.
Porque a parceria com a escola é essa, a capoeira é uma tradição, é educação, é esporte, é
cultura e transforma a vida da pessoa, então a pessoa precisa saber que só capoeira não serve,
precisa estar alinhada sempre com a escola, certo?
Meu princípio de trabalho foi esse pra eu poder vir dar aula de capoeira aqui.
Eu nunca ganhei nada, não tiro nenhuma renda disso, não. O primeiro apoio que eu
tive foi da escola, né? Que eu dava aula na escola... O segundo apoio que eu tive foi o do
Grãos, que eles passaram a me liberar no meio da semana pra eu poder vir dar aula e o
terceiro foi da Secretaria de Educação, que disponibilizou o transporte. Mas, de todos, o maior
apoio que eu tive foi do meu mestre e do meu grupo. Porque eles mesmos me ajudaram muito,
me deram orientação de começar a dar aula lá na academia e aí falaram que eu já estava
pronto pra poder ensinar.
Então, desde que eu comecei esse trabalho aqui, eu sou apoiado pelo meu grupo que é
a Associação Capoeira Corda Bamba de Lençóis, porque tem a Corda Bamba do Rio de
Janeiro que é do Mestre Ramos, que é do mesmo grupo do Mestre Toni Vargas, aqui o meu
mestre é Mestre Cascudo.
Falando dos mestres, a hierarquia é uma coisa que a gente tem na capoeira e cada
grupo tem a sua forma de seguir a graduação. Na nossa, a gente segue uma linha, assim, da
história do negro, da trajetória do negro na vinda pro Brasil.
Então a gente tem a graduação azul, que é a primeira, se chama lungo e representa o
mar. É a primeira cor que o negro viu de dentro do navio negreiro, engaiolado, no escuro, foi
o azul do mar. Depois, vem a graduação marrom, que significa a terra. Foi quando o negro
desembarcou no Brasil. E depois vem o verde das matas, que é tratando dessa questão dele
chegando nas matas do Brasil e aí vem o ouro, que é a corda amarela, que significa a riqueza.
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É a questão da escravidão pra gerar riqueza, a questão do desenvolvimento do Brasil através
da escravidão, essa corda amarela é pra representar isso. Aí vem a corda roxa, que significa a
espiritualidade e o sentimento. O sentimento de raiva que os negros tinham por ser
escravizados e a espiritualidade deles da fé que eles tinham nos santos deles, nos orixás deles,
pra sua própria proteção, porque eles seguiam esta crença. E aí vem a corda vermelha que são
as batalhas, que significa o sangue, que é a guerra. Então é a corda de batalha mesmo, de luta,
que significa, obviamente, a luta pela liberdade. E o branco que é o firmamento, que na nossa
ideologia quer dizer paz. É uma paz que a gente diz espiritual, completa. Uma paz completa,
que, pra gente, só se consegue quando a pessoa morre. Mas a gente tem os mestres que
chegam na corda branca que isso quer dizer que ele já tem um descanso a mais, que ele já
formou outro mestre, por isso ele pode ter a corda branca. Quando ele formou outro mestre,
ele pode ter a corda branca, porque este outro mestre é quem tem a corda vermelha, da luta,
então é ele quem vai lutar pro mais velho descansar... E encerra aí.
Nisso aí vai uns cinquenta anos só de capoeira pra você poder chegar na corda branca,
porque nosso mestre demora a gente num tempo mesmo pra pessoa pegar a experiência, e até
pra ver, mesmo, porque tem muita gente que é fogo de palha e pode perder o foco e sair... Mas
eu concordo que os mestres têm que ter experiência...
Bom, a capoeira tem também outra importância na minha vida. Foi com a capoeira
que começou esse Delvan quilombola. Eu recebi, na capoeira, o apelido de quilombola, por
ser do Remanso e por ser de remanescente de uma comunidade quilombola... Quando eu
comecei a dar aula aqui, foi quando isso foi ficando mais forte, foi quando eu decidi que eu
queria ser presidente da Associação...
Eu sempre busquei fazer alguma coisa pra poder ajudar a comunidade. Então, primeiro
eu comecei com capoeira, depois eu virei secretário da Associação, em 2009, me associei e
logo virei secretário. Aí depois, passados três anos, mais ou menos, eu assumi a presidência.
Por assumir a presidência, agora eu tô mais focado como presidente e esse Delvan quilombola
que eu acho que tá crescendo agora é essa parte de querer trazer o melhor pra comunidade... E
eu sempre tento, assim, desenvolver a consciência das pessoas através da capoeira e, como
presidente, isso reforça mais, entendeu?
Eu acho que, antes de tudo, uma pessoa, independente de ser quilombola ou não, tem
que ser autêntica, né? E se reafirmar o tempo todo. Não pode ter receio, nem vergonha do que
você é, nem de onde você vem. Eu acho que, de início, todo ser humano tem que ser
autêntico. Se você é negro, se você é branco, se você é vermelho, se é índio, o que você seja,
assume o que é e busca seus sonhos através do que você realmente é.
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O meu sonho sempre foi ter uma posição legal na capoeira, só que com o tempo, o ser
humano vai mudando esta ideologia. Então, eu acho que, hoje em dia, ser quilombola é você
lutar pelo seu povo, mesmo. Você ser quilombola é você fazer uso dos seus deveres e buscar
seus direitos pra você e seus familiares, que aqui no Remanso todo mundo é família né? Até
seus amigos são sua família, então tem que lutar pelos seus justamente pra buscar os direitos
que a gente tem e claro, é valorizar sempre o que você é, sua família, e se você tem suas
convicções, não desistir e lutar, sempre.
Hoje em dia, em relação às questões de identidade quilombola, a situação no Remanso
tá melhor... Mas eu já tive aluna que não gostava que chamasse ela de negra, não. De que dirá,
quilombola! Como se fosse um termo negativo, alguma coisa que tivessem caçoando dela... E
acho que ainda não mudou, não. Ela saiu da capoeira e tudo, não teve conserto. Mas a maioria
das pessoas é a identidade conservada: “Sou quilombola, mesmo!”
A história do nosso quilombo aqui, segundo os mais velhos, é de que a nossa
comunidade, de início, não era desse lado do rio, pois aqui a comunidade é cortada pelo rio
Santo Antônio, certo? A comunidade do Remanso era do outro lado do rio, pertencente à
comarca de Andaraí.
Então, o primeiro morador, dizemos assim, que foi o fundador daqui, Manoelzinho,
fugiu de lá de Igatu onde tinha escravidão dos garimpeiros, no caso, e, se eu não me engano,
ele nasceu aqui no Brasil mesmo, e os avôs dele eram escravos. E ele era um escravo daqueles
que tinham que trabalhar mas não era preso, sabe? Não apanhava, nem nada, mas tinha que
trabalhar pra poder comer. Tipo uma escravidão com aquela alforria mentirosa.
Ele não era obrigado a trabalhar, mas tinha que trabalhar por um prato de comida,
porque não tinha estudo, nem nada. Mas aí com nove ou doze anos de idade, se eu não me
engano, ele fugiu de lá pra cá e saiu aqui, onde ele ficou por um tempo.
Os filhos dele dizem que um orixá baixou nele e ele atravessou o rio, chegando onde a
gente está hoje. Aí quando ele acordou, tava aqui desse lado e viu que aqui tinha coco de
dendê, jenipapo, tinha condição das pessoas viverem aqui. E aí foi onde ele, aos poucos,
trouxe as outras pessoas que moravam lá do outro lado.
Lá era uma fazenda também onde tinha esse mesmo esquema, que você podia plantar,
só que você não colhia porque o gado vivia solto e esbagaçava a plantação de cada morador.
Então, foi onde ele vendo aquilo como injustiça, foi em busca de outro lugar pra viver. E
também, por exemplo, se uma mulher tivesse grávida e precisasse de uma parteira, tinha que
andar muito pra poder atravessar e encontrar com outro morador. Então ele pensou que tinha
que começar a morar todo mundo junto.
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Aí foi onde ele atravessou pra cá e nesse lado já tinha umas pessoas: Seu Manoelzinho
Bumba, que se eu não me engano era indígena. Quando Manoelzinho se mudou pra cá,
começou a gostar da filha desse homem, que foi a primeira mulher dele, se eu não me engano
era Guiomar. Aqui Manoelzinho fundou a Sociedade, a Associação na qual sou presidente
hoje, em 24 de janeiro de 1959. Ele fundou essa Sociedade, mas construiu a comunidade tudo
junto com o povo, tudo em união.
Essa terra, no início, quando a gente chegou, era da família de Seu Joaquim Coutinho,
hoje ele é juiz de Andaraí. Ele morava desse lado, só que ele era mais sossegado e não se
importava que o pessoal morasse aqui, tá entendendo? E ele também tinha gado, mas não era
aquela coisa igual do outro lado.
Então as pessoas começaram a morar aqui mais juntas, ali onde é o centro, mais
juntinhas. Mas, com o tempo, o dono começou a querer colocar o povo pra fora...
E como é que coloca o povo pra fora? Começou a briga... E era um tempo de
cangaceiro ainda, de jagunço, aquela coisa, de capanga... Os caras ficavam de espingarda e
cercavam a comunidade, todo mundo caminhando normal, mas eles lá, espiando a gente.
Aí, Manoelzinho, liderando sempre os moradores, né? Quando eles faziam a cerca,
nós ia lá e derrubava. Era homem, mulher, menino, todo mundo! Diz que teve menino hoje,
que é jovem que deve ter acompanhado isso criança... Mas eles não entravam em conflito,
porque eles sabiam que se entrasse em conflito, muita gente não ia resistir, não, porque ia ser
briga, mesmo! Mesmo eles pouco armados, mas a comunidade aqui tinha muita gente...
Mãinha participou da última vez, não foi?
Como o dono daqui era advogado – hoje ele é juiz, mas na época, ele era advogado –
ele sabia que o pessoal aqui tinha direito. Aí ele fez um documento dizendo que tinha doado a
terra, e deu a terra no nome da Associação.
Agora, o reconhecimento do Remanso como quilombo veio depois... A partir do
governo Lula, quando ele instituiu aquela coisa de comunidade quilombola e foi quando a
Fundação Palmares emitiu o certificado, mesmo a gente mantendo as nossas tradições, que
aqui tradicionalmente a gente tem o jarê, o samba do rio, marujada, a festa do índio, festa de
São Francisco... Coisas que desde que a comunidade foi fundada existiram e sempre foram
sendo conservadas...
E... essa questão de sempre receber gente aqui, provavelmente pode ter acontecido de
já ter servido como um lugar que abrigava escravos fugidos, no passado.
Mãinha sabe dessa história. Ela lembra que acharam muita coisa aqui que foram sinais
de que aqui já foi um quilombo. Por exemplo, jarros de barro, até as correntes que amarravam
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escravos já encontraram na mata. Então, tem muita coisa de escravo que já apareceu aqui, por
isso que falaram que aqui é um antigo quilombo... Só que ninguém aqui de morador alcançou
esse tempo...
Essa, resumidamente, é a história do Remanso. Mas, nos últimos anos, muita coisa
tem mudado... Com a chegada da energia elétrica, por exemplo, o povo agora é mais viciado
em novela, né? Então essa questão da novela, eu acho que fez o povo desanimar mais com a
tradição...

Antes, quando não tinha eletricidade, qualquer festinha que tivesse o povo

estava reunido. Se juntasse, eu, você, mãinha, se o povo escutasse um pandeiro, um negócio...
Ai os outros que tavam lá dentro de casa, tavam sem fazer nada, aí vinham pra bater aquele
samba também, que era o samba do rio.
Aí a pessoa falava: “Não vou dormir cedo hoje, não, vou lá no forró do fulano...” O
forró era valorizado... Ou então, ia fazer roda pra contar história na beira de uma fogueira,
falar verso, cantar roda. Hoje não tem mais, não. Nem as crianças fazem isso mais...
Quando eu era pequeno eu não lembro muito das brincadeiras, mas com o surgimento
da televisão, você sabe que, mina o desenvolvimento dessas brincadeiras... Porque na noite,
quando tinha candeeiro, aquela coisa tradicional daqui, que o pessoal fazia aqui, foi
perdendo... Chegou eletricidade, televisão, passa vários canais, põe antena parabólica... foi se
perdendo mais essas coisas... É aí que as pessoas reclamam que os jovens não se interessam
muito pelas coisas da tradição e eu concordo.
Eu acho que a gente tinha que observar que, naquela época, o interesse pela arte era
maior, porque não tinha outra coisa pra ocupar a mente. Hoje em dia, as pessoas são
hipnotizadas por filme, por televisão... Então, não sobra tempo pra se interessar por outras
coisas práticas como tocar sanfona, aprender o pífano, ir ali aprender um violão com um
mestre...
Porque você fica ali na televisão, alienado e, antigamente, não tinha isso, não tinha
nem eletricidade! Quando a lua era cheia é que era a festa aqui! A lua cheia, oxe! Era a
verdadeira festa, tudo clarão, era onde rolava as festas legais mesmo! Porque o pescador com
a lua cheia não vai pescar também. Era onde eles se reuniam. Mas, hoje, o pessoal é mais na
televisão. Acho que tem esse impacto negativo...
Mas tem alguns projetos que foram desenvolvidos aqui que eu posso dizer que ajudou
a reavivar esta coisa da tradição, digamos assim.
O primeiro foi o projeto que o Grãos fez de trabalhar a tradição oral dentro da escola,
trazer os mestres que têm aqui pra dentro da escola e o segundo são as Trilhas Griôs que é
trazer o turista para ele vivenciar essa questão da tradição na escola e vivenciar o trabalho, a
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diversão e a alimentação do lugar, e, como resultado desse trabalho, algumas pessoas
conseguem gerar renda.

O turista vem e ele vê de fato a aplicação da tradição oral no

ensino formal, certo? Então tem esses dois projetos e agora eu também tenho apoio do Grãos
e da Action Aid na capoeira também, são dois patrocinadores e apoiadores que eu tenho.
Esse projeto de trabalhar a tradição oral nas escolas teve um impacto bastante positivo,
porque os mestres não se consideravam mestres, achavam que não tinham nenhum valor...
Mas com o contato deles de ver que o turista vem de lá só pra ver ele dentro da escola junto
com as crianças, que esse pessoal sai de lá de São Paulo, sai de lá do Rio, sai de lá de Minas
Gerais, do exterior! A gente recebe excursões aqui de gente do exterior...
Aí eles passaram a ganhar confiança e contar sua história com mais, propriedade!
Então, eles contam histórias, falam como era antigamente, as crianças ali escutando e
aprendendo... Cada vez que a pessoa conta a mesma história, é diferente. Sempre tem alguma
coisa que eles esquecem e contam na outra vez. Então tudo isso vai mudando e a postura da
criança também quanto ao velho muda. A criança também começa a enxergar aquele velho
como um mestre, respeitar mais, escutar mais. Sabe que o que ele vai contar é uma coisa
importante pra ela. Então, esse tratamento muda também...
Mas isso não acontece apenas na Trilha, posso dizer que na Trilha isso se intensifica.
A escola também muda, você sabe, né? A escola passa a convidar mais os mestres né,
pra estar lá. Então, necessariamente não é só quando tem trilha, porque a escola mesmo
convida quando vai ter uma abertura, uma festinha, quando vai ter uma apresentação, assim
assado, convida o mestre pra ajudar.
Inclusive, a gente junto com a escola está fazendo a marujada e o mestre é quem é o
mestre! É ele quem coordena e as professoras só ficam ali pra organizar os alunos e chamar,
marcar hora, tipo produção. Mas quem coordena é mesmo o mestre e os alunos da escola que
fazem a marujada. É uma coisa assim, que não dependeu de ter trilha, não. Dependeu de que a
escola também mudou, viu e enxergou os mestres, enxergou que tem outras pessoas com
sabedoria pra ser transmitida...
E cada dia eles estão crescendo, estão descobrindo os afazeres de cada um... Você sabe
que Tobiba, que e pai de Zé, sabe fazer alguma arte, aí já vai lá e convida: “E aí Tobiba, a
gente tá com uma turma ali, precisa dar uma oficina disso aí que a gente sabe que o senhor
sabe fazer... Aí o cara já fica: “Poxa, acho que eu vou lá, não custa nada!” Aí ele vai lá e faz...
Então, posso dizer que a escola muda, as crianças e jovens também mudam aquela
ideologia de que: “O som eletrônico é melhor, vamos botar um Summer Eletro Hits, deixa
esse forró do velho Aurino pra lá!” Isso mudou muito. Mudou, mesmo! Porque antigamente,
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as pessoas em época de São João, os jovens pediam pra parar logo o forró pé de serra, que era
pra colocar o CD de Mastruz com Leite, de Calcinha Preta, de Limão com Mel, desses forrós
universitários atuais... Isso mudou! Hoje em dia o salão tá lotado, de jovens! Os velhos
chegam a nem ter muito espaço pra dançar mais! Então, tudo isso vai mudando... Muda todo
mundo! Muda a direção da escola, muda as crianças, muda os mestres, muda tudo!
Agora, eu acho que a maior dificuldade que a gente tem aqui na comunidade é a falta
de união. Com o tempo as pessoas começaram a valorizar mais o dinheiro do que a questão de
estar junto, de fazer junto, sem pretensão financeira nenhuma. Acho que esta é nossa maior
dificuldade aqui, a gente tem várias necessidades, mas a maior dificuldade é a falta de união,
assim... Né, Zé? O povo devia ser mais unido. Tanto criança, quanto adulto, os velhos... tudo!
Porque quando Manoelzinho foi trazendo o povo pra cá, a comunidade foi construída
com todos, em união. Naquela época era assim... Tinha um movimento que chamava
“movimento do boi roubado”: você ia casar só que nem você, nem seu marido não tinha casa.
Mas aí o seu marido já tava armando a casa, botando forquilha, aqueles negócios... Aí no meio
da madrugada, a comunidade todinha começava a construir sua casa, só que você não sabia.
Quando você chegava lá, tava um bocado de gente trabalhando, armando sua casa. Já tava
quase pronta! Aí você, se tivesse condição, matava um porco, ia arranjar alguma coisa, uma
cachaça pra aquela galera. Mas aí também só saíam dali quando terminavam sua casa! Podia
levar dois dias, cinco dias, dez dias, vinte dias, só saíam dali quando terminava... Só que aí
também você tinha que levar comida pro povo que tava lá na sua casa trabalhando!
Era assim... Se caísse um doente, todo mundo dava uma quantidade de comida pra um,
porque a estrada era castigante. Aí botava a pessoa na cama, e do jeito que tava na cama os
homens pegavam com cama e tudo e levavam. Aí ia dez, quinze homens, o tanto de homem
que o presidente mandasse, tinha que ir! E só voltava quando a pessoa fosse atendida e boa,
tinha que voltar boa! Se não voltasse boa, todo mundo tinha que voltar de novo!
Aí todo mundo dava farofa, outros davam carne, outros davam café, e outras coisas
pra eles poderem aguentar ir e voltar. Aí ia e voltava só quando a pessoa tivesse boa. Outros
davam dinheiro, quem tinha, quem não tinha a Associação ajudava, oxe, todo mundo ia! Era
assim...
Quando uma mulher também ia ter filho, que o parto era perigoso e a parteira não ia
fazer – eu mesmo quem me pegou foi minha avó, eu nasci aqui. Mas se o parto fosse
perigoso, a pessoa ia pra Lençóis pra poder ter a criança. Mas graças a Deus minha avó, boa
parteira, mãinha me teve aqui no Remanso.
E é essa união que tem sido a nossa maior dificuldade. Agora, necessidades nós temos
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algumas...
Bom, a gente tem o turismo como forma de geração de renda de algumas pessoas.
Então, com isso, as pessoas passaram a trabalhar menos na agricultura, a pescar menos porque
tem o turismo pra dar mais uma geração de renda...
Quando as pessoas deixam de trabalhar com a agricultura, deixam de pescar mais,
deixam de trabalhar com as abelhas, deixam de fazer uma farinha, já compra lá na feira, não
faz mais farinha. Antes fazia o fubá, mas agora já compra o fubá lá na rua pra fazer o cuscuz,
fazer o mingau... Fazia o beijú, fazia a farinha de tapioca, tudo aqui. Não precisava comprar
feijão, porque o feijão já era plantado aqui... Antes tinha tudo aqui, agora tem que ir lá
comprar.
Com a chegada do turismo, as pessoas viram: “Ah, tem dinheiro! Então não precisa ir
plantar...”
Então, tem essa necessidade de reativar a agricultura e fazer com que as pessoas gerem
renda com isso, que é pra eles verem que o que interessa mesmo é produzir esta renda e não
depender da alta e baixa estação do turismo... É claro que a gente sabe que na agricultura tem
alta e tem baixa, também, mas a gente pode se organizar e trabalhar legal pra que não tenha
mais esse negócio.
Mesmo, que a gente sabe que tem época que não chove, época que chove, então é
trabalhar melhor, organizar com irrigação, com outro sistema... Mas, a gente só pode ativar
isso se tiver gente trabalhando, tá entendendo? Se não tiver ninguém trabalhando, a gente não
consegue.
Mas eu tenho a ideologia que tem muitas crianças aqui que podem dar um futuro
muito bom pra comunidade. Eu acredito em José, acredito em Ramón, acredito em todas as
crianças e nos jovens que a gente tem aqui. Este é um potencial que a gente tem e que nem
eles tem noção do próprio potencial que eles estão criando, trabalhando com esta questão de
tradição-escola, tradição-escola...
O bom de você morar no Remanso é que você mesmo pode construir seu futuro... E
daqui a um tempo, as pessoas daqui não vão precisar olhar pra Lençóis como uma cidade
melhor do que aqui, pelo fato de ser maior, de ter banco, de ter tudo o que precisa.
Então, eu acho que o que a gente precisa mesmo é de sossego, de trabalhar sossegado,
aqui no quilombo. Tendo paz e saúde você consegue trabalhar e gerar sua renda, dar educação
pros seus filhos e mandar seus filhos pra faculdade.
Você ter uma forma de trazer cursos pra cá, não precisa de os meninos sair daqui pra
fazer um curso de Inglês em Lençóis, faz tudo aqui... Se um gringo chega aqui, o menino
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pequenininho já poder entender, trocar uma ideia!
As crianças tendo acesso à internet... Em todos os lugares a gente precisa estar
trabalhando esse desenvolvimento aqui. Não pra transformar o Remanso numa metrópole,
mas pra que as pessoas tenham um nível de consciência maior com as necessidades do
mundo... É isso.
O meu sonho mesmo é que o Remanso seja totalmente independente! Que ele fosse
um quilombo mesmo que conseguisse andar com as próprias pernas. Meu sonho hoje é esse,
isso como presidente, né? Porque pra cada função que eu exerço eu tenho um sonho...
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Líllian Pacheco
Figura 11: Líllian Pacheco

Foto: Ana Carolina F. da Costa, março de 2013.
A entrevista foi realizada em março de 2013, após minha participação e
acompanhamento de atividades no Grãos de Luz e Griô. Líllian é uma pessoa com muitos
compromissos, por isso a entrevista foi interrompida várias vezes por telefonemas e outras
solicitações. Em decorrência das interrupções, avançamos no horário e ela, gentilmente, me
convidou para “merendar” em sua casa.
A entrevista durou cerca de três horas e Lilian mostrou-se disposta e solícita ao longo
de toda a gravação. Na verdade, ela manteve essa postura durante todo o desenvolvimento
deste trabalho, disponibilizando dados e fontes necessárias para a sua realização, fazendo
algumas indicações de pessoas a serem consultadas, entre outras contribuições. No processo
de transcriação da narrativa apresentada neste capítulo, optamos por expor os assuntos mais
pertinentes às questões relativas ao nosso trabalho.

184

Gosto muito de estudar e pensar sobre a educação, suas teorias e sobre minha
prática pedagógica. A educação é a minha cachaça...
Minha mãe era professora de escola pública no interior e, depois, na capital. Eu ajudei
a minha mãe a dar aulas durante toda a minha infância e no começo da minha adolescência até
ela desistir de ser educadora. Fui esportista nadadora aos onze e doze anos e passei a ser
professora substituta de natação ainda nesta idade. Durante o segundo grau dei aulas
particulares para meus colegas, tinha muitos alunos em casa, e depois dei aulas como
professora substituta no próprio colégio particular onde estudei em Salvador. Além de ter
dado aulas aos dezesseis anos para crianças na periferia, bairro do lixão de Salvador, dentro
de um programa social do meu colégio, e em um orfanato mais tarde aos vinte e um anos. Dei
aula a minha vida toda. Por isso eu sempre estive imersa nesse universo da educação. Foi
minha primeira grande formação, me apaixonei por ser educadora desde pequena, minha
brincadeira predileta era dar aulas, eu arrumava a escolinha, os alunos chegavam e eu fazia o
papel da professora, a diferença é que eu ensinava de verdade, não fazia de conta.
Participei bem jovem de cursos de alfabetização e educação de Jovens e Adultos com
concepções e práticas de educação libertárias paulofreiriana, diferentes das que eu tinha
experimentado na escola.
Aos vinte um anos, morando na capital, vivenciei uma formação profissional em
Biodança. Cursei quatro anos deste sistema de desenvolvimento humano criado por Rolando
Toro e depois me especializei na Educação Biocêntrica, ou seja, o princípio biocêntrico
aplicado à educação. Fiz disciplina de arte educação em pós graduação, fiz um curso de pós
graduação em psicopedagogia, mas não fiz a última prova porque nunca me interessei pelos
diplomas, só queria acesso a assuntos e discussões na área de educação.
Fui parceira profissional durante uma média de quinze anos com pessoas que me
trazem referências importantes na área de educação como a educadora Fátima Freire, da
Educação que Marca o Corpo; Ruth Cavalcante, da Educação Biocêntrica; Vanda Machado e
Carlos Petrovich, da Educação para Relações Étnico-raciais Positivas; Cezar Wagner de Lima
Gois, da Psicologia Comunitária. Também fiz cursos e estagiei na Índia, na Europa, e em
vários lugares do Brasil na área de desenvolvimento humano, entre psicologia e educação.
Frequentei seminários com Paulo Freire, Miguel Arroio, Madalena Freire. Todos estes
educadores citados provocaram em mim a ideia de que eu tinha um lugar de escritora e
criadora na área de educação. Eles falaram e escreveram palavras para mim, declarando esta
visão. Fui assumindo, portanto minha missão no mundo.
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Em termos de diploma acadêmico, posso dizer que a academia me iniciou na escrita de
projetos – fiz Processamento de Dados. Pensei que escolhi processamento de dados só para
ganhar dinheiro e sustentar meus projetos sociais, porque naquele tempo não existiam editais,
financiadores e uma rede de terceiro setor que me acolhesse. Porém, na verdade trabalhar
durante quase dez anos na área de processamento de dados me deu muito mais do que
sustentabilidade financeira para gastar em meus sonhos de educação, me possibilitou mais
tarde sustentar o sonho de criar, inventar e implementar projetos na educação. Sei criar
projetos, porque tenho uma visão de planejamento e implementação de sistemas bem
elaborada.
O principal é que estudo muito sozinha, me considero autodidata e pesquisadora
livre... estudei por mim mesma todas as tendências pedagógicas e seus autores. Gosto muito
de estudar e pensar sobre a educação, suas teorias e sobre minha prática pedagógica. A
educação é a minha cachaça... E posso dizer que minha inspiração vivencial mais forte, em
termos da educação, aconteceu com mestre griôs da tradição oral: tudo o que vivi na capoeira
desde menina, nos terreiros, nos reisados, com parteiras, com erveiras, e nas festas
tradicionais tem uma profunda influência no meu corpo, nas minhas emoções e na minha
concepção de identidade e ancestralidade humana. Minha própria história de menina vinda do
povo de Jacobina e outras cidades da Chapada Diamantina, a história dos meus pais, avós,
bisavós e tataravós (negros, indígenas, brancos), e a história do meu próprio companheiro de
vida, Márcio Caires, tudo isso junto deu base para que eu idealizasse a Pedagogia Griô.
Para sintetizar, me considero educadora biocêntrica, me dediquei muito a esses
estudos, e nessa área aprendemos um sistema de desenvolvimento humano, a Biodança, com
princípios, modelo teórico da identidade, um modelo de ação pedagógica com um repertório
muito grande de músicas, exercícios de comunicação em grupo mediados pelas emoções,
além de diversas práticas pedagógicas vivenciais e dialógicas.
Eu fui pra capital estudar, arrastada, mas eu disse que um dia voltava para a Chapada
Diamantina. Desde 16 anos de idade escolhi que ao voltar, moraria em Lençóis. Para mim é a
cidade mais linda que conheci neste planeta, é onde meus pés se sentem enraizados. Até hoje,
sinto uma emoção profunda por acordar e ver de novo o milagre de pertencer a estas serras.
Quando cheguei a Lençóis dezoito anos atrás, trouxe parte dessas bagagens de estudo
ligadas à minha trajetória pessoal e a minha formação. Aqui, conheci as oficinas Grãos de Luz
com um caráter de oficinas artesanais ocupacionais, horário de reforço escolar para
acompanhamento dos deveres escolares, horta comunitária, além de sopas comunitárias para
as crianças dos bairros periféricos. A iniciativa tinha uma visão assistencialista e esboçava
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preocupações com a crise econômica pela qual a cidade passava com a proibição do garimpo.
Tudo desenvolvido a partir de muito boa vontade, dentro de um espaço religioso das freiras da
cidade, que tinham a missão de catequese. Um espaço bonito e sem proposta pedagógica.
Fui convidada para fazer uma avaliação pedagógica e desenhar uma proposta
pedagógica para essas oficinas, com referências na educação biocêntrica e na educação
libertária paulofreiriana. Comecei a dar formação teórico-metodológica para os educadores,
oficinas para crianças, escrever e coordenar o primeiro projeto sistematizado das Oficinas
Educativas Grãos de Luz. A partir daí, comecei a repensar minha própria prática, porque o
contexto das crianças e suas necessidades não eram os mesmos da realidade urbana e
periférica que eu conhecia em Salvador.
Quando Márcio, meu companheiro, e eu fomos nos aprofundar para conhecer esse
contexto, a aplicabilidade da Educação Biocêntrica se tornava questionável. Uma das questões
girava em torno da música – elemento metodológico central na facilitação de vivências
integradoras para a Biodança e Educação Biocêntrica – pois o repertório era baseada em
músicas universais e equipamentos eletrônicos. Como eu tinha uma raiz chapadense percebi
que a potencialidade da musicalidade da comunidade teria um poder facilitador muito maior,
ao contrário da música universal que as vezes chegava a ser invasiva e “estrangeira”.
Então, abri mão dos meus instrumentos e práticas pedagógicas para ouvir e aprender
como o povo fazia sua própria música, sua própria roda – a Educação Biocêntrica trabalha
muito com a roda – seu próprio movimento... Fui começando a escutar e a perceber as minhas
origens e reviver elas junto com a comunidade.
Assim surgiu outra questão radical na nossa postura pedagógica quando fomos
conhecer mais as famílias, as casas nas comunidades rurais. Quando a gente entrava nas casas,
era como se estivéssemos revendo nossos avós e bisavós... Márcio também é filho daqui da
Chapada Diamantina, da região Sul, Vila Velha de Rio de Contas. Então a gente tinha um
encanto muito grande de chegar nas casas...
A gente chegava com gravadores e pastas – buscando aprender com os conhecimentos
dos mais velhos para trazer para nossa didática, o jeito que nós chegávamos fazia com que
eles dissessem que não tinham nada a ensinar, que eram analfabetos. E isso me deixava
angustiada. Foi assim na primeira, segunda, terceira casa. Paramos. Este momento e a minha
história criaram

reflexões pedagógicas que marcaram as origens da pedagogia griô.

Desenvolvi uma concepção do diálogo entre tradição oral e tradição escrita, cultura
hegemônica e cultura contra-hegemônica, desenvolvi modelos pedagógicos e conceitos novos,
ou velhos reinventados e assim fui criando minha prática pedagógica.
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Estávamos fazendo essa pesquisa com o apoio da Fundação Abrinq, era o Projeto
Griô, e o projeto previa conhecer as casas e a cultura da comunidade com o objetivo de
reinventar as práticas e assuntos do currículo das escolas. Eu tinha organizado toda uma
equipe pra ajudar nesse processo. Aí paramos tudo.
Foi assim por uma semana... Refletindo qual pergunta estávamos fazendo errado para
que a resposta fosse: “Eu sou analfabeto”. Porque, em uma pesquisa, a pergunta é mais
importante que a resposta e, embora eu não estivesse perguntando, isto estava sendo implícito
na minha pergunta. É reconhecer que ao entrarmos nas casas estávamos falando com uma
pessoa que não está no universo da tradição escrita. Então, você precisa sair do universo da
tradição escrita para entrar no universo da tradição oral. Foi disso que a gente se tocou: o que
a gente estava perguntando era de tradição escrita e por isso a resposta era: “Não sou de
tradição escrita, sou analfabeto.” Se você chega com um gravador, com uma câmera, com
papéis você está perguntando com uma linguagem de tradição escrita. Você tem que chegar
dentro da tradição oral para dialogar e o outro não se considerar analfabeto. Porque na
tradição oral ele não é analfabeto... Ele é a afirmação de si mesmo e não a negação.
Então se você chega com a cultura hegemônica perguntando algo para o outro,
naturalmente, ele vai responder que nessa cultura hegemônica, que você está perguntando, ele
não sabe, ele não pode te responder.
Ficamos uma semana parados pensando em como fazer para que todo o conhecimento
que a comunidade tinha pudesse vir à tona. Como temos que chegar?
Aí tive uma inspiração menos racional e mais espiritual: o griô. Como ele ia chegar:
tinha que ser um velho, chegar como um velho para conversar com os velhos. Chegar com
uma viola, dialogar... Foi assim que a ideia foi brotando naquele momento. Teria que chegar
com O Velho Griô, um arquétipo que caminha, aprende com outros velhos, chegar falando um
verso, cantando, reinventando a roda...
Atualmente, precisamos retomar alguns projetos no Remanso, as ações comunitárias
que implementamos gerou diversas soluções, mas também novos conflitos importantes que
precisam ser mediados. Porém decidimos aguardar a formação da nova liderança, Delvan
Quilombola. Ele está no Grãos desde pequeno e agora terminamos sua formação pedagógica,
inclusive acadêmica, e ele foi eleito presidente da associação do Remanso. Consideramos os
conflitos muito importantes para o crescimento, mas agora eles podem e devem ser abordados
e resolvidos pelas lideranças formadas de maneira autônoma. Qualquer questão agora é
responsabilidade da comunidade resolver, não temos mais liderança compartilhada na gestão
das trilhas nem dos projetos pedagógicos.
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Historicamente, o Velho Griô nasceu no Remanso, os tradicionalistas do Remanso
foram os que formaram o Velho Griô. Rosa, Alina, Pedrina caminhavam com o Velho Griô,
juntamente com Mestre Aurino e outros. O Velho Griô visitava e ia aprender com outras
pessoas importantes da comunidade: Dona Judite, Dona Agmar, Seu Filipe... Todos os mais
velhos de lá tiveram um papel muito importante na iniciação do Velho Griô. Isso, em 1998, há
15 anos. E teve outro mestre muito importante para a formação do Velho Griô: Mestre Dunga,
de outra comunidade.
Mas o Remanso foi uma comunidade muito importante. As primeiras caminhadas na
escola, e práticas pedagógicas aconteceram lá. Tinha uma professora, nessa época, que tinha
uma parceria muito forte com a gente. Assim, a escola do Remanso compartilhava diversas
práticas do seu currículo conosco, do Grãos. Antes da caminhada do Velho Griô, os
professores da escola do Remanso não conheciam estes mestres... Eles negavam os
conhecimentos da comunidade. As crianças diziam que eram brancas. Nesse primeiro
processo de formação, os professores até choraram. A maioria por alguns motivos básicos: a
negação de sua própria etnia, ou seja, sua negritude, sua cultura, seu cabelo. Havia também o
fato de negar os mais velhos – porque esses mais velhos não se negam, eles são a expressão
viva da cultura. Então conhecemos muitos filhos e netos rompidos com seus avós. Como os
educadores são formados na cultura escrita muitos negam seus avós “analfabetos”, por achar
que a cultura deles era atrasada. Em decorrência de todas essas visões permeadas por
preconceitos, muitos negavam a zona rural, desvalorizando sua realidade, querendo ir
trabalhar na cidade.
Tudo isso nós vivemos no Remanso, primeiro como encanto e depois com uma
postura mais consciente. Márcio, como Velho Griô, é muito respeitoso com os educadores e,
na caminhada até a escola junto com os mestres do lugar, mostrava muitas vezes que, com
aquela forma de chegar, conseguia mais atenção e respeito da criança que os educadores.
Aí os educadores passam a perceber a importância de todo o processo de ritualização:
o que é um ritual integrador ou desintegrador na escola. A partir daí convidamos os
educadores para vivenciar uma formação na Pedagogia Griô, lá no Grãos. Muitos educadores
ficam encantados e participam da formação.
Assim os mestres iam pra escola junto com o Velho Griô pra tocar, cantar e contar suas
histórias. Eles tinham muitas dificuldades porque seus conhecimentos nunca foram bem
vindos nas escolas... Ficavam tímidos. Mas tudo o que eles contavam o Velho, que já conhecia
a história deles, ajudava o mestre a se expressar. Aos poucos, esse(a) mestre griô começa a se
ver valorizada nessa escola, a partir do momento que a história dele vira desenho, a cantiga
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dele é cantada e dançada, o verso dele vira livrinho, o saber dele é considerado uma ciência
junto da ciência...
Então a gente vai aprendendo com o mestre griô e como criar uma prática pedagógica
com a criança em que o saber dele é revalorado. No Remanso, aconteceu tudo isso. Mestre
Aurino é bastante valorizado na comunidade. Os remédios da Dona Judite passaram a ser
estudados na escola. O próprio Marimbus passou a ser conteúdo do estudo também, entrou
para o currículo. Não só o saberes dos mestres griôs, mas do meio ambiente da comunidade
passa a ser referenciado pela escola.
Agora precisamos voltar o ciclo de formação lá no Remanso, porque a direção e os
professores mudaram... A educação é cíclica, não é?
Com o tempo, muitas pessoas (pesquisadores, turistas) passaram a pedir pra
acompanhar uma das práticas principais da pedagogia griô: a caminhada do Velho Griô. Algo
inviável para a proposta da caminhada. Então criei outra prática da pedagogia griô chamada
de Trilha Griô, o primeiro projeto foi a Trilha Griô do Remanso como uma iniciativa de
turismo comunitário.
Essa Trilha Griô é uma proposta de educação, tradição oral e economia comunitária.
Porque a gente percebeu que era importante criar uma opção econômica e porque foi uma
demanda espontânea. Criamos a trilha para vivenciar o que é uma caminhada griô
sistematizada.
A Trilha tem o objetivo de entregar para a comunidade uma possibilidade de gerir seu
próprio negócio em relação ao turismo. Porque ela já é invadida pelo turismo. As agências
vendem passeios, passam na terra deles, usam o rio deles e ganham muito dinheiro e lá não
ficava nada. Em reunião, foi definido uma taxa que as agências devem pagar para a
comunidade de R$6 a cada passeio, mas nem todas pagam.
Então surgiu a ideia de utilizar não só o meio ambiente, o ecoturismo, mas utilizar as
vivências e saberes da comunidade como trilha. Assim na Trilha não apenas são realizados
passeios ecológicos, mas vivências, oficinas e outras aprendizagens com as pessoas da
comunidade sobre a cultura e práticas tradicionais: de subsistência, de cura, de celebração, de
organização comunitária, de elaboração do conhecimento. Cada um tem um papel nesse
processo e a trilha é da comunidade. Ela é organizada através de orçamento participativo:
cada um tem um papel e estabelece o valor que deve receber. Aí o valor da trilha é fechado a
partir do valor que os participantes da comunidade determinam. Nós também investimos nas
pousadas familiares para garantir uma estrutura melhor nas cozinhas e quartos das famílias
para receber os hóspedes. Assim como na canoa, nas oficinas de saberes, na casa de farinha,
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nos projetos produtivos da comunidade.
O convite foi aberto na comunidade e quem teve interesse foi entrando. Hoje são 5
pousadas familiares, mas contando com os serviços envolvidos, existem 11 famílias no
turismo comunitário. E o Remanso já se tornou referência para o Brasil e para a Chapada, já
formamos pessoas que gerem conosco ou independente de nós mais de 20 trilhas.
Não é para ser o único negócio da comunidade e sim um complemento. A agricultura
precisa continuar, assim como as outras atividades econômicas. Até porque a pessoas não
podem produzir para o turista e sim para a sua subsistência. O objetivo da pousada familiar é
melhorar a casa para os moradores da casa e, também, receber um visitante. Mas o foco é
melhorar as condições para o morador.
Atualmente o grande entrave tem sido a venda da trilha. Antes existia outra
organização parceira que realizava a venda dos pacotes, mas estamos criando uma agência de
comércio justo exclusivamente para vender os pacotes da Trilha Griô.
Ainda sobre a nossa relação com o quilombo do Remanso: foi a partir da Trilha Griô
do Remanso que criei outra prática da pedagogia griô - o Jogo da Trilha Griô. As crianças e
educadores foram levados para vivenciarem a trilha e, a partir dessa experiência, criei um
jogo cooperativo, didático, para as pessoas aprenderem tudo o que aprendem na trilha: o que é
um quilombo, para que serve cada uma das ervas medicinais, como se faz e o que é o muzuá,
uma síntese do que pode se aprender de diferente no Remanso, o que é tradicional da
comunidade.
Assim nasceu o jogo de trilha que é dialógico, cantante, dançante. O jogo gera diálogo
e círculos de cultura além da vivência da tradição. Tem o momento da cantoria, tem o rio, o
momento da pesca, as rodas de bênção, o momento do forró. É muito bacana ver as pessoas
jogando. A caminhada griô, a trilha Griô e o Jogo de Trilha Griô foram se integrando com a
Louvação Griô, as vivências griôs e outras práticas pedagógicas da Pedagogia Griô
Agora voltando ao termo griô... É tão interessante ver: hoje, nós temos milhares de
referências ao termo griô em sites de busca na internet, sendo que, há 12 anos atrás, quando
criamos o termo, não existia.
O mais importante sobre o termo griô é a pergunta. Entendemos que existe um lugar
social que é desvalorizado pela cultura hegemônica. Esse lugar tem muitos nomes em
diversos mundos e tradições. Acreditávamos precisar de um nome cultural e simbólico. Então,
tínhamos que nos inspirar numa tradição em que esse lugar social fosse valorizado, fosse
muito importante: politicamente, economicamente, hegemonicamente importante. Então
buscamos tudo isso no Império do Mali. Essa figura existe nas culturas indígenas, africanas,
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europeias, algo que é essencial no universo da tradição oral.
Assim abrasileiramos o griot do Mali, uma palavra que no começo achamos que era
francesa e depois que era creole, e ainda portuguesa, por fim é uma palavra que surge do
contexto da relação do Noroeste da África e na diáspora com a colonização francesa e
portuguesa. Então ficou o griô, com chapeuzinho e tudo. Tinha que ser simbólico, brincante,
encantador...
O mais lindo é: de onde vem isso? Quem é o griô? É algo que dá margem para mil
teses, interpretações...
Hoje tem milhares de referências sobre o termo na internet. Acadêmicos, pontos de
cultura, várias produções de conteúdo em volta desse termo. É um termo integrador. Nunca
pensamos em substituir o termo mestre. Incluímos o termo griô para fazer essa referência
simbólica, trazer esse conceito. Ele amplia o conceito de mestre, nem todas as manifestações
tem um mestre: a capoeira, sim, mas outras manifestações, não. Pensamos em integrar as
tradições num nome inspirador, numa lei inspiradora, numa proposta pedagógica encantadora.
E a caminhada do Velho Griô foi definindo os rumos da Pedagogia Griô... A partir das
conversas com os mestres griôs, com as crianças, com os educadores foram surgindo vários
conceitos: mestre griô, tradição oral, vivência, identidade, ancestralidade, os ritos e mitos, a
história de vida, as danças e cantos tradicionais, os saberes e fazeres tradicionais... Tudo isso
conforma as categorias teóricas dessa pedagogia que vou organizando num modelo de ação
pedagógica.
Assim, podemos dizer que a referência mais importante da Pedagogia Griô é o
universo dos mestres griôs de tradição oral combinado com as referências da Educação
Biocêntrica, Educação Para as Relações Étnico-raciais Positivas, Educação Popular ou
dialógica paulofreiriana, entre outras.
No caso, como é uma pedagogia, precisa de um modelo de compreensão da identidade
humana, ou seja: como nós vemos o ser humano etc. Tudo isso vai sair mais organizado e
sistematizado na terceira edição do livro e na revista da Pedagogia Griô do Diversitas USP.
É importante perceber que com todo esse processo de pesquisa da cultura das
comunidades para reelaboração de nossas concepções e práticas pedagógicas, desde 1998, o
Grãos de Luz passa a se tornar Grãos de Luz e Griô em 2001, agora, sim, com uma proposta
de educação, uma proposta pedagógica de integrar os saberes comunitários, de tradição oral.
O Grãos de Luz e Griô tem como principal missão potencializar a educação, a cultura,
o desenvolvimento sustentável de comunidades de periferia, rurais e tradicionais do Brasil
para a celebração da vida, e fortalecimento da identidade e ancestralidade do povo brasileiro.
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A missão vai sendo sempre ressignificada todo ano com os educadores e jovens que
participam do projeto.
Antes a missão se estendia apenas à nossa cidade, mas depois fomos convidados e
recebemos a responsabilidade política a nível estadual e nacional, embora, a linha de ação das
oficinas se restrinja ao público de Lençóis e região. Recebemos o primeiro lugar no prêmio
Itaú Unicef, recebemos o prêmio destaque do Cultura Viva, estes prêmio nos levaram ao
Ministério da Cultura, convidados para criarmos um programa nacional no âmbito do Cultura
Viva. Criamos a Ação Griô Nacional e depois o projeto Universidade Griô.
Temos esta missão e para alcançá-la desenvolvemos quatro linhas de ações. A primeira
é de vivências e oficinas que são sempre trabalhadas a partir de um tema gerador. Este ano, o
tema é Tradição e educação ambiental: essa é nossa arte. O tema busca sempre integrar a
tradição cultural e os saberes da comunidade com linguagens artísticas contemporâneas.
A segunda linha de ação é a formação de jovens, com pedagogia griô, biodança,
literatura, cineclube, além de produção cultural, gestão de projetos, inclusão digital e
linguagens artísticas: artes gráficas, música, teatro, cinema que se integram em aulas
espetáculos mensais diante de um tema político-pedagógico importante da comunidade e do
Brasil. Também são discutidas questões ligadas a temas vividos pela realidade dos jovens,
além da formação política e acadêmica de jovens lideranças comunitárias.
A terceira linha de ação é a formação com educadores nas escolas. Tudo o que é
sistematizado nas oficinas é levado às escolas em formas de oficinas, formações pedagógicas,
aulas espetáculos, jogos e vídeos didáticos, com vistas a contribuir com as práticas
pedagógicas das escolas.
A quarta e última linha de ação é uma ação política pedagógica mais ampla de
envolver a população do Brasil em uma rede que possa lutar por políticas públicas de
educação e tradição oral. O grande resultado disso foi a Ação Griô Nacional, projeto nacional
que teve um impacto social de quase 1 milhão de pessoas – entre mestres griôs de tradição
oral, educadores, jovens – muitas teses, projetos didáticos, contribuições metodológicas.
Outro grande resultado foi a inclusão da categoria mestre griô em editais como o Mais
Cultura, em espaços do conselho estadual de cultura e em outros editais e documentos
políticos. Além da elaboração da Lei Griô que é transversal entre cultura e educação e está
tramitando no Congresso. Esta lei fez uma revisão profunda na Lei dos Mestres, que na nossa
visão (da Rede Ação Griô) é previdencial e assistencialista, então teria que ter sido colocada
no âmbito da Previdência Social. Ela é praticamente uma aposentadoria: pare e descanse que
agora você não tem mais que contribuir. Não sou contra, mas isso a pessoa tem que parar e
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pedir uma aposentadoria, na previdência social, porque ela não pode mais e precisa ser
apoiada e ela deve ter esse direito. Mas na área da cultura, tudo o que os mestres griôs
precisam é de apoio para continuar, ele querem continuar e eles querem reconhecimento na
educação.
Outro ponto é que esta Lei de Mestres nos estados abre concorrência para avaliação
antropológica e técnica para reconhecer quem é mestre e quem não é. E isso quem pode dizer
é o povo da tradição, e a comunidade. A Lei de Mestres nos estados é competitiva,
desqualificatória e de avaliação externa.
Na Lei Griô, quem diz quem é mestre griô é a comunidade. Ela reconhece uma
proposta pedagógica que o tradicionalista se dispõe a realizar nas escolas. Por isso ela
seleciona propostas pedagógicas, mas não se advoga o direito de dizer quem é mestre e quem
não é.
A Lei de Mestres é algo de cima pra baixo, foi criada nos estados pelo governo, e foi
dada entrada no congresso por um deputado e por antropólogos, ou seja, ela não tem base
social. Já a Lei Griô, foi muito discutida, tem base social. Foi levada ao congresso pela
Comissão Nacional dos Griôs e Mestres, assinada por mais de 600 pessoas representantes da
tradição oral e da educação, e dada entrada pela Frente Parlamentar de Cultura, sua presidente
e mais 19 deputados, ou seja, o povo de tradição oral falando por si mesmo em parceria com
educadores e com os seus representantes políticos.
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Márcio Caires
Figura 12: Márcio Caires

Foto: Grãos de Luz e Griô.

Esta entrevista foi gravada em outubro de 2014. Márcio tinha muitos compromissos,
por isso, marcamos a gravação para depois das 18h. No dia da entrevista ele estava ensaiando
a banda de jovens do Grãos que se apresentaria no Teatro Municipal e, devido ao som alto do
ensaio, saímos da sede da instituição e gravamos no banco da praça localizada em frente.
Como estava anoitecendo, não pude gravar em vídeo a entrevista, apenas o áudio com
gravador. Assim como Líllian, Márcio revelou-se bastante solícito durante a realização da
pesquisa, colaborando inclusive com a exibição do vídeo em homenagem a Roberto na Festa
de São Francisco, sem ele não seria possível ter acesso ao equipamento necessário para a
exibição.
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Me sinto como um mediador entre a própria tradição e os espaços de discussão e
participação da sociedade civil na construção de política pública. Espero continuar dando
o máximo possível de contribuição para que as coisas se costurem, avancem, e para que as
culturas de tradição oral sejam efetivamente reconhecidas.
Primeiro, peço permissão aos meus ancestrais e aos guias mais velhos pelas palavras a
serem tecidas na construção desta colcha de retalhos da rede de transmissão oral.
Pra compartilhar a minha vivência com a tradição oral, conto um pouco da minha
própria história de vida, já que eu nasci numa comunidade tradicional, em 1969, uma pequena
cidade chamada Dom Basílio, aos pés da Serra das Almas, sul da Chapada Diamantina, exdistrito da cidade histórica de Rio de Contas, do ciclo do ouro. Assim como Lençóis, a região
teve fortíssima ligação com comunidades quilombolas e indígenas. A bacia hidrográfica do
Rio de Contas deságua no mar em Itacaré, mais ao sul do estado da Bahia, de onde
sobreviventes de um naufrágio de um navio negreiro, no século XVII, tendo como guia o Rio
de Contas, percorreram sertão acima pra se estabelecerem em terras seguras, nas cabeceiras
do Rio Brumado, cultivando suas roças e suas tradições. Foi nesta região que nasceram as
comunidades quilombolas de Barra e Bananal, no município de Rio de Contas. Na mesma
serra, agora no município de Dom Basílio, uma série de sítios de pinturas rupestres deixam
guardadas a história ancestral da região.
Em 1969, o município de Dom Basílio tinha em torno de 3 mil habitantes, sendo que,
na sede, onde eu nasci, moravam 500 pessoas. Vim ao mundo às margens de um rio (Rio
Brumado), de uma comunidade que vivia da roça e da pesca, famílias ribeirinhas, pequenos
lavradores, com águas abundantes que desciam da serra.
Aos 12 anos me separei da minha família pra viver com meus tios numa cidade
vizinha (Brumado), onde fiquei até os 15 anos e em seguida fui estudar em Salvador, onde
vivi por quase onze anos, numa jornada pra cumprir o sonho da família, ser doutor, ser
“alguém na vida”. É o fruto da migração nordestina, sair do interior e ir pra capital em busca
de sucesso profissional. Acabei me formando em administração de empresas. Pra uma pessoa
nascida numa pequena cidade interiorana, zona rural, conhecer toda essa linguagem da cidade
grande foi um grande impacto em minha vida.
Fui morar em Lençóis em 1996, junto com Líllian Pacheco, pra viver o universo da
construção de família e trabalho, encontrar claramente a minha missão no mundo, o meu
projeto de vida. Estava agora finalizando uma trajetória e retornando pras minhas raízes.
Sabíamos intuitivamente que o nosso trabalho era com a tradição oral e fomos exercendo na
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prática e encontrando os rumos.
Quando eu comecei me relacionar com as pessoas da tradição oral da região de
Lençóis eu sentia que estava me relacionando com as minhas próprias raízes. Na comunidade
de remanescentes quilombolas do Remanso, por exemplo, encontrar com Dona Agmar, é
como encontrar minha avó! Eu sempre brinco com ela sobre isso. O grande terreiro ao centro
com casas ao redor também lembrava muito a cidade onde nasci, apesar do Remanso ser um
pouco menor. Vivenciar a reconstrução do povo Payaya mais ao norte da Chapada é também
se relacionar com a história das minhas duas avós indígenas.
Ainda vivi um momento de muita inquietação neste retorno para as comunidades
tradicionais, pois, no início, a minha forma de comunicação com as pessoas de tradição oral
ainda tinha algumas referências da linguagem da cidade grande, da academia. O confronto
com esta inquietação contribuiu muito pra abrir os rumos do nascimento do meu arquétipo, o
Velho Griô, o contador de história. Era um reencontro com o Márcio de Dom Basílio, e
comecei a falar com Seu Aurino na própria linguagem da tradição. Logo eu estava brincando,
cantando, tocando um instrumento, jogando versos e conversando em roda no terreiro. Os
mais velhos foram percebendo que o Velho Griô era mais do que um contador de histórias, era
um encantado que dialogava com a escola o que eles sentiam no terreiro. Por isso, o Velho
Griô passou a ser cuidado e protegido. Mergulhei profundamente em vários aspectos das
relações com os mais velhos, nos mistérios, reaprendendo cuidados, disciplina, a sacralidade
da palavra. A partir de então, é o que eu faço há 19 anos desde que eu retornei à Chapada
Diamantina.
Quando cheguei aqui em Lençóis eu também fiz um concurso público e trabalhei
durante 4 anos na escola pública do estado. Eu era oficialmente professor de Matemática, mas
trabalhava também com Sociologia da Educação e Filosofia da Educação. Percebemos que o
grupo de 30 ou 40 pessoas que se formavam no curso de magistério não conheciam a zona
rural, no entanto 80% das escolas eram na zona rural. Ou seja, estava clara a contradição. Os
estudantes do 2º grau do curso de magistério estavam sendo formados para uma realidade que
não conheciam. Então comecei, com apoio de Líllian, a desenvolver um projeto na escola
pública que eu chamei de “Escola real, escola ideal”. Meu trabalho era caminhar com os
estudantes pelas comunidades rurais do município para que a gente discutisse educação a
partir daquela realidade. Este projeto facilitou muito a minha circulação pelas comunidades
rurais do município.
Nessa mesma época, também fiz uma pós-graduação em Antropologia e Turismo,
considerando que o turismo estava se fortalecendo na região e impactando algumas
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comunidades tradicionais.
Como eu já estava convivendo com a comunidade remanescente de quilombo
Remanso, foi lá uma das primeiras atividades com os estudantes da escola. Com o tempo, eu
já era um professor que chegava com o violão, que fazia uma roda, que cantava uma cantiga
da tradição local e envolvia as pessoas do lugar. Era também mais uma semente do
surgimento e construção do Velho Griô como um caminhante, um símbolo que passou a ter
uma referência pela própria comunidade como ritual. Então o Velho Griô era esse símbolo de
um tocador que chega na comunidade, faz uma roda, brinca, encanta, conta história, envolve
as crianças e os mais velhos, se despede e vai embora. Eram caminhadas de encantamento que
acessava o espaço mítico da comunidade, envolvendo o ambiente da escola. Esta linguagem
que o Velho Griô estabelecia, mexia com o caldo da memória local, construindo em seguida
um diálogo destes saberes com a escola da comunidade. Como o Velho Griô também
caminhava por outras comunidades, a teia dos saberes de tradição oral da região era tecida no
compartilhamento das histórias de outros locais. O Remanso era reconhecido, por exemplo,
como uma comunidade negra, mas ela é fruto de um casamento indígena e negro. Seu Aurino
me conta que era forte na comunidade um ritual de encontro dos marinheiros com a índia e
tem uma cantiga que Mãe Rosa me ensinou, que ela aprendeu com o fundador da comunidade
do Remanso, Seu Manoelzinho, que já compartilhamos com outras comunidades e que se
tornou cantada por vários cantos deste Brasil, sempre cuidando pra manter viva a história da
comunidade. Ela diz assim:
Não faça o mal a quem te faz o bem,
eu vou ao mar e depois eu venho
E lá no mar tem uma pedra,
e nessa pedra mora uma índia
Eu vi a pedra embalançar,
e esta índia eu vou buscar.
Seu Aurino dizia que, no começo, achou que o Velho Griô era um palhaço, pois na
época eu pintava de branco todo o meu rosto. Naturalmente que o Velho Griô também tinha
elementos do palhaço, mas é interessante que Seu Aurino foi, aos poucos, se relacionando
com o Velho Griô de outra forma, acessando a memória e as histórias do seu povo que era
contada pelo fundador e a história do próprio local, a história da família dele. Seu Aurino foi
se percebendo como uma pessoa que tinha um papel social importante naquela comunidade,
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porque ele tinha uma memória e não podia deixar de contá-la. Isso foi fantástico na vida de
Seu Aurino! Isso eu posso lhe dizer porque eu acompanhei o processo dele.
Hoje, Seu Aurino tem uma desenvoltura bem diferente de quando o conhecemos. Até
a forma dele falar era mais retraído, mas ele foi se expandindo, ocupando um lugar também
político, de elaborar a sua postura nas reuniões da associação dos pescadores do remanso. Seu
Aurino tem esse papel e isso tem um impacto na comunidade e na sua própria relação com os
outros mais velhos e os mais novos. E eu sei que, de alguma forma, nosso trabalho também
gerou impactos em pessoas que nem conviveram conosco diretamente.
Outras pessoas importantes da comunidade eu também tive o prazer de conviver, mas
infelizmente já se encantaram, como Robertinho, que também estimulamos muito a
construção do seu lugar de referência na memória da comunidade. Foi muito interessante,
porque ele era o mais novo, a geração “intermediária”, que estava ali com essa
responsabilidade de aprender com os mais velhos. Este é um cuidado que a gente teve com
as comunidades tradicionais... Afinal, todo mundo tem impacto na vida das pessoas. Eles têm
na nossa vida e a gente na vida deles. Agora, era importante que fosse um impacto que gerasse
empoderamento e a partir da valorização de sua identidade, de suas raízes, potencializasse
suas ações na comunidade e não o contrário.
Este mergulho no ambiente da tradição oral foi importante pra que eu pudesse
efetivamente me relacionar sensivelmente de outra forma, apesar do processo não ter sido
consciente.
Em 1998, 1999 e 2000 foi um período de muitas ações em parceria com as escolas
públicas do município de Lençóis, pois além das mobilizações nas comunidades também
fazíamos vários encontros de formação dos professores da rede pública de ensino. Quando
lemos os primeiros textos de Amadou Hampâté Bâ, que falava sobre os griots, percebemos
muito sentido nas atividades que já desenvolvíamos, na prática, nas comunidades e nas
formações dos professores. Foi aí que a gente reconheceu o termo griô que também já
ouvíamos de um velho da comunidade rural. Abrasileiramos e agregamos ao Grãos de Luz.
Como o Grãos de Luz já estava pedagogicamente trabalhando com este símbolo, passamos a
chamá-lo Grãos de Luz e Griô, que no ano de 2000 já estava bem estabelecida essa junção do
símbolo griô. Em 2003, nós ganhamos o prêmio Itaú Unicef. Foi um marco no nosso trabalho,
já que a metodologia que desenvolvíamos, a Pedagogia Griô, era reconhecida como inovação
no âmbito nacional.
Quando chegou em 2005 pra 2006, fomos convidados por Célio Turino, secretário de
cidadania cultural do Ministério da Cultura, pra criar e implementar um programa nacional de
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política pública, surgindo aí a Ação Griô Nacional. Então eu entendi que havia uma permissão
mesmo a ser pedida, a ser cuidada, a ser vivida. Estávamos fazendo referência aos griots
africanos, sem ter uma vivência efetiva do que seriam os griots na África para além das
leituras que realizávamos.
Então, em 2007, chegou o momento de ter uma relação de vivência profunda com a
tradição griô no seu berço de nascimento. Foi então que fiz uma grande caminhada de
iniciação no Mali, África do oeste. É uma longa história. Utilizando uma agenda que ganhei
da minha família pra que eu escrevesse a minha viagem, fui relatando diariamente a minha
vivência e a sistematização deste material gerou um texto que será finalizado num livro.
Passei a conhecer como alguns malianos referenciavam a postura das famílias que
Amadou representava e sua relação com outros grupos étnicos, o que influenciava seus
escritos. Nesse processo, você começa a entender também a configuração de um país, dos
povos e das tradições que ali viviam, inclusive, a própria relação de chegada do islamismo
naquela região. Priorizei a minha vivência ao Mali e fiz questão de tentar me fixar e não
circular por outros lugares, já que eu queria ficar ali vivendo, estreitando laços, vivendo na
família. A princípio, eu vivi dez dias na capital e depois eu fui pra uma aldeia no interior e fui
recebido por uma família de griots tradicionais.
Aos poucos, o griot velho da família começou a ter comigo uma relação muito forte de
orientação, o que me permitiu viver um ritual de iniciação, simbolizado através da entrega da
semente woro, um símbolo de quando o aprendiz reconhece e solicita a um mestre que seja o
seu iniciador. Depois dessa oferenda e iniciação, fui entendendo o lugar dos griot também de
lá da África. Hoje posso falar sobre os griots a partir da minha vivência. A família de griots
tradicionais que me recebeu e me reconheceu como iniciado na tradição, também cuidou de
me dar um nome: Dieli Márcio Diabatê. O termo Dieli é griot e Diabaté é o nome da família.
Por isso, hoje em dia, me sinto mais à vontade de me chamarem Márcio Griô.
Outro papel importante do griô é o de ser mediador político, mediador das relações
com o sistema estabelecido. Eu passei a entender que eu tinha este papel e que as pessoas
reconheciam essa minha habilidade de construir diálogo, mesmo em espaços que não são
apenas os da tradição. Em 2011, fui eleito presidente do Conselho Estadual de Cultura da
Bahia e presidente do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Cultura do Brasil. Me
sinto como um mediador entre a própria tradição e os espaços de discussão e participação da
sociedade civil na construção de política pública. Espero continuar dando o máximo possível
de contribuição para que as coisas se costurem, avancem, e para que as culturas de tradição
oral sejam efetivamente reconhecidas.
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Eu sei que a minha própria aprendizagem contribui com os mestres e com várias
referências da tradição oral em palestras e outros espaços em que a tradição da cultura formal,
escrita é dominante. Percebo isso através do reconhecimento dos próprios mais velhos. As
práticas da pedagogia griô têm muitas contribuições para garantir alguns elementos rituais
nestes lugares, como pedir a benção aos ancestrais.
O programa Ação Griô Nacional, criado e implementado pelo Grãos de Luz e Griô em
parceria com o Ministério da Cultura, mobilizou em torno de 700 mestres griôs e griôs
aprendizes pelo Brasil em torno de uma missão de instituir uma política nacional de
transmissão dos saberes e fazeres de tradição oral em diálogo com a educação formal. Foram
mais de 600 instituições, escolas, universidades envolvidas. Acompanhado por uma Comissão
Nacional dos Griôs e Mestres de Tradição Oral, o programa Ação Griô resultou num
documento que gerou o projeto de lei Griô, dado entrada no Congresso Nacional, em 2011,
pela Frente Parlamentar em Defesa da Cultura. Foi também eleita como prioridade da
Conferência Nacional de Cultura de 2010 e realizou várias audiências públicas em vários
estados do Brasil. Uma intensa mobilização. Agora estamos num processo de garantir que o
ambiente do congresso não destrua os conceitos criados e mobilizados por tanta gente.

201

CAPÍTULO 02 – UMA ESCOLA NO QUILOMBO: IMPACTOS DA MODERNIDADE
NAS CULTURAS TRADICIONAIS
Neste capítulo, partindo de uma escuta atenta de nossos colaboradores, das conversas
com gestores municipais e funcionários que passaram pela escola, realizamos uma reflexão
sobre as relações estabelecidas historicamente entre a instituição escolar e a realidade
estudada, uma comunidade tradicional, rural, negra, pouco escolarizada. A análise centrada
em como se constituíram as relações entre educação escolar e as práticas culturais tradicionais
no quilombo do Remanso, especialmente desde fins de 1990, deve levar em conta as tensões
presentes nas relações entre um modelo escolar hegemônico e os conhecimentos advindos da
cultura popular, ligados à oralidade, à experiência de vida e dimensões imateriais.
A interpretação das entrevistas, apresentadas no capítulo anterior, demonstra que as
principais representações sobre a escola se referiam à instituição como um espaço de ensino e
aprendizagem centrado nos saberes letrados, que não dialogavam com os saberes da
experiência e da vida cotidiana. Elas apontaram esta instituição como responsável
historicamente pelo desinteresse dos mais jovens pelas práticas artísticas e culturais
conformadas tradicionalmente na comunidade pelos mais velhos. Entretanto, as entrevistas
também indicaram, nos últimos anos, transformações neste cenário, pois nossos colaboradores
passaram a reconhecer a Escola Terezinha Guerra de Athayde Macedo como importante aliada
na transmissão e retomada de manifestações culturais comunitárias para as crianças e jovens
quilombolas. Nesse sentido, a mesma instituição que, no passado, teria sido percebida como
uma das responsáveis pelo processo de “desagregação” da cultura da comunidade, atualmente,
tem desempenhado um papel importante no processo de retomada dos conhecimentos e
práticas culturais dos mais velhos.
Neste capítulo, buscaremos desenvolver estas questões, considerando os ideais
iluministas legados pela história ocidental, e a própria recepção destas ideias no contexto
brasileiro. Em se tratando de uma comunidade negra, é importante considerar historicamente
a recusa do direito à educação desta população por parte do Estado brasileiro, não apenas
durante os mais de trezentos anos de escravidão, mas durante, pelo menos, as primeiras quatro
décadas republicanas. Nesse período, as teorias racistas e eugênicas influenciaram os projetos
políticos de parte das elites nacionais que consideravam a nação mestiça um símbolo de
degeneração e entrave ao progresso e desenvolvimento do país.49
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A divisão proposta no capítulo pretende dar conta dessas reflexões investigando as
tensões, embates e contradições suscitadas pelo modelo escolar hegemônico em uma
comunidade tradicional quilombola, e observar de que forma esta instituição escolar passou a
se modificar e a incorporar práticas pedagógicas, desencadeando outras percepções sobre seu
papel no Remanso. Pretendemos também, analisar o significado dessas intervenções e práticas
educativas contra-hegemônicas nas trajetórias de vida e nas representações que nossos
colaboradores elaboram sobre si mesmos, sobre seus conhecimentos e experiências, além de
possíveis transformações nas relações intergeracionais com as crianças e jovens da
comunidade.
As entrevistas analisadas neste capítulo configuram nossas fontes centrais, na medida
em que expressam elementos importantes a respeito da representação destes sujeitos sobre a
instituição escolar e seu papel na sociedade. A análise das representações produzidas por essas
narrativas pressupõe o entendimento das relações efetivamente estabelecidas entre os sujeitos
e o universo escolar, entendido aqui num duplo sentido: a escola onde estudaram e a
instituição escolar que reconhecem na vida social. Ao mesmo tempo, reconhecemos, a partir
da teoria das representações de Henri Lefebvre, que toda representação não constitui apenas
um aparato ideológico que sustenta a visão de mundo de determinado indivíduo ou grupo,
mas uma mediação concreta que define as relações com o mundo, impondo modos de
funcionamento e interação. A representação expressa, portanto, uma relação vista pelo sujeito
como objetiva e presente, mas ela também impõe limites e conforma o modo de agir e de
pensar, porque também oculta algo fundamental. Assim, a análise das representações deve
procurar pela tensão dialética entre a presença e a ausência produzidas pela representação.50

2.1 A escola no Remanso: um passado de exclusão

Atualmente, os moradores no Remanso têm acesso à educação formal pela Escola
Municipal Terezinha Guerra de Athayde Macedo, construída em 1998, que absorve a demanda
de vagas da comunidade apenas para o Ensino Fundamental. No início de 2013, a escola havia
passado por mudanças não apenas nas instalações físicas, mas nos seus recursos humanos.
Devido à mudança na gestão municipal, novos funcionários foram contratados, mantendo-se
apenas o grupo dos professores que tinham assumido no
 último concurso, em agosto de 2012.
O Ensino Fundamental, do primeiro ao quarto ano, era oferecido no período matutino e
50
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atendia, aproximadamente, vinte crianças. No vespertino, estudavam as crianças do quinto ao
sexto ano e, à noite, funcionavam as salas de sétimo e oitavo ano e os anos iniciais na
modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). O período mais frequentado era o
noturno. Naquele ano, havia apenas cerca de 10 estudantes no Ensino Médio, que viajavam
para Lençóis todos os dias para estudar no Centro Educacional Renato Pereira Viana
(CERPV).
De acordo com os relatos dos moradores, antes da construção da escola Terezinha
Guerra, havia algum tipo de instrução escolar, na sede da Associação dos Pescadores do
Remanso, oferecida de modo intermitente, desde fins da década de 1970. As “primeiras
letras” eram ensinadas por “professores leigos” – assim chamados pelos gestores municipais –
membros da comunidade que ensinavam voluntariamente, mas não tinham formação
específica, apenas algum nível de escolaridade. Além desses professores, existiam algumas
pessoas que vinham do município de Lençóis para lecionar no Remanso – estas remuneradas
pela prefeitura, porém a falta de pagamento, muitas vezes, não garantia a continuidade dos
trabalhos.
Dos integrantes da comunidade, apenas alguns desses professores disseram ter sido
pagos em algum momento por órgãos governamentais. É o caso de Dona Genália e Dona
Marivalda, que, em 1973, participaram como alfabetizadoras, de um curso do Movimento
Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), como indica a narrativa de Judite Maria de Jesus:
Eu criei meus menino assim, como eu falo com vocês, que antigamente não tinha
escola aqui. Tanto que alguns aprendeu a assinar o nome depois de velho.
Quando começou escola aqui era com as menina daqui mesmo. Tanto que
comadre Genália já foi professora aqui [...] Meus menino mais velho aprendeu
com ela: Zé Bracinho, Zil, que não faz nada, mas com nada, assina com o nome
dela, eles nenhum passa vergonha, né? Mas a escola daqui antigamente era
assim: vinha uma professora, passava um mês, dois [...] não ficava, que nem
hoje, que vem professora, fica o ano todo. Antigamente não era assim, não [...]
Porque eu acho que o prefeito que mandava elas vim pra aqui, não pagava, aí
elas ia embora, porque elas não ia ficar trabalhando de graça, né?

Dona Judite tem 80 anos, seus filhos mais velhos têm entre 50 e 60 anos e, segundo
ela, só aprenderam a assinar o nome quando já estavam crescidos por conta da inexistência de
escola na comunidade pelo menos entre os anos 1950 e 1960. Ela se mudou para o Remanso
na década de 1950 quando tinha 30 anos, devido à falta de acesso à escola e a necessidade de
trabalhar em casa, no plantio, na criação de animais e cuidar dos filhos, ao longo de sua vida,
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ela nunca pode estudar. Sua entrevista ratifica a visão de outros moradores de que a instrução
escolar oferecida inicialmente no povoado restringia-se às primeiras letras e que ocorria com
características informais.
Apesar da dificuldade de acesso a documentos oficiais da Secretaria Municipal de
Educação, o relato de moradores e professores nos levaram a considerar a década de 1990,
como o período em que, gradativamente, passa a funcionar na comunidade uma instituição
escolar integrada ao sistema educacional municipal, atrelada a um currículo oficial. 51 Em
1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabeleceu como exigência mínima
para os professores a formação em cursos de magistério, estipulando um prazo para os
profissionais se adequarem. Em cumprimento a lei, o município de Lençóis proibiu a atuação
dos “professores leigos”, o que exigiu a contratação de profissionais da sede e dos municípios
do entorno com formação específica em magistério. Natalino Pereira de Souza relata que
deixou de lecionar nesta época:
Eu ensinava aqui na comunidade primeira, segunda, terceira e quarta série.
Depois que veio as leis de que a gente que não era formado não podia dar aula,
então, eu tive que parar. Aí começou vir os professores de fora pra poder dar aula
aqui. Mas antes, eu dava aula aqui, dei aula durante um bom tempo. Ensinava
três turmas por dia, não tinha descanso de nada. Mas era bom […] É uma coisa
que você faz, você dá o melhor de si, sabendo que é pra si mesmo que você tá
fazendo aquilo, é seu povo. Então era muito bom.

Natalino tem 45 anos, revela uma trajetória escolar intermitente durante a infância,
não apenas pela dificuldade ao acesso, mas pela necessidade de ajudar a família em busca do
sustento. Estudou alguns anos em Lençóis, em Andaraí e também no Remanso. Depois de
deixar o garimpo e ter concluído o oitavo ano, trabalhou voluntariamente como professor
leigo na comunidade. Quando a escola passou a adquirir contornos formais de uma instituição
gerida pelo Estado, sua atuação como “professor leigo” foi proibida.
Roberto Gomes da Silva tem 41 anos e, assim como Natalino, abandonou a escola nos
primeiros anos da infância para garantir o sustento de sua família. Ele estudou no Remanso no
início dos anos 1980 e, em 2009, voltou a estudar, na escola Terezinha Guerra, tendo
concluído, em 2012, o quarto ano. A partir de sua experiência na escola, ele considera que
esses professores “filhos do Remanso”, de alguma forma, garantiam a reprodução de muitos
51
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aspectos culturais e simbólicos tradicionalmente presentes na comunidade, como as práticas
lúdicas e de sociabilidade, garantindo um diálogo efetivo com os pais e avós das crianças:
[…] o professor já era filho daquele artista, a professora já era filha daquele
artista. Então, no intervalo das aulas: “Bora brincar, vamos!” Todo mundo ia
brincar. Da mesma forma que brincava sábado e domingo, às bocas de noite, nas
luas cheias, com suas coivaras de fogo na beira do terreiro, brincava no recreio.
Por quê? Porque aqueles professores já eram filhos daquelas pessoas que já
criavam aquilo ali. E quando os professores precisavam de ajuda, já chamavam o
pai e a mãe que já iam pro meio da roda brincar também. O avô também ia pro
meio da roda brincar. […] Era assim, quando eu estudei com uma das
professoras, Marivalda, que era filha do fundador da comunidade […] isso vai
fazer quase 40 anos...

Nesta entrevista, Roberto constrói uma imagem positiva da época em que o ensino era
oferecido de maneira informal por membros do povoado, pois seus professores eram filhos
dos “artistas” que “criavam” as manifestações culturais da comunidade. Ele cita o exemplo de
Marivalda, filha de Manoelzinho, fundador do Remanso. Segundo Roberto, a atuação dessas
pessoas na educação fortalecia tanto a presença da família, quanto os laços de convivência
entre os próprios moradores. Assim, Roberto Gomes da Silva também apresenta uma visão
pessimista do processo de institucionalização e ingerência do Estado na educação e a
subsequente substituição dos “professores leigos” por professores formados das cidades:
De primeiro, as nossas pessoas, do passado, não estudavam muito porque a gente
não tinha professor. Então o que essas crianças aprendiam? Eram as artes que os
pais sabiam. Era aquilo que as criançadas aprendiam. Era fazer tudo o que os
criadores faziam. Só tinha a preocupação mais de aprender a assinar o nome. Aí
as crianças se interessavam em aprender as brincadeiras e as outras artes que os
mais velhos faziam: tocar um instrumento, bater um tambor, tocar gaita, um
pandeiro, aprender a cantar verso [...] Mas com o tempo, quando foram cobrando
mais das pessoas estudarem, e os pais exigiam também, as crianças foram se
desinteressando das artes, das brincadeiras, da cultura... A escola foi acabando
um pouco com o interesse pela cultura. Ela não sempre valorizava a cultura da
comunidade. De uns tempos pra cá é que tá mais valorizando.

Roberto reconhece a escola moderna, gerida pelo Estado, como uma das instituições
responsáveis pelo desinteresse dos mais jovens pela cultura estabelecida no Remanso. Para
ele, a ausência da instituição garantia o interesse e a valorização das crianças e jovens pelas
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“artes” e ofícios que os seus “criadores” faziam, saberes importantes para a reprodução da
vida material e simbólica da comunidade. Por meio da aprendizagem dos instrumentos
musicais, dos versos, das brincadeiras, as festas e celebrações eram mantidas, bem como as
atividades tradicionais de subsistência: o trabalho com a terra e com a pesca. Esta
representação de Roberto revela duas dimensões: uma delas é a sua preocupação com a
manutenção das formas de vida tradicionalmente estabelecidas na comunidade. A outra
dimensão é que, de alguma maneira, ele percebe que a escola formal não dialogava com essas
concepções de vida, não “valorizava a cultura da comunidade”. Por essas razões, a existência
da instituição nesses moldes passava a interferir na possibilidade de reconhecimento e
reprodução da vida social de tradição comunitária.
Assim como Roberto, Aurino Pereira de Souza recupera a experiência do trabalho e
da festa como espaços importantes de ensino e aprendizagem, não apenas da cultura, mas da
sociabilidade da vida em comunidade:
Naquelas festas tava os mais velhos, os jovens, tudo ali junto. Ali fazia festa e ia
aprendendo. A escola era a festa. A escola que eles aprendiam era ali na festa:
“Vai menino, bate aqui este instrumento!” Todo mundo brincando, e a pessoa
aprendendo, né? Que nessa época não tinha escola. Não tinha aula [...] O estudo
da gente era o trabalho aqui na roça.

Com 69 anos, Seu Aurino, não teve acesso à educação escolar, pois a ausência de
escolas e a necessidade de trabalhar para sustentar a família o impediu de adquirir letramento.
Ele retoma a importância dos conhecimentos ligados à sua vivência de mundo e, nesse caso, o
aprendizado com as pessoas mais velhas ganha importância central em sua formação. Apesar
de apresentar algum nível de escolarização, Roberto também recupera a importância dos
conhecimentos aprendidos com seus pais e outros “mais velhos”, para a sua educação: “Hoje,
eu tenho uma grande reverência desses mais velhos, por isso. Porque tudo que eu aprendi de
bom, foi com eles...”
Ao narrar suas experiências, a representação que Roberto nos traz da arte vinculada ao
trabalho – quando relata o aprendizado sobre a pesca, o trabalho na fazenda, no garimpo e na
roça – remonta a uma visão de arte integrada à vida, algo superado no projeto sociocultural da
modernidade, entre os séculos XIX e XX. Para Boaventura de Souza Santos, este é o período
em que os processos de autonomização e especialização se traduziram em crescente elitismo
da alta cultura, ocasionando a separação entre a arte e a vida. 52 Esta visão de arte pautada na
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racionalidade moderna se distancia de forma significativa da visão proposta por Roberto e
compartilhada por Seu Aurino em relação à dimensão da vida material integrada à dimensão
imaterial e simbólica. A arte aparece não apenas vinculada ao trabalho, a um ofício, mas
vinculada à música, ao forró, às rodas de sambas e cantorias feitas com versos de
improvisação que animavam a vida comunitária.
Essas representações revelam um distanciamento entre as formas de conhecimento
pautadas na racionalidade moderna ocidental e os saberes tradicionais, enraizados, no Brasil,
pelas influências materiais e simbólicas das tradições orais africanas e indígenas. Estas se
fizeram presentes, sobretudo, nos meios rurais, no “mundo mais eletivo da reciprocidade
comunitária”53 e, como aponta Alfredo Bosi, no Brasil, entre os estratos mais pobres da
população: indígenas, mestiços, negros escravizados, alforriados, mestiços suburbanos e
subproletários. Segundo Bosi, estes estratos conformariam a cultura popular brasileira que,
para ter sua complexidade compreendida, deveria ter considerada a indivisibilidade da esfera
material da existência com a esfera simbólica ou espiritual. Bosi afirma que a
Cultura popular implica modos de viver: o alimento, o vestuário, a relação
homem-mulher, a habitação, os hábitos de limpeza, as práticas de cura, as
relações de parentesco, a divisão das tarefas durante a jornada e,
simultaneamente, as crenças, os cantos, as danças, os jogos, a caça, a pesca, o
fumo, a bebida, os provérbios, os modos de cumprimentar, as palavras tabus, os
eufemismos, o modo de olhar, o modo de sentar, o modo de andar, o modo de
visitar e ser visitado, as romarias, as promessas, as festas de padroeiro, o modo
de criar galinha e porco, os modos de plantar feijão, milho e mandioca, o
conhecimento do tempo, o modo de rir e de chorar, de agredir e de consolar[...]54

Portanto, Bosi aponta que não seria possível compreendê-la fora dessa indivisibilidade
de “corpo e alma”, de “necessidades orgânicas e necessidades morais”. No geral, esta
indivisibilidade seria difícil de ser apreendida pelo observador letrado que “por não vivê-la
subjetivamente, procura recortar em partes ou tópicos a experiência popular, fazendo dela um
elenco de itens separados, dos quais alguns seriam materiais, outros não”.55
Nesse sentido, as representações elaboradas por Roberto a respeito da crença de que a
ausência de uma escola formal garantia, de alguma maneira, o interesse pela reprodução das
formas de vida tradicionais, sugere tensões provocadas por um modelo escolar assentado em
53
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formas de conhecimento que se julgam superiores e modernas em detrimento dos
conhecimentos tradicionais. Quando a escola começa a se estruturar no Remanso como uma
organização do Estado, com a universalização do acesso e sua obrigatoriedade, com
professores advindos das cidades, na visão de Roberto, passa a desvalorizar os saberes da
comunidade, ocasionando o desinteresse dos mais jovens pela cultura local. De certa forma,
esta visão sugere que esta instituição responsável pela transmissão e socialização da cultura,
por meio de seu currículo e práticas pedagógicas, não reconhecia os saberes e práticas
culturais do Remanso como conteúdos legítimos.
Na representação de Roberto, um modelo escolar com características excludentes
esteve na raiz do desinteresse, da não identificação dos mais jovens com a cultura estabelecida
pelos mais velhos. Este problema atravessa a narrativa de todos os nossos colaboradores, os
quais reforçam a perspectiva de Roberto, ampliam a visão sobre este dilema remetendo a um
contexto maior de transformações ou atribuem significados morais para a questão.
O sentimento de desinteresse dos mais jovens pelas práticas artísticas e culturais
desenvolvidas pelos mais velhos, ligado à dimensão da festa e das formas de celebração,
como apontado por Aurino Pereira de Souza, anteriormente, também está presente no
depoimento de Agmar Batista de Soledade:
É, e muita coisa mudou nesse Remanso desde que eu vim. Umas coisa mudou e
outras piorou! É porque muitas coisa aqui que a gente via, agora, não tá vendo
mais. Porque de primeiro tinha muita festa que a gente fazia e que hoje em dia
não faz mais... Tinha a festa dos índio, tinha a festa dos marinheiro, os marujo
que fazia e agora não faz mais […] hoje em dia tudo isso acabou. Porque os mais
velho acabou e era eles quem fazia. […] O povo mais novo não tá ligando pra
isso, não […] Se Aurino chegar a morrer, acabou a festa de sanfona aqui do
lugar. Se alguém aprendesse... Mas se ninguém não quer, mesmo achando ajuda.
[…] Não sabe bater um pandeiro, não sabe bater um triângulo, não sabe bater um
zabumba, não sabe bater um tambor...

Sua fala está relacionada a algumas manifestações tradicionais de formas de
celebração, presentes também nas entrevistas de Judite Maria de Jesus, Maria Almeida Dias e
Domingos Pereira de Souza sobre festas religiosas como os reisados, os trabalhos do jarê, a
festa dos índios e a marujada. Segundo Getúlio Pereira da Silva, filho do líder e curador
Manoelzinho, as duas festas citadas por Dona Agmar contavam um pouco sobre a história dos
portugueses com os índios, a luta dos indígenas contra a sua dizimação. Para Getúlio, além de
representar este contexto, ela teria uma dimensão espiritual de reverência aos espíritos
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passados:
Ela tem ligação com os espíritos passados das pessoas que passaram por essa
terra, que guerrilharam, ligação com o espírito dos índios e dos marinheiros que
vinham do alto mar. Por isso que as cantigas falam das águas, falam do remo,
falam das matas, falam do bem, falam do mal […] Quando os marinheiros
vinham, os índios logo se preveniam com as suas flechas, protegendo seu povo,
suas crianças, pra não serem levados, nem dizimados.

A impossibilidade de transmissão e, portanto, da continuidade de saberes e valores
religiosos ligados à dimensão das formas tradicionais de celebração parece angustiar Dona
Agmar, que sugere questões morais para a sua explicação. Assim, ela afirma que os mais
novos não dão continuidade a essas práticas porque não estão “ligando para isso”. A ausência
de empenho para aprender a tocar instrumentos, algo central para a continuidade dessas festas,
mesmo encontrando as pessoas dispostas a ensinar e transmitir seus saberes também é
explicado por ela através de um julgamento moral sobre a juventude.
De outra forma, Delvan Dias percebe o distanciamento das pessoas – não apenas
jovens, mas também adultos – em relação a essas práticas culturais, reconhecendo a
tecnologia como um dos elementos responsáveis pela alteração das relações sociais:
Eu acho que a gente tinha que observar que, naquela época, o interesse pela arte
era maior, porque não tinha outra coisa pra ocupar a mente. Hoje em dia, as
pessoas são hipnotizadas por filme, por televisão... Então, não sobra tempo pra se
interessar por outras coisas práticas, como tocar sanfona, aprender o pífano, ir ali
aprender um violão com um mestre... Porque você fica ali na televisão, alienado
e, antigamente, não tinha isso, não tinha nem eletricidade! (…) o surgimento da
televisão mina o desenvolvimento dessas brincadeiras (…) É aí que as pessoas
reclamam que os jovens não se interessam muito pelas coisas da tradição e eu
concordo.

A reflexão de Delvan remete à inserção dos jovens, por meio da tecnologia, na cultura
de massas, algo também estudado por Néstor Canclini nos processos de modernização das
sociedades latino-americanas.56 Assim, o som eletrônico, os programas de televisão, os filmes,
os celulares passam a fazer parte de seu cotidiano, propiciados pela chegada da energia
elétrica e massificação do turismo, há pouco mais de 10 anos. Este contato com a tecnologia
faz com que os jovens valorizem o consumo dessas produções culturais em detrimento das
56
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que são produzidas localmente no Remanso. Maria Almeida Dias reconhece os benefícios
ocasionados pela tecnologia, mas expressa justamente este conflito com a juventude, que
passa inclusive a negar as manifestações locais, como se fosse algo vergonhoso:
Por exemplo, a festa de São Francisco a gente fazia com vela, vinha muita gente
de fora. Era muito bonito! Porque só tinha as músicas que a gente mesmo
cantava, que as pessoas daqui mesmo fazia. Hoje não, vem som, vem banda, não
sei o quê. Então, mudou. Claro, tá melhor por um lado, porque tá iluminado, as
pessoas têm mais conforto, mas na base da cultura caiu bastante. Porque a
juventude não quer mais saber das músicas da gente aqui, eles acham que é um
“mico”.

Maria evidencia o valor que as práticas musicais coletivas tinham para a comunidade,
algo compartilhado com Aurino Pereira de Souza, sanfoneiro do Remanso, que se espanta
com o fato dos jovens preferirem assumir o papel de espectadores, em vez de, tocar suas
próprias músicas. Nesse processo, Delvan também relata que os jovens demoraram um tempo
para voltar a valorizar o forró pé de serra de Seu Aurino nas festas da comunidade.
De maneira geral, percebemos que o desinteresse dos mais jovens pela cultura dos
mais velhos é algo que está presente nas representações de todos os nossos colaboradores e
que cada um deles, à sua maneira, procura as razões para isso. No entanto, o que está ausente
nessas representações, é que este processo faz parte de um contexto maior de transformações.
O que percebemos é que esta comunidade até meados da década de 1990 vivia relativamente
isolada, devido às condições geográficas, e excluída socialmente, como já apontamos com
Flávia Moura.57 Desde o estabelecimento do turismo na região, o Remanso vem passando por
um processo acelerado de transformações nas suas formas de vida. O contato com novas
tecnologias e realidades urbanas, bem como o acesso à educação escolar parece ser inerente
aos processos de modernização, urbanização e globalização capitalistas das sociedades, que
nem sempre criam situações favoráveis para os sujeitos que vivenciam estas alterações. Isso
ocorre porque a apropriação das riquezas geradas e o acesso a direitos fundamentais não se
efetivam da mesma maneira para a população pobre. Estas são algumas contradições impostas
pela modernidade que ocasionam padrões de desenvolvimento, de valores, necessidades e
promessas de formas de vida que se supõem superiores, hierarquizando e desvalorizando as
formas até então estabelecidas na comunidade. Na realidade estudada, nossos colaboradores
parecem ainda não conseguir processar e responder às alterações de suas condições materiais,
57
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dos padrões de sociabilidade, das necessidades de consumo, dos valores e perspectivas de
vida. Este trecho da entrevista de Roberto Gomes da Silva é bastante expressivo, nesse
sentido:
Sabe, na verdade, eu acho que quem acaba com a cultura do lugar é mudança de
tempo. Essa mudança de tempo, ela vem de todo jeito. Ela vem de uma
característica diferente que nós mais velhos não vivemos e aí a gente se sente um
pouco perdido no meio dessa mudança.

A representação de Roberto sobre a “mudança de tempo” remete às transformações
aceleradas que o Remanso vem sofrendo e a desestabilização das formas tradicionais da vida
comunitária. Reconhecemos, assim, que a escola não é a única instituição historicamente
responsável pelo desinteresse da juventude em dar continuidade ao modo de vida dos mais
velhos. De acordo com o contexto exposto, a escola pode ser identificada como um dos
elementos, fruto do crescente processo de modernização do povoado, que – com o turismo e
novas formas de tecnologias – criou dilemas e acirrou as contradições na comunidade, na
medida em que não valorizava a cultura e a realidade local.
O caso dos jovens que se recusaram a trabalhar no mutirão, exposto na introdução
desta pesquisa, entre outras razões, porque julgavam o trabalho braçal como algo degradante
que devia ser executado por pessoas “sem estudo” é bastante expressivo em relação aos
conflitos que a instituição escolar pode gerar. Nesse caso, podemos perceber que educação
escolar oferecida para esses jovens – inseridos em um contexto rural e quilombola, com
adultos pouco escolarizados – transmitiu valores e perspectivas hierarquizantes entre o
trabalho braçal e intelectual; entre o mundo rural e o mundo urbano; além de promessas de
inserção social não condizentes com a realidade. Estas perspectivas influenciam na formação
destes jovens, que crescem desvalorizando a sua própria identidade e a realidade em que suas
famílias estão inseridas. Elas também desvalorizam o trabalho com a terra que na comunidade
é um bem coletivo, impulsionando-os para a migração e subemprego nas cidades, além de
nutrir expectativas de ascensão social que não são efetivadas para uma população pobre,
negra, ruralizada e inserida em uma sociedade desigual. Estes são dilemas que um processo de
modernização limitado e excludente, pautado nos moldes capitalistas, gerou no quilombo do
Remanso.
Entendemos que a reprodução de um modelo dominante de escola que nega e
desqualifica a realidade social e cultural onde está inserida tem uma grande responsabilidade
em conformar nas crianças e jovens educados sentimentos identitários de não pertencimento,
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de não valorização ou reconhecimento das suas condições materiais de vida, das experiências
e saberes dos adultos. Dessa forma, esta reprodução fomenta a existência de relações
intergeracionais conflituosas. Longe de ser um problema localizado e exclusivo da realidade
estudada, estas reflexões demonstram um diálogo profundo com um contexto mais amplo
ligado à história da instituição escolar no Brasil e no mundo Ocidental assentado na
racionalidade cartesiana, como já apontamos, a partir de Boaventura de Sousa Santos.58
Além de conflitos em relação à autoestima e identidade trabalhadora no campo,
Delvan Dias também relata a presença de conflitos na juventude sobre a identidade negra e
quilombola no Remanso. Ele conta que uma jovem aluna abandonou as aulas de capoeira
porque não se reconhecia como negra, muito menos quilombola, e não admitia conversar
sobre o assunto:
Hoje em dia, em relação às questões de identidade quilombola, a situação no
Remanso tá melhor... Mas eu já tive aluna que não gostava que chamasse ela de
negra, não. De que dirá, quilombola! Como se fosse um termo negativo, alguma
coisa que tivessem caçoando dela... E acho que ainda não mudou, não. Ela saiu
da capoeira e tudo, não teve conserto.

Nesse caso, observamos que a visão negativa e estigmatizada sobre sua condição de
afrodescendente e quilombola poderia ser minimizada ou transformada em uma identidade
afirmativa, com a ajuda de uma escola que buscasse empoderar e fortalecer a identidade dos
membros da comunidade. Porém, as narrativas analisadas sugerem que, de alguma forma, a
institucionalização da escola no quilombo criou contradições, especialmente por apresentar
um currículo e práticas pedagógicas que não se preocupavam com estas questões, pois não
dialogavam e nem valorizavam a realidade local. Portanto, foram reproduzidas visões
estigmatizadas sobre a identidade negra, trabalhadora e sobre o mundo rural, visto como
atrasado em relação à cidade.
Líllian Pacheco recupera, em sua entrevista, a visão que ela tinha sobre a escola do
Remanso, em fins dos anos 1990 e início dos anos 2000, quando iniciou o processo de visita e
pesquisa nas comunidades rurais:
[...] Antes da caminhada do Velho Griô, os professores da escola do Remanso
não conheciam estes mestres… Eles negavam os conhecimentos da comunidade.
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As crianças diziam que eram brancas. Nesse primeiro processo de formação, os
professores até choraram. A maioria por alguns motivos básicos: a negação de
sua própria etnia, ou seja, sua negritude, sua cultura, seu cabelo. Havia também o
fato de negar os mais velhos – porque esses mais velhos não se negam, eles são a
expressão viva da cultura. Então conhecemos muitos filhos e netos rompidos
com seus avós. Como os educadores são formados na cultura escrita muitos
negam seus avós “analfabetos”, por achar que a cultura deles era atrasada. Em
decorrência de todas essas visões permeadas por preconceitos, muitos negavam a
zona rural, desvalorizando sua realidade, querendo ir trabalhar na cidade.

Neste depoimento, percebemos que a negação da identidade negra no Remanso não
era uma atitude exclusiva das crianças ou dos jovens, mas também dos próprios professores,
cuja formação não teria sido capaz de romper com visões preconceituosas a respeito da
realidade onde lecionavam. Ao contrário disso, esses professores foram formados em uma
instituição que na história da educação brasileira privilegiou a cultura letrada, científica,
moderna, e a identidade de matriz europeia, branca e cristã.59 Talvez por essa razão, negassem
a afrodescendência e reproduzissem uma visão ideológica das relações entre o conhecimento
e a escrita, já que suas bases culturais e identitárias foram historicamente desvalorizadas e
estigmatizadas. É importante lembrar que, embora estes professores fossem provenientes dos
municípios de Lençóis ou Andaraí, estas regiões ainda apresentam características
marcadamente rurais com a maioria da população afrodescendente.
Além dos embates entre um modelo escolar que prioriza saberes letrados,
desqualificando saberes advindos de culturas com raízes orais, a realidade brasileira fundada
em bases escravistas nos traz outras especificidades que acentuam ainda mais esta cisão,
principalmente em se tratando de populações negras. Na história da educação brasileira, uma
visão francesa otimista da ilustração pública apta a formar cidadãos, logo se transformou em
pessimista, seja pelo medo das elites em perderem seus privilégios ou por teorias racistas que
enxergavam a enorme massa de índios, negros e mestiços como não aptos à escolarização.
Dessa forma, as instituições de ensino se constituíram de forma elitista e negaram o direito à
educação da população negra, relegando-a à exclusão, mesmo após a abolição da escravatura
e o advento da República.60
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A pedagoga Marta Maria de Carvalho em estudos sobre a instituição escolar nas
primeiras quatro décadas republicanas, demonstra que a chegada de teorias pedagógicas
norte-americanas e europeias em solo brasileiro, estavam imbuídas de discursos inflamados
sobre “o esforço de acompanhar todo o 'movimento científico' que se operava em toda parte
em 'benefício do ensino'”. Estas práticas discursivas e institucionais, no Brasil do final do
século XIX e, pelo menos, até a década de 1920, buscaram sua legitimação enquanto
pedagogia moderna, científica ou experimental, criando padrões disciplinares “ortopédicos”
em relação às crianças. Assim, caberia à pedagogia científica, identificar padrões de
normalidade, anormalidade e degenerescência nas crianças e, a partir desta discriminação,
traçar diretrizes e ações de prevenção e correção, no caso da anormalidade, e exclusão, no
caso da degeneração.61
No contexto brasileiro, a degenerescência se tornou um conceito imbricado à noção de
raça, vista a partir de teorias racistas que discriminavam a população negra, atribuindo a ela
noções de atraso e inferioridade. Buscava-se, assim, “justificar as desigualdades sociais e
explicar o progresso e o atraso dos povos pela existência de determinações inscritas na
natureza dos homens.” 62
Assim, a seleção da clientela escolar pelos métodos científicos, demonstravam
também, os limites das intenções republicanas brasileiras em levar a educação a todos os
cidadãos, já que critérios raciais foram utilizados para distinguir “populações educáveis,
capazes, portanto, de cidadania, e populações em que o peso da hereditariedade (leia-se,
sobretudo, 'raça') era marca de um destino que a educação era incapaz de alterar.” 63
Essas posturas ativas e permissivas do Estado brasileiro diante da discriminação e do
racismo, que historicamente atingiu e ainda atinge a população afrodescendente, criaram
marcas profundas na educação brasileira e na constituição da subjetividade negra. A negação
dessa identidade, citada por Líllian Pacheco e Delvan Dias, a respeito dos professores e
alunos do Remanso, deve ser compreendida a partir desse modelo de sociedade que se
desenvolveu em bases escravocratas e racistas. Assim, perpetuou-se uma perspectiva
problemática que se agrava em uma comunidade quilombola, pois o fato de os professores
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não se autoidentificarem como negros, cria sérios problemas para o desenvolvimento de
trabalhos relacionados com as identidades das crianças e jovens em formação.64

2.2 No presente: a busca por uma escola democrática

Apesar das tensões e embates apontados sobre as implicações do modelo escolar
hegemônico na comunidade do Remanso, as entrevistas também demonstraram algumas
transformações neste cenário. As ações educativas dos docentes da escola passam a ser
percebidas não mais como responsáveis pelo desinteresse dos mais jovens em relação às
práticas tradicionais, mas como aliadas na transmissão e retomada de manifestações culturais
pelas crianças e jovens do quilombo.
Roberto Gomes da Silva, em trechos já citados, acena para essas possíveis mudanças:
“A escola foi acabando um pouco com o interesse pela cultura. Ela não sempre valorizava a
cultura da comunidade. De uns tempos pra cá é que tá mais valorizando.” Estas mudanças
aparecem nas falas de nossos colaboradores que relatam situações de tentativas de diálogos e
aproximações esboçadas pelos docentes com os membros da comunidade.
Judite Maria de Jesus demonstra este esforço de diálogo: “Às vezes, vem as professora
aqui também me procurar. Quando faz uma brincadeira, faz alguma coisa na escola elas
manda o convite pra mim. Aí elas me procura de alguma coisa antiga, de como eu criei meus
menino... Eu acho importante.”
Segundo Dona Judite, Seu Aurino e Roberto os professores costumam procurá-los
para saber sobre histórias da comunidade, para convidá-los para festas e eventos da escola,
para solicitar auxílio em algumas atividades pedagógicas como a realização de brincadeiras e
apresentações musicais, especialmente no caso de Seu Aurino e Roberto. No evento de início
das aulas, em março de 2013, ambos foram convidados para tocar forró na festa, que contou
com a presença de grande parte da comunidade e membros da gestão municipal, como o
secretário de Educação (Figura 13).
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Figura 13:Roberto tocando zabumba no evento de abertura das aulas

Foto: Ana Carolina F. da Costa, março de 2013.
Todos os colaboradores comentaram sobre o interesse e “boa vontade” dos professores
em retomar algumas manifestações culturais como as apresentações da marujada e festa dos
índios, que, inclusive, foi convidada para se apresentar no município de Seabra, em 2012. É o
que Roberto Gomes da Silva nos revela: “Ainda que boa vontade quem mais tem aqui são os
professores […] É por isso que a gente sempre consegue apresentar a marujada, por isso.”
(Figura 14). Essa iniciativa dos professores também é reconhecida por Agmar Batista de
Soledade: “Na escola, essas professora tem muito interesse pra ensinar as crianças a fazer as
coisa. Esse negócio mesmo da festa de índio, elas tavam pelejando pra ver se as meninas
participam.” Maria Almeida Dias também reforça a visão de Roberto e Dona Agmar a respeito
da colaboração da escola e destaca a atuação de Maria Lia, atual vice-diretora:
[…] eu acho que Lia, junto com os alunos, já busca fortalecer a cultura. Ela foi
atrás do pessoal do marujo, que antes tinha aqui, depois parou. Aí a escola foi
atrás, então já tá resgatando alguma coisa. Acho que a escola já buscou de volta
alguma coisa que já tinha ido. De vez em quando, elas procura Seu Aurino,
Roberto, Judite e outros mais velho pra falar alguma coisa sobre a comunidade.
Eles não podem ir sempre, mas ajuda como pode e eu acho que isso é muito
bom. Não só pras crianças, mas pra eles, mesmo.
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Figura 14: Apresentação da Marujada (Festa de São Francisco das Chagas)

Foto: Sociedade Beneficente dos Pescadores do Remanso, s/d.
As representações dos nossos colaboradores sugerem transformações sobre o papel da
escola na comunidade, atualmente percebido como o de aliada da cultura local. As raízes
desse processo estão relacionadas a um contexto nacional de mobilizações em prol de uma
escola democrática e a atuação do Ponto de Cultura Grãos de Luz e Griô afinada com essas
concepções e práticas pedagógicas no quilombo do Remanso.
Longe de procurar esgotar todos os movimentos sociais em busca de transformações
no campo educacional brasileiro, recuperaremos alguns marcos importantes no histórico das
lutas por uma escola democrática. Já que este adjetivo comporta inúmeros significados e
apropriações, sublinhamos que entendemos por escola democrática

uma instituição que

valoriza e dialoga com as experiências e expectativas dos alunos, com seu contexto cultural,
com seus conhecimentos (referenciados ou não no universo letrado). Além disso, uma
instituição que fomenta o desenvolvimento de relações étnico-raciais positivas e busca romper
com um modelo escolar transmissor de conhecimento para a construção de uma cultura
escolar em que comunidade e escola possam atuar, de maneira efetiva, como sujeitos na
produção de conhecimento.65
65
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Para tanto, gostaríamos de recuperar algumas concepções que, desde fins dos 1950,
influenciaram as lutas no campo da educação durante e após os processos de
redemocratização do país em meados dos anos 1980.
Desde fins dos anos 1950, no Brasil, os movimentos e organizações de educação
popular elaboraram um arcabouço teórico e um conjunto de práticas educativas que
incorporaram os saberes de tradição oral e reconheceram a experiência de vida como
elemento-chave no desvendamento, pelo educando, dos códigos escritos e dos saberes de
tradição escolar. A formulação de uma pedagogia crítica e as diversas práticas educacionais
não-escolares constituíram, assim, espaços diferenciados da escola formal, onde os
conhecimentos populares, relacionados ao mundo do trabalho, à vida cotidiana e às vivências
religiosas, dialogam com os saberes acadêmicos, de tradição científica.
A obra de Paulo Freire foi relevante para a construção desta perspectiva, elaborando
inclusive uma alternativa teórica que reinterpretou as noções de sujeito e de experiência,
como elementos centrais no processo de aprendizagem. Segundo Maria da Glória Ghon,
Freire se constituiu como um interlocutor importante para as práticas educativas dos
movimentos de educação e cultura popular da década de 1970, formulando uma pedagogia
para a educação popular cujo princípio básico era o do desenvolvimento de uma ação
pedagógica conscientizadora para que a população marginalizada pudesse se apropriar de
saberes para a realização de interesses e objetivos sociais próprios de suas necessidades.66
Ele concebia a educação como um processo necessariamente dialógico, como forma
de interação e não de submissão, possibilitando a aprendizagem de ambos os sujeitos
envolvidos no processo. Além de se pautar pelo diálogo, o processo de alfabetização e “pósalfabetização” deveria partir de “palavras geradoras” e “temas geradores” reconhecidos a
partir de um levantamento sistemático da comunidade a ser alfabetizada, tornando-se
importante para isso que o educador considerasse a identidade cultural dos educandos e,
principalmente, sua experiência de vida.67
As lutas políticas em torno da organização do sistema educacional brasileiro têm
pautado, desde a abertura democrática, em meados dos anos 1980 e a promulgação da
Constituição, em 1988, o desafio da universalização do Ensino Básico e da garantia de
permanência na escola. Segundo Gohn, na década de 1980, contrastaram-se as perdas
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econômicas com ganhos no plano sociopolítico, já que o momento de crise alavancou a
organização e a pressão social reivindicando novas formas de participação nas decisões
políticas e melhorias na qualidade de vida. As demandas educativas se ampliaram e ganharam
corpo e diversidade: problemáticas da educação básica e infantil, à educação ambiental,
educação para cidadania, educação étnico-racial, entre outras.
As transformações da legislação, em especial, a última Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional nº 9.394, sancionada em dezembro de 1996, e a formulação de parâmetros
e propostas curriculares evidenciaram a necessidade de incorporação da diversidade cultural,
incluindo-se a diversidade linguística, étnica e religiosa, na organização do currículo escolar.
Com a LDB, não só a valorização da experiência “extraescolar” no processo de ensinoaprendizagem se tornou um dos princípios do ensino estipulados, como também a intervenção
nos currículos das escolas municipais com intuito de adequá-lo à realidade local foi
reconhecida como uma necessidade.68 Também estipulou-se que os currículos do ensino
fundamental deveriam abranger obrigatoriamente a diversidade cultural. Em História do
Brasil, ficou clara a necessidade de se levar em conta as contribuições das diferentes culturas
e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígenas, africanas,
asiáticas e europeias.
Apesar desses esforços, a Lei de Diretrizes e Bases não assegurou uma prática efetiva
ligada à valorização da dita experiência extraescolar e da diversidade cultural. Após anos de
luta de setores do movimento negro, foi sancionada, em 2003, a Lei 10.639 que modificou a
LDB, tornando obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira. 69 Cinco anos mais
tarde, esta lei foi alterada pela Lei 11.645/2008, que incluiu a obrigatoriedade do ensino da
história e cultura indígena. Com essas duas alterações na LDB, a instituição escolar,
legalmente, foi assumida como um espaço central na discussão e superação do racismo e de
outras formas de discriminação. Entendemos que a valorização da identidade negra e também
indígena na escola conformam ações iniciais para uma educação antirracista que deve
promover o fortalecimento da autoestima e afirmação da diversidade cultural, para a
construção de relações étnico-raciais positivas dentro e fora da escola.
Em 2010, a Educação Escolar Quilombola passou a ser incluída como uma
modalidade específica da Educação Básica no Parecer CNE/CEB 07/2010 e na Resolução
CNE/CEB 04/2010. Em 20 de novembro de 2012, foram definidas as Diretrizes Curriculares
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para a Educação Escolar Quilombola que deverá ser consolidada em nível nacional e seguir
orientações curriculares gerais da Educação Básica e, ao mesmo tempo, garantir a
especificidade das vivências, realidades e histórias das comunidades quilombolas do país,
“respeitando o território, a memória, a ancestralidade e os conhecimentos tradicionais”. Estas
diretrizes, estabelecem, entre outras disposições, que esta modalidade específica de educação
deve “assegurar aos estudantes o direito de se apropriar dos conhecimentos tradicionais e das
suas formas de produção de modo a contribuir para o seu reconhecimento, valorização e
continuidade”.70
Ainda que seja um desafio romper com um imaginário étnico-racial que privilegia a
brancura e as raízes europeias da sua cultura, todas essas mobilizações criaram avanços legais
e espaços de experiências que permitiram o progresso de proposições que visam garantir a
valorização da cultura indígena, africana e asiática, ou seja, a diversidade cultural na escola e
em outros espaços de ensino-aprendizagem.
Nesse contexto, ao longo das últimas décadas, diversos movimentos sociais de caráter
étnico e cultural se apropriaram de conceitos, valores e práticas especialmente de tradições
africanas e indígenas – fortemente estruturados em torno da oralidade e dos saberes populares
ligados à cura, à arte, à espiritualidade e celebração – para ressignificarem estas culturas na
sociedade moderna.71 Estas ações tiveram o intuito de realizar proposições afirmativas a
serviço da luta política, como instrumento de ação cultural e educativa.
No município de Lençóis, Líllian Pacheco e Márcio Caires elaboraram, desde a década
de 1990, através do Ponto de Cultura Grãos de Luz e Griô, ações educativas voltadas às
questões de valorização dos saberes tradicionais – de raízes indígenas e africanas – e das
populações detentoras desses conhecimentos. Estas práticas educativas foram desenvolvidas
tanto nas oficinas realizadas com crianças e jovens na sede do Grãos de Luz, em cursos de
formação de professores da rede pública municipal, vivências em comunidades do entorno,
além de uma rede de mobilização nacional voltada a implantação destas políticas culturais.
Esta associação, como já apontamos na introdução, com sede no município de
Lençóis, desenvolve, desde o final da década de 1990, práticas educativas comprometidas
com a defesa da tradição oral como forma legítima de conhecimento, tanto quanto os saberes
da ciência moderna, e a valorização dos detentores desses saberes tradicionais – chamados
mestres e griôs – por meio de projetos integrados à educação formal.
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Esta defesa, em grande medida fundamenta-se na apropriação de escritores africanos,
como o malinês e mestre de tradição oral, Hampaté Bâ que assim a define:
A tradição oral é a grande escola da vida, e dela recupera e relaciona todos os
aspectos. Pode parecer caótica àqueles que não lhe descortinam o segredo e
desconcertar a mentalidade cartesiana acostumada a separar tudo em categorias
bem definidas. Dentro da tradição oral, na verdade, o espiritual e material não
estão dissociados. Ao passar do esotérico para o exotérico, a tradição oral
consegue colocar-se ao alcance dos homens, falar- lhes de acordo com o
entendimento humano, revelar- se de acordo com as aptidões humanas. Ela é ao
mesmo tempo religião, conhecimento, ciência natural, iniciação à arte, história,
divertimento e recreação, uma vez que todo pormenor sempre nos permite
remontar à Unidade primordial. Fundada na iniciação e na experiência, a tradição
oral conduz o homem à sua totalidade e, em virtude disso, pode-se dizer que
contribuiu para criar um tipo de homem particular, para esculpir a alma africana.
Uma vez que se liga ao comportamento cotidiano do homem e da comunidade, a
“cultura” africana não é, portanto, algo abstrato que possa ser isolado da vida.
Ela envolve uma visão particular do mundo, ou, melhor dizendo, uma presença
particular no mundo – um mundo concebido como um Todo onde todas as coisas
se religam e interagem.72

Nesta visão, a tradição oral seria uma forma de conhecimento fundado na experiência
de vida e na iniciação, cuja cadeia de transmissão valoriza a fala, a palavra como depositárias
da memória do grupo, apresentando um profundo valor moral e sagrado, estando vinculadas à
origem divina e às forças vitais que regem todo o cotidiano social.
Líllian Pacheco e Márcio Caires, inspirados nesse e em outros autores africanos, e em
suas vivências da cultura popular, desenvolveram uma apropriação do griot africano e do
conceito de tradição oral, que através do Grãos de Luz e Griô e outras entidades, mobilizaram
a criação de redes nacionais de cultura voltadas às questões de valorização dos saberes
tradicionais e as populações detentoras desses conhecimentos. Assim, os griôs correspondem
a pessoas consideradas “guardiãs da memória” e da história de suas comunidades,
transmitidas oralmente, de geração a geração. Entre outras consequências desta mobilização,
citamos o surgimento da Ação Griô Nacional, em 2006, inspirada no trabalho do Grãos de
Luz, como já apontamos na introdução deste trabalho, e o Projeto de Lei nº 1.786, de 2011,
em tramitação no Congresso Nacional – também conhecido como Lei Griô – que dispõe sobre
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a proteção e fomento à transmissão dos saberes e fazeres de tradição oral no Brasil. 73 Este
projeto de lei, fruto da discussão coletiva de mestres e associações culturais, define por
tradição oral
o universo de vivência dos saberes e fazeres da cultura de um povo, etnia,
comunidade ou território que é criado e recriado, transmitido e reconhecido
coletivamente através da oralidade, de geração em geração. Este processo de
transmissão apresenta uma pedagogia própria, bem como uma linguagem
específica de elaboração, expressão e percepção.

Esta concepção de tradição oral é defendida pelos membros do Grãos de Luz e Griô e
outras entidades participantes da rede Ação Griô Nacional como algo que se contrapõe ao
conceito de cultura popular, pois acreditam que este conceito reproduz visões dicotômicas e
hierarquizantes entre o popular e o erudito. No entanto, esta acepção de tradição oral é
coincidente com a definição de cultura popular proposta por Alfredo Bosi, já exposta neste
capítulo. Para Bosi, haveria um recorte de classe na formação desta cultura, historicamente
conformada nos estratos mais pobres da sociedade brasileira, além de ser fruto de influências
materiais e simbólicas das tradições orais africanas e indígenas. Bosi afirma que, para
compreendermos a complexidade da cultura popular brasileira, devemos considerar a
indivisibilidade da esfera material da existência com a esfera simbólica ou espiritual.74
A apropriação do griot africano e da tradição oral, citados por Líllian em sua
entrevista, remete a um contexto de recriação e reelaboração de elementos africanos no Brasil.
Desse modo, essas raízes culturais são utilizadas de forma afirmativa para o fortalecimento da
ancestralidade e de identidades estigmatizadas na história da sociedade brasileira. Líllian
Pacheco discorre sobre essa apropriação como meio de subverter a lógica de desvalorização a
que são submetidas as pessoas referenciadas na tradição oral:
Entendemos que existe um lugar social que é desvalorizado pela cultura
hegemônica. Esse lugar tem muitos nomes em diversos mundos e tradições.
Existe nas culturas indígenas, africanas, europeias, algo que é essencial no
universo da tradição oral. Acreditávamos precisar de um nome cultural e
simbólico, por isso tínhamos que pegar de uma comunidade em que esse lugar
social fosse valorizado, fosse muito importante: politicamente, economicamente,
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hegemonicamente importante. Então buscamos tudo isso no Império do Mali [...]
Assim, abrasileiramos o griot […] E o mais lindo é: de onde vem isso? Quem é o
griô? É algo que dá margem para mil teses, interpretações... Hoje tem milhares
de referências sobre o termo na internet: acadêmicos, pontos de cultura, várias
produções de conteúdo em volta desse termo. É um termo integrador. Nunca
pensamos em substituir o termo mestre. Incluímos o termo griô para fazer essa
referência simbólica, trazer esse conceito. Ele amplia o conceito de mestre, nem
todas as manifestações têm um mestre: a capoeira, sim, mas outras
manifestações, não. Pensamos em integrar as tradições num nome inspirador,
numa lei inspiradora, numa proposta pedagógica encantadora.

O “abrasileiramento” do griot africano teria lastro na realidade social brasileira,
construída a partir de matrizes indígenas e africanas fundadas na oralidade. Para Líllian, o
griô passa a ser um termo integrador, na medida em que amplia o conceito de mestre, uma vez
que nem todas as manifestações culturais e religiosas possuem um mestre como referência. É
o caso dos terreiros de candomblé, dos congados, reisados, entre outras manifestações.75
Para Líllian Pacheco, as relações estabelecidas com o povoado do Remanso, desde
finais de 1998, foram importantes para o amadurecimento desses conceitos e para a
construção da chamada Pedagogia Griô. Esta Pedagogia tem como princípio incluir as
vivências afetivas e culturais no processo de aprendizagem. Por isso, se inspira nas vivências
com o universo dos mestres griôs de tradição oral combinado com outras referências
educacionais como a educação popular, a educação biocêntrica, educação para relações
étnico-raciais positivas, entre outras, que norteiam o trabalho do Grãos em sua sede, na
realização de oficinas e vivências; na formação de professores; e em todos os seus projetos
que visam a valorização dos saberes comunitários e seus detentores. 76
De acordo com as entrevistas, Líllian Pacheco e Márcio Caires iniciaram, desde fins de
1998 a meados de 2000, pesquisas nas comunidades da zona rural de Lençóis, com dois
objetivos: Márcio desenvolvia com seus alunos do magistério o projeto “Escola real, escola
ideal” e Líllian reelaborava o projeto pedagógico do Grãos de Luz. Embora compartilhassem
os projetos, Márcio vislumbrava uma aproximação de seus alunos com as comunidades rurais
para discutir educação a partir dessa realidade, desconhecida para os futuros professores.
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Líllian buscava reelaborar as práticas pedagógicas desenvolvidas na sede do Grãos
relacionadas à valorização dos saberes de tradição oral. Neste contexto, ambos passaram a
estabelecer contato com o Remanso.
Essa pesquisa na comunidade, somada aos referenciais teóricos de Líllian e Márcio,
teria sido fundamental para formular as proposições do griô, da tradição oral e da Pedagogia
Griô, citados anteriormente. Líllian Pacheco relata que a “caminhada do Velho Griô”, como
estratégia de estabelecer vínculos com a comunidade, agregou Seu Aurino, Seu Felipe, Dona
Agmar, Dona Judite, Alina, Pedrina e demais adultos ligados aos saberes tradicionais. Aos
poucos, os professores, da então escola Terezinha Guerra, teriam sido convidados a participar
e esse espaço de encontro teria estabelecido um diálogo entre os docentes e o Grãos, com
vistas à participação de formações na sede da associação cultural:
[…] o Remanso foi uma comunidade muito importante. As primeiras caminhadas
na escola, e práticas pedagógicas aconteceram lá. Tinha uma professora, nessa
época, que tinha uma parceria muito forte com a gente. Assim, a escola do
Remanso compartilhava diversas práticas do seu currículo conosco, do Grãos.
Antes da caminhada do Velho Griô, os professores da escola do Remanso não
conheciam estes mestres... Eles negavam os conhecimentos da comunidade.

A “caminhada do Velho Griô”, teria surgido historicamente no Remanso como uma
estratégia de aproximação e vínculo com o povoado. Ela teria sido elaborada após uma
reflexão crítica sobre a metodologia utilizada por eles no projeto de visita das casas e
comunidades rurais, com vistas a conhecer as práticas e saberes tradicionais. Líllian relata que
a forma como chegavam da cidade com gravadores e pastas “fazia com que eles dissessem
que não tinham nada a ensinar, que eram analfabetos.” A elaboração do Velho Griô, como um
arquétipo vivido por Márcio Caires com o intuito de dialogar com as práticas culturais dessas
comunidades, foi fruto desta reflexão presente na entrevista de Líllian Pacheco:
É reconhecer que ao entrarmos nas casas estávamos falando com uma pessoa que
não está no universo da tradição escrita. Então, você precisa sair do universo da
tradição escrita para entrar no universo da tradição oral. Foi disso que a gente se
tocou: o que a gente estava perguntando era de tradição escrita e por isso a
resposta era: “Não sou de tradição escrita, sou analfabeto.” Se você chega com
um gravador, com uma câmera, com papéis você está perguntando com uma
linguagem de tradição escrita. Você tem que chegar dentro da tradição oral para
dialogar e o outro não se considerar analfabeto. Porque na tradição oral ele não é
analfabeto... Ele é a afirmação de si mesmo e não a negação.
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Visando esta chegada “dentro da tradição oral”, eles criaram o Velho Griô como um
“caminhante” que acessava o “espaço mítico” das comunidades.77 Segundo Márcio Caires:
[…] o Velho Griô era esse símbolo de um tocador que chega na comunidade, faz
uma roda, brinca, encanta, conta história, envolve as crianças e os mais velhos,
se despede e vai embora. Eram caminhadas de encantamento que acessava o
espaço mítico da comunidade, envolvendo o ambiente da escola. Esta linguagem
que o Velho Griô estabelecia, mexia com o caldo da memória local, construindo
em seguida um diálogo destes saberes com a escola da comunidade. Como o
Velho Griô também caminhava por outras comunidades, a teia dos saberes de
tradição oral da região era tecida no compartilhamento das histórias de outros
locais.

Assim, o Velho Griô, vivido por Márcio, teria proporcionado a construção de uma rede
de saberes, de histórias e práticas culturais entre as comunidades. Há uma cantiga da marujada
do Remanso citada por muitos colaboradores que remete à origem afro-indígena do quilombo:
Não faça o mal a quem te faz o bem,
eu vou ao mar e depois eu venho
E lá no mar tem uma pedra,
e nessa pedra mora uma índia
Eu vi a pedra embalançar,
e esta índia eu vou buscar.

Segundo Márcio, esta cantiga foi levada por ele, através do Velho Griô, a outras
comunidades e ela já “se tornou cantada por vários cantos deste Brasil, sempre cuidando pra
manter viva a história da comunidade.”
Além de um intercâmbio cultural, a caminhada do velho Griô teria, segundo Líllian
Pacheco, aberto o diálogo entre a escola e os mestres da tradição oral do Remanso, que
passaram a ter algum tipo de reconhecimento no seio da instituição:
E aí os mestres iam pra escola junto com o Velho Griô pra tocar, cantar e contar
suas histórias. Eles tinham muitas dificuldades porque seus conhecimentos nunca
foram bem vindos nas escolas... Ficavam tímidos, um pouco travados. […] Aos
poucos, esse mestre, essa pessoa mais velha, começa a se ver valorizada nessa
escola, a partir do momento que a história dela vira desenho, vira livrinho... Aí
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ele começa a se soltar. Então a gente vai aprendendo com o mestre e como criar
uma prática pedagógica com a criança em que o saber dele é revalorado. No
Remanso, aconteceu tudo isso. Mestre Aurino é bastante valorizado na
comunidade. Os remédios da Dona Judite passaram a ser estudados na escola. O
próprio Marimbus passou a ser conteúdo do estudo também, entrou para o
currículo. Não só o saberes dos griôs e mestres, mas do meio ambiente que estão
na comunidade passam a ser reverenciados pela escola.

Marilândia, uma das professoras que lecionava no Remanso nessa época, citada por
Líllian como parceira, participou das formações de professores do Grãos. Ela relatou que estas
atividades foram importantes para que os professores passassem a reconhecer e valorizar sua
própria identidade negra e o trabalho nas escolas do campo. Além desse processo identitário
afirmativo, os professores não apenas do Remanso, mas de outras comunidades, mobilizaramse em prol de mudanças curriculares na rede pública municipal, para que as escolas pudessem
adequar suas propostas pedagógicas às realidades locais, especialmente nas comunidades
rurais negras.
Segundo Delvan, o Grãos auxiliou na implantação de dois projetos na comunidade
que, de alguma maneira, “ajudaram a reavivar” saberes e práticas da “tradição”. O primeiro
foi trabalhar a tradição oral dentro da escola, trazer os mestres da comunidade, ou seja,
adultos dotados de experiências de vida e saberes adquiridos em outros universos de
aprendizagem para o interior desta instituição, valorizando seus saberes, vivências e histórias
de vida.
O segundo projeto será melhor apresentado no capítulo seguinte, tratando-se do
fomento ao turismo comunitário, em contraposição ao outro tipo de turismo existente na
comunidade, o ecoturismo, promovido por grandes agências. Este projeto tem o objetivo de
complementar a renda da comunidade e consiste na Trilha Griô do Remanso dos saberes e
fazeres de tradição oral, em que pessoas que se reconheçam dotadas desses conhecimentos,
compartilham seus saberes e vivências aos turistas e pesquisadores. Dos nossos
colaboradores, Roberto, Dona Agmar, Seu Aurino e Dona Judite participam compartilhando
seus saberes nas vivências. Maria, Domingos e Natalino participam do projeto como pousadas
familiares.
De acordo com o relato de Delvan, o projeto de práticas educativas de valorização dos
mestres e de seus saberes tradicionais na escola, teve impactos bastante positivos neste
espaço, transformando as relações que os professores estabeleciam com esses adultos:
Esse projeto de trabalhar a tradição oral nas escolas teve um impacto bastante
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positivo, porque os mestres não se consideravam mestres, achavam que não
tinham nenhum valor [...] Aí eles passaram a ganhar confiança e contar sua
história com mais, propriedade! Então, eles contam histórias, falam como era
antigamente, as crianças ali escutando e aprendendo […] Então tudo isso vai
mudando e a postura da criança também quanto ao velho muda. A criança
também começa a enxergar aquele velho como um mestre, respeitar mais,
escutar mais. Sabe que o que ele vai contar é uma coisa importante pra ela.
Então, esse tratamento muda também[...] A

escola também mudou, viu e

enxergou os mestres, enxergou que tem outras pessoas com sabedoria pra ser
transmitida [...] A escola passa a convidar mais os mestres pra estar lá [...]
quando vai ter uma abertura, uma festinha, quando vai ter uma apresentação,
assim assado, convida o mestre pra ajudar.

Desse modo, a mudança nas representações dos nossos colaboradores sobre o papel da
escola na comunidade do Remanso relaciona-se ao contato com perspectivas mais
democráticas da educação desenvolvidas pelo Grãos de Luz e Griô efetivadas, principalmente
no início dos anos 2000, além de refletir alguns avanços das últimas alterações da LDB a
respeito da história e cultura indígenas, africanas e afro-brasileiras.
De fato, conforme o relato de Delvan Dias e de outros colaboradores, os professores
passaram a esboçar tentativas de diálogos e aproximações, convidando-os para festas ou
outras atividades na escola. Aurino Pereira de Souza reforça esta representação:
Na escola também, agora os professores vêm aqui me procurar, pra eu dar uma
força, dar entrevista pros meninos... Os meninos sempre vêm aqui... As
professoras mandam me chamar na escola. Todo evento que tem aqui na escola,
eles me convida... Isso eu também tenho um grande prazer aqui dentro na nossa
comunidade.

Atualmente, este projeto de inserção dos mestres e de seus saberes tradicionais na
escola com apoio institucional do Grãos consiste em duas ações: o apoio ao curso de sanfona
oferecido por Aurino Pereira de Souza, sanfoneiro do Remanso, e o apoio às aulas de capoeira
ministradas por Delvan. Com as últimas transformações no corpo de funcionários da escola
do Remanso, o projeto de compartilhamento de práticas pedagógicas com o Grãos de Luz e
Griô havia sido suspenso.
Em 2013, quando realizei a pesquisa de campo, o corpo docente havia se
transformado, pois a mudança na gestão municipal provocou o encerramento dos contratos de
trabalho. Apenas os professores efetivos que assumiram no último concurso, em agosto de
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2012, foram mantidos no cargo. Na atual composição da escola Terezinha Guerra, Maria Lia,
vice-diretora, foi a pessoa que compartilhou, por mais tempo, projetos da escola com o Grãos.
Ela trabalha na escola há oito anos e diz sentir falta desse trabalho integrado com o
acompanhamento do Ponto de Cultura.
Sobre a retomada de projetos do Grãos na comunidade, Líllian Pacheco afirma ser
necessário devido às mudanças na equipe: “Agora precisamos voltar o ciclo de formação lá no
Remanso, porque a direção e os professores mudaram... A educação é cíclica, não é?” Ela
também afirma que Delvan Dias, como educador do Grãos e presidente da Associação dos
Pescadores, deverá fazer esta mediação.
Em relação a projetos pedagógicos, em 2013, pude observar que o Grãos buscou
dialogar com os novos professores, realizando algumas vivências na escola a partir do
trabalho desenvolvido na sede do Ponto de Cultura com o tema gerador ligado à educação
ambiental e os resíduos sólidos, preocupação compartilhada com os docentes do Remanso.
Após as vivências, a associação cultural convidou os novos professores para participarem de
formações na sede do Grãos (Figura 15).

Figura 15: Decorações feitas a partir de lixo reciclável (Sede do Grãos de Luz e Griô)

Foto: Ana Carolina F. da Costa, Julho de 2013.
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2.3 Diálogos entre educação e experiência: saberes tradicionais em instituições
escolares

As entrevistas demonstram que a relação dos nossos colaboradores com a escola do
Remanso é histórica e, por isso, tem se transformado desde seu estabelecimento no Remanso.
Assim, houve uma guinada nas representações elaboradas por estes sujeitos que, conforme se
sentiam considerados por esta instituição, passaram a percebê-la como “aliada” na valorização
dos saberes e das práticas culturais da comunidade. Essas transformações refletiram, em
grande medida, avanços nas políticas educacionais brasileiras – fruto de lutas sociais – e a
atuação do Grãos de Luz e Griô no Remanso, que propôs perspectivas e práticas pedagógicas
de reconhecimento dos saberes tradicionais como conhecimentos legítimos, o diálogo e a
valorização das experiências da comunidade.
No entanto, esta visão positiva sobre a escola do Remanso que sugere mudanças no
trabalho pedagógico desenvolvido pela instituição é ameaçada por um contexto de renovação
constante do quadro de funcionários da escola. Esta alteração na equipe escolar foi perceptível
no início de 2013, quando conheci a escola de maneira mais aprofundada, e se relaciona com
algumas características específicas da rede educacional do município, observadas durante as
pesquisas de campo. Para além do encerramento dos contratos, fruto da precarização das
relações de trabalho, também devemos considerar a origem desses professores, os quais
continuam não sendo da comunidade.
Os professores que lecionam no Remanso são provenientes de outras cidades, já que
Delvan Dias é o único membro do quilombo que teve acesso ao ensino superior. Delvan
graduou-se em Pedagogia em 2014, e espera ansiosamente por um concurso para pleitear uma
vaga de professor no Remanso. Em minha visita ao Remanso em 2013 pude notar que o corpo
docente da escola Terezinha Guerra era bastante heterogêneo. Composto por sete professores,
dos quais três eram provenientes da região – dois de Lençóis e um de Andaraí.
A falta de acesso à formação específica para as cidades da região, favorece o ingresso
de profissionais advindos de regiões mais centrais. Assim, dos sete professores, três eram de
Salvador e um de São Paulo. Esses docentes de áreas centrais não procuraram o emprego por
conta da oportunidade da carreira oferecida, mas buscavam fugir dos grandes centros e ter a
experiência de viver em uma cidade menor com atrativos naturais – como os oferecidos pelo
Parque Nacional da Chapada Diamantina. Desses professores, apenas dois residiam no
Remanso. É possível observar, ainda, que estes quatro docentes procedentes das capitais eram
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homens, relativamente jovens (média de 25 a 30 anos) que já conheciam Lençóis em
decorrência da prática do ecoturismo. Por isso, decidiram prestar o concurso do município em
2012. O perfil destes profissionais colabora para que não permaneçam por muito tempo na
localidade, algo que gera rotatividade de docentes na escola do Remanso.78
Apesar de desconhecerem a realidade em que atuariam, estes jovens se graduaram em
instituições de ensino e pesquisa que de alguma forma, refletiram mudanças fruto do legado
democrático da LDB e suas últimas alterações. Por isso, de maneira geral, esboçavam
preocupações – compartilhadas com as gestoras que já conheciam o Remanso – em dialogar
com a comunidade e desenvolver projetos em pareceria com a Sociedade Beneficente dos
Pescadores. Os projetos visavam a promoção da melhoria das condições de vida do quilombo,
como o incentivo a agricultura familiar e a construção de um centro cultural.
Embora os atuais gestores e docentes da escola se esforçassem para dialogar com os
membros da comunidade e buscassem práticas pedagógicas visando a valorização de suas
manifestações culturais, nenhum deles recebeu formação para atuar no campo e,
especificamente, em uma comunidade quilombola. O próprio secretário municipal de
Educação, Elicivaldo Oliveira Pontes reconheceu a inexistência de atividades voltadas para a
formação dos professores nestas modalidades da Educação Básica, devido à falta de
funcionários especializados, como já apontamos na introdução deste trabalho. Em julho de
2013, quando me reuni com o secretário, ele afirmou que apenas uma coordenadora era
responsável pelo apoio pedagógico e supervisão das oito escolas rurais e quilombolas da rede
municipal. Esta rede é composta por doze escolas, sendo que apenas quatro se encontram na
sede do município, ou seja, a maioria das escolas está localizada na zona rural, algumas em
comunidades remanescentes de quilombos, e não recebem um atendimento voltado às suas
necessidades pedagógicas. Embora haja políticas que consideram os contextos das
comunidades – como a elaboração dos calendários escolares – os planos de conteúdos
específicos, segundo o próprio secretário, ainda estão por fazer. No Remanso, por exemplo,
ele aponta que o plano de ensino específico deveria pautar a valorização e o reconhecimento
quilombola, porém, esse plano tem sido incipiente pelo déficit de formação específica dos
professores e pela impossibilidade de suprir esta formação. No Remanso, foi possível
observar a ausência de materiais didáticos complementares que abordassem as culturas de
matrizes africanas, afro-brasileiras e indígenas. Não há livros infantis ou infantojuvenis que
auxiliem na discussão e fortalecimento da identidade e autoestima dos jovens negros ou que
fortaleçam a diversidade cultural do país. Na reunião de planejamento com docentes e
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gestores da escola, em fevereiro de 2013, ofereci a contribuição de alguns materiais
complementares que pudessem compor o acervo da escola, o que foi aceito pela gestora
Eliene.79
Podemos esboçar dois elementos complicadores para a educação na rede municipal de
Lençóis: a falta de recursos humanos e a precarização das relações de trabalho, já que 50%
dos professores da rede são contratados e que esta categoria não tem direito de participar dos
programas de formação, restritos aos profissionais efetivos. Não há garantia de manutenção
desses professores em seus cargos, portanto, o acúmulo de experiências pode se desfazer a
cada ano. Nem mesmo os profissionais efetivos têm estabilidade para permanecer na escola
em que escolheram, pois a gestão municipal pode solicitar a transferência de um servidor de
uma unidade do campo para a sede, ou o contrário. Nesse sentido, percebemos que a Escola
Terezinha Guerra faz parte de uma rede municipal de educação marcada pela precarização das
relações de trabalho, que impõe aos seus profissionais o desafio de reconstruir e refazer
periodicamente sua equipe de trabalho, diretrizes e práticas pedagógicas.
Ainda sobre a análise das representações a respeito da escola, percebemos que nossos
colaboradores têm apontado os funcionários da Escola Terezinha Guerra como responsáveis
pela recuperação de manifestações culturais da comunidade, organizando apresentações da
marujada (e outras práticas culturais) pelas crianças e jovens estudantes. É o que aponta Maria
Almeida Dias: “Lia, junto com os alunos, já busca fortalecer a cultura. Ela foi atrás do pessoal
do marujo, que antes tinha aqui, depois parou. Aí a escola foi atrás, então já tá resgatando
alguma coisa. Acho que a escola já buscou de volta alguma coisa que já tinha ido.” O que está
presente na representação de Maria é o reconhecimento do papel da escola para a valorização
e manutenção das manifestações culturais do Remanso. No entanto, o que está ausente nesta
representação é que a reprodução de costumes valorizados pelos mais velhos sem sua devida
contextualização para as crianças e jovens, corre o risco de torná-los uma atividade maçante e
sem sentido, podendo criar visões ainda mais negativas sobre elas.
Quando Agmar Batista de Soledade relata que a escola promoveu diversas atividades
relacionadas à apresentação de quadrilhas nas festas de São João, da marujada e festa dos
índios, ela salienta que os jovens ensaiam mas, na hora de se apresentar, muitos desistem por
vergonha. Seu Aurino, convidado pelos docentes para organizar estas atividades e ensaiar os
alunos, constatou que a maioria dos jovens não têm compromisso para desenvolver estas
atividades. De alguma forma, nos parece que a escola não foi capaz de sensibilizar as crianças
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e jovens sobre o significado dessas manifestações para a história, cultura e constituição do
povoado e que, por este motivo, não se sentem empoderados para assumirem esta identidade
como afirmativa. Nos dizeres de Maria Almeida Dias, é como se eles achassem um “mico”,
como se tivessem vergonha “do que o pai e a mãe dele fez, o avô, a avó.”
Por outro lado, entendemos que a reprodução das manifestações culturais deve ter um
lastro na sociedade, na valorização da memória social, da ancestralidade e na expressão de
uma identidade partilhada, senão correm o risco de serem transformadas em “sobrevivências”,
peças folclóricas estanques com o objetivo de serem colecionadas.80
No entanto, também nos indagamos acerca do papel da escola em garantir
efetivamente a vivência dessas manifestações culturais, no Remanso, para além do folguedo
no contexto da modernidade. Roberto Gomes da Silva relata em sua entrevista que a escola
“de uns tempos pra cá” tem valorizado a cultura da comunidade, mas “(...) Valorizando assim,
mais na boca, né? De falar, pedir pra contar história (...) Mas na prática, fazer aquela prática
de tudo o que a pessoa está contando naquela história, hoje não faz mais. Mas falar, continua
falando todo dia”.
O que está presente na representação de Roberto é que a escola tem valorizado a
cultura da comunidade de uma forma restrita a contar histórias do passado, sem garantir sua
vivência. Mas o que está ausente nesta representação é que talvez a escola não seja capaz de
garantir, que a comunidade viva da mesma forma que vivia antes de estabelecer relações mais
estreitas com o mundo urbano e com formas modernas de produção capitalistas. A escola teria
possibilidade de garantir que a marujada voltasse a adquirir o sentido espiritual expresso na
época do líder e curador de jarê, Manoelzinho? Desde a sua morte, sua casa de jarê foi
fechada, pois, não houve ninguém para dar continuidade e a prática do jarê na comunidade se
tornou restrita aos carurus de Cosme e Damião.
De alguma forma, estas indagações nos lembram as reflexões propostas por Walter
Benjamin em seus escritos sobre o narrador e sobre a perda da experiência na sociedade
moderna. Em ambos os textos “Experiência e pobreza” e “O narrador”, Benjamin sugere que
a arte de contar torna-se cada vez mais rara porque ela parte, fundamentalmente, da
transmissão de uma experiência no sentido pleno, cujas condições de realização já não
existem na sociedade capitalista moderna.81 Traduzindo estas reflexões para o Remanso,
observamos que a retomada de práticas culturais estabelecidas tradicionalmente na
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comunidade, esbarra nas condições materiais de sua realização, que não existem mais nesta
sociedade.
Nesse contexto reconhecemos, como demonstrou Sonia Penin, que a escola é uma
obra em constante construção e a atuação dos professores, seja autonomamente ou mediada
pelos projetos do Grãos de Luz, criaram transformações significativas nas representações que
nossos colaboradores passaram a ter sobre a escola Terezinha Guerra, nos últimos anos. 82
Pudemos observar, também, que estas ações permitiram que nossos colaboradores
reelaborassem as representações a respeito deles próprios e seus conhecimentos advindos da
experiência de mundo.
O diálogo entre a educação escolar e a experiência de vida, entre os saberes
tradicionais dos membros do Remanso, permitiu o fortalecimento da autoestima de nossos
colaboradores, de seus saberes e o desenvolvimento de relações intergeracionais positivas.
Isso pode ser percebido no movimento que Aurino Pereira de Souza e Roberto Gomes da
Silva apresentam de se identificarem como mestres e griôs e reverenciarem os saberes e
valores culturais de seus antepassados.
Seu Aurino superou a visão de que o conhecimento passasse necessariamente pelo
acesso à escrita ou pelo letramento, afirmando que a inteligência é algo que se constitui
independente dos estudos.83 Essa representação é reiterada quando ele se reconhece como um
mestre, que aprendeu tudo o que sabe por sua própria inteligência, pelo aprendizado com os
mais velhos e pela sua vivência de mundo: “E aí eu entendo que o mestre seja isso. É pela
inteligência! Não foi por leitura, não é por estudo, que eu não sei.”
Há, inclusive, uma subversão interessante da palavra mestre, um título que foi
apropriado historicamente pelas instituições de ensino básico e universitário e atribuído a
pessoas com alto nível de escolaridade.
Em outra afirmação, ele também revela a importância de sua inteligência na
participação que desempenhou como presidente da Associação dos Pescadores do Remanso:
“Até já fui presidente da Associação, num tempo que não precisava ter leitura e, sim,
inteligência pra ser presidente.” Se a inteligência se desenvolve apesar do não acesso aos
estudos, talvez ele passe a relacionar a educação formal a um saber conteudista, em grande
82
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medida frívolo às necessidades mais vivas do cotidiano, algo diferente da inteligência que
aqui aparece ligada à criatividade e a capacidade de solucionar os problemas cotidianos.
Em sua entrevista, Dona Agmar também valoriza seus saberes ligados à terra, à
agricultura e demais conhecimentos que adquiriu ao longo de sua vida, ressaltando que
aprendeu quase tudo sozinha, pois foi criada sem mãe. Ela também estima a sabedoria dos
antepassados e atenta que os jovens também deveriam reconhecê-la:
Parece que tá ficando cada vez mais difícil pra pessoa fazer as coisa, porque os
novo não quer ajudar os velho, mas se os velho acabar, os novo vai fazer o que?
Nada! […] Eu acho que é! Que esses mais velho tem sabedoria... Porque tem
muito velho sabido! Tanto no como faz as coisa, como nas oração, viu? Porque
tem oração de tudo jeito pra você fazer, tem a boa e tem a ruim.

Dona Agmar recupera a importância da união entre os mais velhos e os mais jovens,
além da importância dos saberes da cura dos mais velhos associados ao universo religioso,
algo marcante em sua narrativa.
Dona Judite também reconhece os seus saberes, no caso, ligados à cura com plantas e
ervas, que teriam se desenvolvido por sua intuição e fé.
Roberto também valoriza seus conhecimentos e se reconhece como uma referência
para o aprendizado e transmissão da memória e cultura dos seus antepassados:
Então eu me sinto um griô porque eu consegui me resgatar em todas as minhas
lembranças que estavam morrendo, que estavam esquecidas nas ideias e
consegui me resgatar tudo. E hoje eu me sinto um griô por essa forma. E um
marujo que vai pra guerra, e aí nós estamos guerreando, como guerreiro e como
griô.

A fala de Roberto demonstra sua autoidentificação com o termo griô, elaborado após o
contato com os projetos do Grãos de Luz, e faz referência à sua cantiga preferida da marujada
do Remanso, reconhecendo-se também como um marujo:
Moça bonita saia na janela
Venha ver marujo que já vai pra guerra
(O coro responde)
Ele vai pra guerra, ele vai guerrear
E se ele não morrer, ele torna a voltar
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Ao cantar esta canção, Roberto revela em sua narrativa o que é ser um marujo:
Essa música é bonita! É como se a pessoa tivesse viajando pra um lugar bem
longe, com muitos anos depois, guerreando, fazendo seu trabalho honesto,
trabalho de cultura, representando sua comunidade fora, bem longe (…) Aí eu
lembro dessa música e gosto dela, por isso. Eu sinto uma emoção muito grande.
É como se eu tivesse lá vendo minha família em casa e fosse guerrear em
qualquer lugar, fosse pescar, fosse caçar, fosse vender o dia pra alguma pessoa
bem longe.

Talvez o “resgate” a que Roberto se refere em sua autoidentificação como um griô e
marujo corresponda à “chama acesa do passado” a que Seu Aurino se remete: “Márcio do
Grãos acendeu essas coisas mais antigas da gente (...)”
Maria Almeida Dias, também reforça, em sua narrativa, a importância do trabalho
desenvolvido pelo Grãos na valorização e “resgate” da cultura da comunidade:
Porque o Grãos vem (…) mostrando as culturas, eu gosto do Grãos por isso. Eles
resgataram um bocado de coisa que a gente já tinha esquecido e eles foram atrás
e hoje tá aí. Como o cortejo que a gente faz, o samba, o jarê mesmo (...) E antes
não tinha. Ninguém queria fazer mais nada disso.

Embora Maria e Roberto utilizem a expressão “resgate”, o que está ausente nessa
representação é que talvez não seja possível resgatar práticas culturais, pois sua “recuperação”
em um novo contexto gera adaptações e reelaborações. As tradições comportam um fazer e
refazer que é histórico, em diálogo com as solicitações vividas no presente. 84 Nesse sentido, as
ações do Grãos de Luz e Griô criaram possibilidades para que essas manifestações culturais
fossem recriadas em novos contextos.
Aurino Pereira de Souza e Judite Maria de Jesus também sugerem o estabelecimento
de relações intergeracionais mais positivas, traduzidas pelo respeito dos mais jovens e
também dos adultos em relação a eles. É o que Seu Aurino relata neste trecho: “Isso também
eu tenho um grande prazer aqui dentro na nossa comunidade... Na minha região. O pessoal
aqui – nem só as crianças, como até as pessoas mais velha do que eu ou da minha idade – todo
mundo me tem um respeito assim...” Dona Judite relaciona esse respeito ao ato de pedir a
bênção:
E eu acho que com tudo isso, quando nada, graças a Deus, toda criança aqui me
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respeita. Aí tem uns menino que é danado, mas me respeita, todo mundo. Você
vê que tem uma turma de jovem ali bebendo no bar de Natalino, quando eu vou
passando ali todo mundo levanta de lá onde tá pra me pedir a bênção.

O pedido de bênção é realmente expressivo na comunidade. A grande maioria dos
jovens ou adultos, pedem a bênção aos mais velhos. Por onde Seu Aurino, Dona Agmar, Dona
Judite passam, todos se levantam e se dirigem a eles.
Por tudo isso, é bastante significativo o processo pelo qual o despertar para a
valorização dos conhecimentos tradicionais e dos antepassados – contextualizados em
reelaborações no âmbito moderno de culturas africanas e indígenas no Brasil – de alguma
forma articulados na educação formal permitem que Seu Aurino, Dona Agmar, Dona Judite e
Roberto passem a legitimar e reconhecer seus saberes, ressignificando suas experiências de
vida e fortalecendo seu lugar de sujeitos no processo histórico.
Essas ações foram elaboradas questionando um modelo escolar hegemônico, que se
instalou no Remanso, fruto de um quadro geral de modernização e urbanização, desde os fins
da década de 1990. A partir da análise das entrevistas observamos que a garantia de um
direito, o acesso à educação formal, da maneira como se apresentou a essa comunidade rural
quilombola, desconsiderando suas práticas e valores fundados em conhecimentos tradicionais,
contribuiu com impasses e fraturas nas visões de mundo que organizavam a vida comunitária.
Ainda que a escola atual seja percebida como um espaço privilegiado para a valorização da
cultura local, ela está inserida em uma rede educacional que apresenta desafios para efetivar
as necessidades específicas da Educação Quilombola e vive esse espaço de fragilidade, em
constante construção.
Esses dilemas impostos pela educação formal no Remanso, produto da modernidade,
se relacionam a um quadro geral de transformações, acompanhadas pelo turismo e pelo acesso
a novas formas de tecnologia, que também alteraram as relações de produção, sociabilidade,
valores, perspectivas e necessidades dos moradores. As relações entre estas transformações e
o turismo, especificamente, são objeto de análise do terceiro capítulo deste trabalho.
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CAPÍTULO 03 – DO TURISMO CONVENCIONAL AO TURISMO COMUNITÁRIO:
TRANSFORMAÇÕES NA COMUNIDADE DO REMANSO
Neste capítulo discutiremos as relações estabelecidas entre os moradores do Remanso
e a atividade do turismo que se tornou, desde a década de 1990, com a decadência e proibição
do garimpo, a principal atividade econômica do município de Lençóis. O turismo, como
expressão da modernidade, intensifica-se no Brasil, a partir dos anos 1990, inserido no
processo de globalização, constituindo-se como uma atividade econômica que produz o
espaço e o lazer na perspectiva do consumo e da mercadoria.85
A análise das entrevistas demonstra que, desde o estabelecimento das atividades do
ecoturismo no Remanso, os moradores percebem transformações significativas nas formas de
vida tradicionalmente estabelecidas na comunidade. Estas representações, manifestadas nas
narrativas de nossos colaboradores, apontam alterações nas atividades de subsistência, nas
relações de sociabilidade e laços de solidariedade, nas perspectivas de vida e necessidades de
consumo. De forma geral, essas transformações se referem a alguns efeitos contraditórios que
se relacionam à apropriação desigual das riquezas geradas pelo turismo, à criação de conflitos
internos e à desestabilização da coesão social.
A divisão proposta neste capítulo pretende apontar estas reflexões, apresentando, na
primeira parte, um histórico sobre o desenvolvimento da cidade de Lençóis desde sua
fundação no século XIX, ligada à extração do diamante, até a assunção do ecoturismo como
principal atividade econômica. Na segunda parte do capítulo, analisamos a inserção do
quilombo do Remanso nos roteiros de ecoturismo comercializados pelas agências de Lençóis
e o impacto desta atividade para as formas de vida tradicionalmente estabelecidas na
comunidade. Finalmente, investigamos as estratégias produzidas pelos nossos colaboradores
para lidar com as transformações em curso, a partir de um outro tipo de turismo, o de base
comunitária. As principais fontes da nossa reflexão são as entrevistas com os moradores, os
registros obtidos sobre as agências turísticas e as conversas com membros da gestão
municipal da Secretaria de Turismo e Cultura.
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3.1

Do garimpo ao turismo: breve histórico sobre o desenvolvimento de
Lençóis

A comunidade do Remanso se desenvolveu a partir da pesca, da agricultura, do
garimpo e do trabalho em fazendas. Durante a década de 1980, quando o garimpo mecanizado
passou a acessar novas jazidas, este trabalho atraiu boa parte da população masculina e jovem
do Remanso. Alguns de nossos colaboradores, como Natalino Pereira de Souza, Roberto
Gomes da Silva e Domingos Pereira de Souza, trabalharam nesta atividade durante meados da
década de 1980, até sua proibição no início dos anos 1990. Natalino reconhece os danos
causados pelo garimpo ao meio ambiente, justificando a sua proibição:
[…] A gente teve que parar, porque o pessoal que administrava o garimpo não
tinha aquela consciência e conhecimento de preservar, entendeu? A gente sabe
que foi o pessoal do Meio Ambiente quem proibiu o garimpo, mas eu não
condeno, não, principalmente hoje com o conhecimento que eu tenho. O pessoal
não soube trabalhar, porque se soubesse trabalhar, com certeza o pessoal do Meio
Ambiente não iria estar implicando. Porque o acordo era pra não destruir. Você ia
trabalhando e repondo aquele material de volta... E dava pra trabalhar assim, só
que o pessoal não queria, né? Acho que pra não ter trabalho, pra não gastar, então
ficava abrindo aquelas crateras aí adoidado, desmatando, porque o garimpo
destrói tudo, tudo, tudo.

Ele já havia trabalhado no garimpo de serra quando menino, e então passou a operar
máquinas no garimpo mecanizado. Sua narrativa revela a destruição da natureza envolvida
nesta atividade e sugere que os donos dos garimpos não se preocupavam em repor o material
retirado dos solos, pois, estavam interessados somente em enriquecer. Assim como Natalino,
Domingos Pereira de Souza relata os impactos ambientais causados pelo garimpo e pontua as
consequências sociais para aqueles trabalhadores que arriscavam suas vidas:
Se o garimpo voltar hoje, não volto pra garimpo mais, não. Porque é uma
destruição da natureza e da própria pessoa. […] Já cavei até catorze metros de
profundidade, uma cratera assim que acabava com tudo. Acabava com a mata,
com o que tivesse. Rio vinha pra dentro, acabava com tudo, era uma destruição.
[…] Perdemos um colega lá em Andaraí, o barranco veio e cobriu ele, faleceu.
Encontramos ele de cabeça pra baixo, o pescoço quebrado... Não gosto nem de
lembrar disso […] Me pegou uma vez também, me cobriu todinho, fiquei lá
dentro da lama.
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Tanto Natalino quanto Domingos demonstram uma preocupação sobre os danos
ambientais causados por esta atividade econômica. Talvez eles não tivessem essa consciência
quando trabalhavam no garimpo, mas passaram a adquiri-la com o tempo, refletindo os
discursos sobre a preservação do Meio Ambiente que acompanharam a criação do Parque
Nacional, a proibição do garimpo e desenvolvimento do ecoturismo.
Além do risco de morte a que estavam sujeitos, a “destruição da pessoa” a que
Domingos se refere, tem relação com o paradoxo vivido por estes trabalhadores. De um lado,
a esperança de fazer fortuna e mudar de vida, de outro, a realidade de uma ascensão social
bastante limitada – se comparada com a aristocracia local, composta por aqueles que já
detinham grande parte das terras, das lavras e pedras acumuladas. Tanto Domingos quanto
Natalino concordam que, apesar de ser uma atividade lucrativa para eles, os donos das lavras
obtinham a maior porcentagem do lucro (em torno de 80%), em detrimento dos garimpeiros,
que recebiam por volta de 3 % do valor das pedras. A consciência da exploração vivida por
estes trabalhadores está presente na narrativa de Domingos Pereira de Souza: “A gente
trabalhava pro dono do garimpo, fazendo dinheiro pra enricar o dono, porque, na época, a
gente só ganhava 3% e o resto ficava pro dono. Então, eu vou ter saudade de um serviço
desse?”
No entanto, esta visão crítica apresentada por Domingos, relaciona-se, em grande
medida, à sua experiência pessoal como garimpeiro que – diferente do que relata Natalino –
não herdou nada do garimpo, pois gastou todo seu dinheiro com festas:
Eu ganhava duzentos, quatrocentos reais hoje e amanhã já tava lhe pedindo um
cigarro, porque eu estourava ele tudo. Eu pegava o dinheiro, ia pra rua, na época
eu bebia, gastava tudo, no outro dia já tava com o dobro do dinheiro de novo. Pra
mim que aquele garimpo, aquele dinheiro nunca ia acabar. Hoje em dia, de
garimpo eu não tenho nada, pode dizer. Pra minha mulher comprar uma casinha
em Lençóis, teve que guardar dinheiro no colchão, porque se deixasse por mim,
se eu achasse ele, eu ia gastar também.

A experiência individual de Domingos pode ser inserida num contexto social mais
amplo que marcava o cotidiano desses trabalhadores que viviam o sonho de fazer fortuna,
superexplorados pelos proprietários das lavras e alimentados pela ideia de que o diamante
nunca acabaria. A maioria dos garimpeiros vivia o chamado bambúrrio, que expressava, ao
mesmo tempo, a descoberta de uma pedra de grande valor e o ritual que acompanhava o
achado, ou seja, a comemoração com os amigos, onde todo o lucro seria consumido na festa. 86
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Vivia-se, assim, um dia de fausto e riqueza, de alegria embriagada, no gasto suntuoso que só
podiam viver os ricos e aristocratas.
A história do povoado de Lençóis, desde sua fundação, em 1856, até fins do século
XX, foi marcada pela extração do diamante, seu nome teria origem nos panos brancos com os
quais os garimpeiros cobriam suas tendas. A cidade está situada na região da Chapada
Diamantina, cuja denominação também evoca, além de uma especificidade morfológica, as
relações socioeconômicas historicamente estabelecidas em decorrência da exploração de
diamantes.
O processo de ocupação do território da Chapada, como já apontamos na introdução
deste trabalho, remonta do início do século XVIII, provocado pela expansão da corrida do
ouro para outras partes do interior do país – para além de Minas Gerais. A pecuária
desenvolvida ao longo do Rio São Francisco também contribuiu com a ocupação do território
que, pouco depois, com a descoberta de jazidas de diamantes, recebeu milhares de pessoas
provenientes de diversas regiões brasileiras principalmente de Minas Gerais, do Recôncavo e
de outras partes da Bahia. Ronaldo de Salles Senna também destaca a vinda de vários
estrangeiros para a região da Chapada Diamantina, como “árabes, judeus franceses, e (raros)
africanos chegados na condição de escravos, livres ou libertos”. 87 Este grande contingente de
pessoas em busca de melhores condições de vida era atraído pelo rápido crescimento da
economia mineradora.
A região atraiu não apenas aventureiros, mas famílias abastadas e de condição social
elevada, que se deslocaram para Lençóis com todos os seus pertences, inclusive escravos, e
constituíram a aristocracia lavrista. Dentre estas famílias abastadas, estavam alguns coronéis
que se apropriaram das terras devolutas, demarcaram, providenciaram a documentação e
colocaram fim à livre garimpagem.88 No Remanso, assim como em outras comunidades
rurais, a população é majoritariamente negra, o que sugere uma ascendência dessas
populações escravizadas que vieram para a região das lavras diamantinas durante o século
XVIII e XIX.
A grande quantidade de diamantes encontrados nos leitos dos rios Lençóis e São José,
elevaram a cidade à condição de capital das Lavras Diamantinas, no século XIX. Com o
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diamante, o município ganhou expressão econômica, mantendo laços comerciais e culturais
com a Europa. A prosperidade econômica ainda é perceptível nos casarões coloniais que
conformam o patrimônio arquitetônico da cidade, habitados outrora pela aristocracia local,
que reproduzia padrões estéticos e hábitos europeus.
Entretanto, no final do século XIX, a extração de diamantes entrou em declínio.
Segundo Brito, entre as causas estavam a utilização de métodos arcaicos na mineração e a
consequente perda de competitividade em relação às jazidas sul-africanas, descobertas em
1867. Durante o século XX, a região sofreu sucessivas crises econômicas e se tornou palco de
disputas entre as elites locais, cujo poder político se concentrava nas mãos de coronéis. De
acordo com dados da Prefeitura de Lençóis, estes conflitos políticos encabeçados por coronéis
e levados ao extremo pelos jagunços, durante décadas, resultaram em assassinatos, sequestros
e “até uma cinematográfica luta contra os membros da Coluna Prestes, em 1926.” 89 A
necessidade de diversificação econômica levou os grandes proprietários e donos das lavras a
investirem na agricultura e pecuária, embora a mineração não tenha desaparecido. Segundo a
gestão municipal de Lençóis, nessa época, observa-se destaque para o plantio do café e, mais
tarde, a extração do carbonato – de mesma composição do diamante, porém menos
concentrado – que ajudam a retomar, em parte, a economia da cidade.
Nos anos 1980, a exploração diamantífera recuperou sua força devido a técnicas de
extração mecanizadas, como dragas, que permitiram o acesso às jazidas antes inacessíveis.
Nessa época, nossos colaboradores do Remanso passaram a trabalhar nesta atividade. Porém,
o impacto ambiental gerado passou a ser questionado pelo fortalecimento de movimentos
ambientalistas.90
Em 1985, o Decreto Federal nº 91.655 colocou pouco mais de 152 mil hectares da
Chapada sob proteção da federação, criando o Parque Nacional da Chapada Diamantina –
compreendendo os municípios de Lençóis, Ibicoara, Itaeté, Mucugê, Palmeiras e Andaraí –
uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, com objetivo de:
[…] proteger mostras dos ecossistemas da Serra do Sincorá, na Chapada
Diamantina, assegurando a preservação de seus recursos naturais e
proporcionando oportunidades controladas para uso pelo público, educação,
pesquisa científica e também contribuindo para a preservação de sítios e
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estruturas de interesse histórico-cultural existente na área.91

Além da conservação da biodiversidade da região, a criação do Parque expressou a
preocupação com a manutenção das águas do alto curso do Rio Paraguaçu – já bastante
assoreado em razão do garimpo mecanizado – principal rio baiano que abastece grande parte
da população do estado, inclusive a capital, Salvador.92 No entanto, a criação desta unidade de
conservação criou diversas dificuldades para os habitantes locais, na medida em que ignorou
os elementos humanos da paisagem, as comunidades tradicionais de base familiar que
dependiam desse ecossistema, vivendo da agricultura e também do garimpo manual. 93 Para
Giovani Seabra & Claudia Neu, que estudam as consequências da criação do Parque Nacional
da Chapada Diamantina para as populações tradicionais da região, as políticas ambientais
deveriam promover, de forma equilibrada, o desenvolvimento econômico e social sustentável,
considerando essas populações, incluindo-as nos programas de uso da unidade, especialmente
no turismo ecológico. 94
Getúlio Pereira da Silva, nosso colaborador, relata que a criação do Parque contribuiu
para o fechamento dos garimpos, ocasionando uma onda de desemprego na região: “Meus
irmãos começou trabalhar no garimpo, eu ficava na comunidade e, em 1996, o Parque
Nacional com a Polícia Federal fechou o garimpo mecanizado e aí foi uma época que chegou
o desemprego na Chapada.”
Em 1996, a exploração mecanizada de diamantes foi proibida pela União e pelo
Estado da Bahia, deflagrando uma crise econômica e social com o desemprego de milhares de
pessoas ligadas diretamente ao garimpo e outras empregadas no comércio local. A crise
ensejou a migração da população para outras cidades e regiões do país.95 O governo estadual
da Bahia comprometeu-se com o fornecimento de cestas básicas e a criação de frentes de
serviço para aproveitamento da mão de obra desempregada, visando minimizar seus efeitos.
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As entrevistas de Agmar Batista de Soledade e Judite Maria de Jesus mencionam a
distribuição de cestas básicas pelo governo estadual, na sede do município de Lençóis.
No entanto, segundo Brito, o governo teria cumprido apenas uma pequena parcela
desses compromissos deixando os trabalhadores em uma situação de penúria. Diante desse
contexto, os trabalhadores se mobilizaram junto aos patrões na tentativa de reabertura dos
garimpos, que passaram a funcionar de forma clandestina, mas foram definitivamente
fechados em uma operação conjunta dos órgãos de fiscalização ambientais, em 1997.96
Natalino e Domingos relatam ter encerrado o trabalho como garimpeiros, quando os
garimpos mecanizados foram fechados pela polícia. Nesta época, Domingos trabalhava para
Luís Senna, dono de lavras que, segundo ele, respeitou a proibição e, aos poucos, passou a
investir em outras atividades econômicas ligadas ao setor de serviços. Atualmente, a família
Senna além de proprietária de terras, detém estabelecimentos comerciais de médio porte na
cidade.
De maneira geral, podemos observar que a interdição do garimpo mecanizado deixou
um grande contingente de mão de obra desempregada que ficou a mercê dos empregadores
ligados às atividades turísticas que puderam se aproveitar deste excedente, remunerando-os de
acordo com suas conveniências. Domingos Souza – assim como muitos outros trabalhadores –
passou a trabalhar na construção civil, nesta época, e sua esposa Maria Almeida Dias
trabalhava em dois empregos para poder sustentar sua família em Lençóis: era babá e
cozinheira em uma pousada.
Em sua entrevista, Getúlio também menciona o turismo como uma alternativa diante
da crise: “(...) E aí veio o turismo. O turista ajudou muito, porque comecei com 13 anos de
idade, então eu já tenho dezessete anos remando barco aqui no pantanal do Marimbus.” Para
ele, remar barcos para os turistas no passeio pelo Marimbus, mini pantanal do Remanso,
passou a ser uma possibilidade de gerar renda para sua família.
Dessa forma, percebemos que, com a criação do Parque, o garimpo, principal
atividade econômica da região desde o século XIX, foi proibido, e o turismo foi,
paulatinamente, assumindo o lugar de protagonista na economia regional.
Caminhando pelas ruas de Lençóis é possível observar as pedras utilizadas no
calçamento das ruas, os antigos casarões coloniais – alguns restaurados, outros decaídos –
vestígios de uma antiga igreja, luminárias e monumentos que remontam do século XIX. Na
Figura 15, podemos observar o logotipo utilizado pela gestão atual da Prefeitura Municipal,
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uma apropriação dessas antigas luminárias, símbolo da prosperidade econômica relacionada à
abundância do diamante. Antes alimentadas com combustível, atualmente são utilizadas para
abrigar a luz elétrica em vários pontos da cidade, demonstrando a preocupação em reforçar,
nos visitantes e moradores, o sentimento de que estão em uma cidade histórica.
Uma das principais ruas de Lençóis se chama Rua das Pedras, atualmente seus
casarões coloniais com portas e janelas amplas são endereços de pousadas, bares, restaurantes,
agências turísticas e lojas de artesanato. A atmosfera lençoense nos demonstra que existe um
cuidado em manter a memória da cidade atrelada à opulência do garimpo. Entremeado ao seu
patrimônio histórico e artístico, morros verdes se fazem presentes, como podemos observar na
Figura 16. Entre o Mercado Cultural e a Igreja de Nossos Senhor dos Passos, as quedas d'água
do Rio Lençóis nos certificam de que estamos no território do Parque Nacional (Figura 17).
A partir da década de 1960, como alternativas às sucessivas crises econômicas durante
a extração dos diamantes, a prefeitura municipal de Lençóis, após insucessos nas tentativas de
alavancar a agricultura, passou a se mobilizar em torno de questões de valorização do
patrimônio histórico e natural local para o desenvolvimento do turismo na região. Em 1961,
na administração do prefeito Olímpio Barbosa, foi criado o Conselho Municipal de Turismo
Lençoense, atrelado a esses objetivos precursores na organização do turismo no município.
Em 1973, ocorreu o tombamento de seu conjunto arquitetônico e paisagístico, pelo Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 97 e, em 1982, foi criada a Secretaria de
Turismo da Cidade, que mais tarde fundiu-se à Secretaria de Cultura, formando a SECTUR.
Desta forma, Lençóis passou a contar com um órgão responsável pelo desenvolvimento de
políticas municipais voltadas para o desenvolvimento do turismo, recebendo, depois, apoio do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).
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Figura 15: Logotipo

Prefeitura de Lençóis, 2013.

Figura 16: Lençóis

Foto: Ana Carolina F. da Costa, julho de 2013.
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Figura 17: Igreja de Nosso Senhor dos Passos vista do Mercado Cultural

Foto: Ana Carolina F. da Costa, julho de 2013.
Desde a década de 1990, Lençóis tem se destacado como porta de entrada para os
circuitos de ecoturismo no Parque Nacional da Chapada Diamantina, recebendo cerca de 120
mil visitantes por ano.98 Localizada a 410 quilômetros da capital, Salvador, a cidade atrai
visitantes de diversas regiões do Brasil, de países latino-americanos e europeus. Da capital do
Estado, o acesso é possível por rodovias federais e estaduais, além do meio aéreo, pois o
aeroporto Coronel Horácio de Matos está localizado no distrito de Tanquinho, a 20
quilômetros da sede.99
As belezas naturais do Parque Nacional atraem diversos visitantes para o município
em busca de atividades ligadas ao ecoturismo e ao turismo de aventura em cachoeiras, lagos,
rios, grutas, piscinas naturais, trilhas e atividades ligadas a esportes radicais como escaladas
em rocha, rapel e cicloturismo. As agências de Lençóis comercializam roteiros que, em sua
maioria, se localizam em outros municípios, por isso, o pacote inclui o translado para cada
uma das atividades, um guia, e, às vezes, as taxas a serem pagas para visitar grutas, lagos e
cachoeiras localizadas em propriedades particulares.
Os roteiros variam de acordo com a modalidade (de carro ou a pé), duração, sendo
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possível encontrar passeios de um dia e outros que duram mais tempo, dependendo das
atividades desenvolvidas. No geral, as agências oferecem pacotes fechados que variam de um
a dez dias com um calendário de atividades previamente estabelecido ou se adaptam aos
interesses dos turistas, oferecendo roteiros personalizados. Para a maioria dos passeios
oferecidos com a duração de um dia, os pacotes para quatro pessoas custam, no mínimo, R$
100,00 por pessoa, algo inacessível para a maioria da população local.
Há também passeios na própria cidade de Lençóis que podem ser feitos em poucas
horas de caminhada – como o Serrano, a Cachoeirinha, Cachoeira da Primavera, Mirante,
Poço do Halley, o Salão de Areias, o Ribeirão do Meio e o Ribeirão de Baixo – com a ajuda
de guias locais, que normalmente trabalham independentemente das agências.
Com uma população de aproximadamente 11.340 habitantes, de acordo com o último
censo do IBGE (2014), o município apresenta a maior estrutura da região para receber os
visitantes com seus casarões coloniais, hotéis de grande porte – como o Hotel Canto das
Águas e Hotel Portal Lençóis – pousadas e hostels, diversas agências turísticas, atrações
culturais, bares e restaurantes. A implementação dessa infraestrutura, especialmente, os hotéis
e estabelecimentos comerciais, como restaurantes e agências, desencadeou um processo de
especulação imobiliária que empurrou a população mais pobre para as áreas mais afastadas e
sem acesso a serviços básicos. No Alto da Estrela, um dos bairros periféricos de Lençóis,
vivem boa parte das famílias que saíram do Remanso, o acesso à água encanada e energia
elétrica é relativamente recente e ainda há trechos com ruas de terra.
A economia do município é voltada principalmente para o setor de serviços que se
desenvolve em função do turismo que corresponde a 76% do PIB de Lençóis (R$ 44.022,00),
seguido da atividade industrial (22% - R$ 7.102,00) e, por último, agricultura (12% – R$
6.398,00).100 A dependência econômica em relação ao turismo tem algumas consequências
negativas para a população local que sofre com o aumento do custo de vida e a sazonalidade
da atividade. Além das consequências de ordem econômica e social, o turismo também causa
impactos no ecossistema local. Embora o conceito de ecoturismo pressuponha uma atividade
integrada à natureza, visando a preservação e o desenvolvimento sustentável, o grande
número de visitantes no Parque Nacional e a falta de fiscalização convertem-no em um
turismo massivo, que transforma os recursos naturais em objetos de consumo.101
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Também é possível observar que as antigas famílias ligadas à extração do diamante,
passaram a investir no setor de serviços ligados ao turismo como donos de agências, de
mercados e restaurantes ou inseridos em cargos comissionados da gestão municipal, ligados a
esta atividade. Além disso, pessoas provenientes de outras regiões do Brasil e de outros países
passam a viver na cidade investindo em estabelecimentos comerciais e agências turísticas.
Para a grande maioria da população lençoense, proveniente das classes populares, a
sobrevivência atrelada a atividades ligadas ao turismo se restringe a empregos mal
remunerados como camareiras, cozinheiras, faxineiras e recepcionistas em hotéis e pousadas.
Ainda podemos encontrar esta população trabalhando como garçons e garçonetes nos
restaurantes e lanchonetes; em lojas de artesanato; como guias nas agências, ou como guias
turísticos independentes em atrações próximas da cidade ou em roteiros que exigem longas
caminhadas e permanência em trilhas de quatro a dez dias.
Para Michele Andrade Nonato dos Anjos Aguiar, secretária Municipal de Turismo e
Cultura, com quem me reuni em julho de 2013, a população jovem, advinda das camadas
populares na sede do município, tem oportunidade de inserção no setor de serviços, mas
faltam opções de acesso ao ensino superior para o ingresso em carreiras mais promissoras.
Além disso, a secretária também afirmou que a situação da população jovem nas comunidades
rurais é ainda mais precária, pois a maioria está à margem dos empregos gerados pelo
turismo. Nas comunidades que sobrevivem da agricultura, como a Estiva, a juventude estaria
inserida neste ramo da produção de alimentos comercializados em municípios vizinhos como
Wagner e Lajedinho, mas esta não seria a realidade de toda a zona rural, onde,
majoritariamente, a juventude estaria sem perspectivas.
Por essas razões, a secretária reafirmou o compromisso de apoiar o turismo
convencional que beneficia a sede do município focado na exploração do patrimônio natural
e, ainda, buscar alternativas para inserir as comunidades rurais. Nesse sentido, ela afirmou ter
realizado um censo nestas localidades para o levantamento de saberes tradicionais e práticas
culturais com vistas a criar um plano de apoio ao turismo focado na valorização do patrimônio
cultural dessas comunidades. Michele Aguiar também propôs desenvolver em sua gestão
parcerias com instituições como o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac),
para oferecimentos de cursos e formações profissionalizantes permanentes nesses povoados.
Embora a secretária demonstre a preocupação em investir na qualificação profissional
da juventude do município e a intenção de investir nas comunidades rurais para que elas
também possam se beneficiar do turismo, a apropriação das riquezas geradas por esta
atividade econômica ainda é bastante desigual. A gestão municipal tem investido dinheiro
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público para garantir infraestrutura, organizar eventos artísticos e festivais no município para
atrair a presença dos visitantes, especialmente, durante a baixa temporada, atendendo aos
interesses dos empresários da cidade.102 Porém, se há investimentos públicos no setor
turístico, os serviços básicos para a promoção da qualidade de vida da população local têm
ficado em segundo plano, situação ainda mais grave nas comunidades rurais. Nestes locais,
como o Remanso, não há sequer transporte público para facilitar o deslocamento da sede do
município ou de outras comunidades. A ausência de transporte público garante posição
privilegiada às agências de turismo, já que são as únicas a realizar o transporte dos visitantes,
ficando, assim, com a maior parte do lucro.
Durante as pesquisas de campo, visitei diversas agências turísticas do município,
colhendo informações sobre os roteiros, sobre os valores dos pacotes e, especialmente, sobre
o passeio que inseriu o quilombo do Remanso, através da travessia em canoas pelo Marimbus
até a Cachoeira do Rio Roncador. A maioria das agências visitadas se estabeleceram na cidade
a partir dos anos 2000, algumas são de pequeno porte, tendo uma única sede na cidade de
Lençóis ou pequenas filiais em outros municípios da região; há, ainda, agências com sede em
São Paulo capital e filiais em outras regiões brasileiras e, inclusive, em outros países. Todas
apresentam o itinerário Pantanal do Marimbus/Cachoeira do Rio Roncador e afirmam que,
embora este não seja o destino mais procurado, ele integra os principais roteiros
comercializados. Funcionários da agência Terra Chapada Expedições, estabelecida na cidade
desde 1990, afirmaram que esta foi uma das primeiras a comercializar este roteiro,
financiando os barcos para alguns pescadores do Remanso interessados na atividade.

3.2

Do Marimbus ao Roncador: a inserção do Remanso nos roteiros turísticos
de Lençóis

O quilombo do Remanso está localizado na Área de Proteção Ambiental (APA)
Marimbus-Iraquara, criada pelo Decreto Estadual nº 2.216, de 1993, que inseriu outros
ecossistemas nos limites da área protegida do Parque Nacional. Esta APA abrange terras dos
municípios de Lençóis, Andaraí, Palmeiras, Iraquara e Seabra, totalizando uma área de
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Nesse sentido, Luzia Coriolano, Neide Leitão & Fábio Vasconcelos em estudos sobre a atividade turística
percebem que, muitas vezes, o turismo entendido como mero “negócio” reduz as políticas públicas em ações
de marketing. Consultar: CORIOLANO, Luzia Neide M. T; LEITÃO, Neide & VASCONCELOS, Fábio.
Turismo, cultura e desenvolvimento na escala humana. In: CORRÊA, Maria Laetitia, PIMENTA, Solange
Maria & ARNDT, Jorge Renato Lacerda (orgs.) Turismo, sustentabilidade e meio ambiente: contradições e
convergências. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009. p.32-33.
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125.400 hectares. De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente do Governo do Estado da
Bahia, a APA Marimbus-Iraquara:
constitui-se num importante instrumento de conservação dos diversos
ecossistemas existentes dentro do seu limite, como o pantanal de Marimbus,
gerado pela confluência dos rios Santo Antônio, Utinga e São José com uma
fauna e flora de grande valor ambiental; formação geológica calcária, salitre,
com inúmeras grutas e cursos d’água, além de formação montanhosa, a exemplo
do Morro do Pai Inácio e Morro do Camelo.103

Banhado pelo Rio Santo Antônio, o povoado do Remanso se desenvolveu, desde sua
fundação na década de 1950, atrelado a este rio que contém áreas periodicamente alagadas,
conhecidas como Marimbus. A comunidade estabeleceu-se como uma vila de pescadores,
tendo como padroeiro São Francisco das Chagas, outra denominação utilizada no nordeste
para São Francisco de Assis. O Rio Santo Antônio e as áreas de Marimbus são elementos
relevantes na construção da identidade, da cultura e da história do Remanso, pois, as relações
estabelecidas entre a comunidade e o ecossistema local permitiram o desenvolvimento dos
seus meios de vida, de transporte e comunicação, tradições, técnicas, conhecimentos e
elementos do sagrado.104 Além de representar a morada de Orixás presentes no jarê, como já
citamos na introdução deste trabalho, alguns jovens relataram que o rio também abrigava
espíritos conhecidos popularmente como livusias, que interpelavam pescadores que
estivessem pescando sozinhos próximos da meia-noite.
De acordo com o relato dos nossos colaboradores, o povoado que, tradicionalmente se
constituiu como uma comunidade de pescadores e agricultores,

utilizava o peixe e os

produtos agrícolas para a própria subsistência e para a venda ou troca no município de
Lençóis. Além da pesca e irrigação dos campos de cultivo, o Marimbus foi importante para o
fornecimento de matéria-prima para a construção das casas do povoado, até início dos anos
2000, feitas de barro. A vegetação encontrada nas margens do rio conhecida pelos moradores
como piri – como podemos observar na Figura 18 – era utilizada na cobertura das casas, da
Igreja de São Francisco e da sede da Sociedade Beneficente do Pescadores. Atualmente,
Natalino Pereira de Souza possui um bar construído a partir dessas antigas técnicas, de barro e
103
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coberto de piri, conservando a memória das antigas construções presentes, outrora, no
Remanso.
Além da pesca e da agricultura, a caça e a coleta de produtos silvestres
complementavam a dieta da população. Há também relatos de homens que realizavam
trabalhos sazonais em fazendas vizinhas para complementar a renda, como Aurino Pereira de
Souza, e os que se inseriram no garimpo, como Roberto Gomes da Silva, Natalino Pereira de
Souza e Domingos Pereira de Souza.
A introdução do Remanso no turismo começou nos anos 1990, com um passeio de
barco, pelo Marimbus até a Cachoeira do Rio Roncador, comercializado pelas agências de
Lençóis. Luís Iglesias, morador vizinho do povoado, afirma ter sido o pioneiro nesta
iniciativa, trazendo turistas com veículos de tração nas quatro rodas, pois a estrada de terra
que ligava o Remanso à sede de Lençóis era praticamente intransitável. No entanto, Luís
afirma que, inicialmente, os barcos utilizados eram movidos a motor e logo foram proibidos
pelas fiscalizações ambientais, devido ao impacto que poderiam causar no Marimbus, um
ecossistema composto por diversas espécies de plantas aquáticas. Funcionários da Terra
Chapada Expedições afirmaram que esta foi uma das primeiras agências a realizar o passeio
de forma sistemática.

Figura 18: Piri e aguapé, vegetação encontrada na travessia

Foto: Ana Carolina F. da Costa, julho de 2013.
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Desde então, o roteiro Marimbus/Roncador, comercializado pelas agências turísticas,
consiste no passeio em canoas saindo do Porto do Jegue (Figura 19), no Remanso,
percorrendo os pântanos e as águas correntes do Rio Santo Antônio com destino à cachoeira
do Rio Roncador. Algumas agências oferecem outras possibilidades de trajeto, partindo do
Roncador para o município de Igatu, mas o percurso mais comum é o que parte e retorna pelo
Remanso. Diariamente, é possível observar a chegada de carros das agências de Lençóis que
transportam turistas em busca do passeio.
Chegando na comunidade, os guias levam os grupos aos donos de barcos conveniados
que contratam alguém da comunidade para remá-lo. Em geral, cada canoa comporta de quatro
a seis pessoas, além do remador. A travessia até a cachoeira dura em torno de duas horas,
correspondendo a 09 quilômetros remados por um único remador, tanto na ida quanto na
volta, totalizando 18 quilômetros de percurso, (Figura 20 e Figura 21).O tempo de
permanência para o banho na cachoeira e local de almoço dependem de acordos entre as
agências, os turistas e os membros da comunidade envolvidos. Este pacote tem duração de um
dia, custa em média de R$ 150,00 a R$ 190,00 por pessoa, em um grupo de quatro pessoas.
Em grupos menores, o valor é mais alto e algumas agências cumprem o roteiro com uma
única pessoa, que arca sozinha com os gastos, algo em torno de R$ 450,00. O valor repassado
pelas agências para o dono do barco varia entre R$80,00 e R$120,00 por barco. O remador
recebe entre R$ 30,00 e R$ 50,00 pelo trabalho. Há também uma contribuição opcional da
agência para a Sociedade Beneficente dos Pescadores do Remanso, cujo valor varia entre R$
2,00 a R$ 5,00 por passeio. Sendo assim, um grupo de quatro pessoas investe, no mínimo, R$
600,00 dos quais, pelo menos, R$ 430,00 ficam para a agência.
As despesas incluem o translado de Lençóis ao Remanso, o aluguel do barco, os
serviços do remador e um lanche ou almoço. Esta refeição, dependendo da agência, pode
ocorrer no restaurante Passar Bem – localizado às margens do rio, no meio do trajeto, cuja
dona chama-se Nita, uma moradora do Remanso – na fazenda do Roncador ou, ainda, no
restaurante de Zé Bracinho e Lurdinha, também no povoado do Remanso.
Nos portais eletrônicos das agências, a divulgação deste roteiro é focada nos atrativos
naturais presentes no ecossistema do Marimbus, como a diversidade na flora e na fauna – que
contém répteis de grande porte como jacarés e sucuris, conhecidas pelos moradores como
sucuius. Embora algumas agências não façam referência ao Remanso, a maioria delas referese ao povoado como uma vila de pescadores remanescente de quilombos.105
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Os portais das principais agências turísticas de Lençóis podem ser acessados a partir do Guia Turístico
Online de Lençóis, disponível em: <http://www.guialencois.com.br/>. Acessos em 14 mai 2015.
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Figura 19: Barcos atracados no Porto do Jegue

Foto: Ana Carolina F. da Costa, julho de 2013.

Figura 20: Travessia do Rio Santo Antônio até Cachoeira do Roncador

Foto: Ana Carolina F. da Costa, julho de 2013.
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Figura 21: Maria Almeida Dias na Cachoeira do Roncador

Foto: Ana Carolina F. da Costa, julho de 2013.

Embora, o atual foco das agências seja os atrativos naturais do Marimbus, Flávia
Moura, em seu trabalho sobre o Remanso, já citado na introdução, relata que em fins da
década de 1990, esses estabelecimentos vendiam o passeio aguçando também nos turistas um
interesse pelo exótico, referindo-se ao Remanso como uma antiga comunidade descendente de
escravos fugidos. Ainda que os moradores negassem esta origem, os turistas se interessavam
por conhecer um lugar ainda “incomum” onde as pessoas eram majoritariamente negras,
viviam relativamente isoladas da cidade, em casas de barro, cobertas de palha, sem acesso à
energia elétrica ou água encanada.106 Nesse caso, podemos observar o que a geógrafa Adyr
Rodrigues aponta em seus estudos sobre turismo e globalização: “O turismo vive das
especificidades, uma vez que as pessoas se deslocam em busca do novo, do inusitado, da
aventura, de um lugar – caracterizado pela sua força identitária”.107
Atualmente, algumas agências também utilizam a característica quilombola do
Remanso para promover os passeios, mas com menos intensidade, inclusive porque a
comunidade já conta com alguns serviços essenciais e acesso a tecnologias que já não a
diferem tanto da vida urbana em outros lugares. Assim, grupos de visitantes que criam
106
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MOURA, Flávia de Barros Prado. Entre o Peixe e o Dendê: Etnoecologia dos Pescadores dos Marimbus
(Chapada Diamantina-BA). Tese (Doutorado em Ecologia e Recursos Naturais) Universidade Federal de
São Carlos, 2002.
RODRIGUES, Adyr Balastreri (org.)Turismo. Modernidade. Globalização. São Paulo: Hucitec, 1997. p.12.
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representações dessas comunidades quilombolas como exóticas, podem frustrar suas
expectativas quando se deparam com as casas de alvenaria, antenas parabólicas, carros e
celulares presentes no quilombo do Remanso.108
Com a intensificação das atividades do ecoturismo no Remanso, os moradores têm
percebido transformações significativas nas formas de vida tradicionalmente estabelecidas na
comunidade. Estas representações, expressas nas narrativas de nossos colaboradores, apontam
alterações nas atividades de subsistência, nas relações de sociabilidade e laços de
solidariedade, nas perspectivas de vida e necessidades de consumo apresentadas pelos
membros do quilombo. 109
Domingos Pereira de Souza percebe as transformações nas atividades econômicas de
subsistências focadas, antigamente, na agricultura e na pesca que se transformam a partir da
inserção no ecoturismo:
Hoje em dia o pessoal não trabalha mais roça, o pessoal vive mais do turismo,
mudou muito. Mas antigamente, aqui todo mundo foi criado com peixe, a
riqueza aqui toda a vida, o forte, foi o peixe. Várias pessoas pescava aqui, e um
sozinho carregava, botava trinta, quarenta corda de peixe, jogava nas costas e
vendia lá em Lençóis. Meu tio Aurino e Inocêncio levava nas costas pra vender
esse peixe e depois fazia compra pra todo mundo. Quando eu ia, ia mais tarde.
Ele vendia meu peixe, tirava a comissão dele e passava pra mim. (...) Então a
gente foi criado assim, na união.

Ele afirma a importância da pesca para a subsistência da comunidade e a união
presente neste trabalho, já que alguns pescadores como Seu Aurino, levavam os peixes de
outros pescadores para serem vendidos em Lençóis. Natalino também ressalta a centralidade
da pesca para o desenvolvimento do Remanso, recuperando, ainda, os trabalhos nas fazendas
como forma de complementar a renda das famílias. Para ele, muitas pessoas deixaram de
pescar e passaram a viver do turismo, entre outros motivos porque a quantidade de peixes
diminuiu e porque não há mais trabalhos nas fazendas da região. No entanto, o que está
ausente na representação de Natalino é que existe um empreendimento voltado para o
108
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agronegócio de fruticultura nas redondezas, que, atualmente, emprega boa parte da mão de
obra masculina do Remanso. Outro elemento ausente nesta representação, mas presente em
outros depoimentos, é que a renda proveniente do turismo, é percebida como um dinheiro
“limpo”, ou seja, não é sujo do barro presente na pesca ou agricultura, não exige o mesmo
esforço físico envolvido nessas atividades. 110 Por isso, as pessoas teriam deixado de “trabalhar
roça” como relatou Domingos.
Delvan Dias de Souza, presidente da Sociedade Beneficente dos Pescadores,
reconhece que a transformação nas formas de subsistência pela possibilidade de algumas
famílias obterem renda a partir do turismo, deixou a agricultura em segundo plano, criando a
necessidade de comprar os alimentos na feira de Lençóis:
Quando as pessoas deixam de trabalhar com a agricultura, deixam de pescar
mais, deixam de trabalhar com as abelhas, deixam de fazer uma farinha, já
compra lá na feira, não faz mais farinha. Antes fazia o fubá, mas agora já compra
o fubá lá na rua pra fazer o cuscuz, fazer o mingau... Fazia o beijú, fazia a
farinha de tapioca, tudo aqui. Não precisava comprar feijão, porque o feijão já
era plantado aqui... Antes tinha tudo aqui, agora tem que ir lá comprar. Com a
chegada do turismo, as pessoas viram: “Ah, tem dinheiro! Então não precisa ir
plantar...”

Para Delvan, a perda da autonomia alimentar antes assegurada pela agricultura, gera
dependência do mercado e deve ser evitada, entre outras razões, porque a renda do turismo
está suscetível à sazonalidade, ou seja, às estações de alta e baixa temporada. Como
presidente, Delvan pretende estabelecer projetos de incentivo à agricultura familiar, buscando
ações que visem organizar a produção de forma coletiva e possibilitar projetos de irrigação.
A Sociedade dos Pescadores firmou uma parceria com a atual gestão da Secretaria
Municipal de Agricultura, que também demonstra preocupação em incentivar os pequenos
produtores e implementar projetos desta ordem nas comunidades rurais. Segundo o secretário
Maurício Alves Lima, com quem me reuni em abril de 2014, já foram implementados cursos
de apicultura e disponibilizadas as caixas de abelhas; projetos de piscicultura, mandiocultura e
cultivo do milho no Remanso. Ele identificou, nos últimos anos, avanços nas condições de
vida no campo através da implementação de água encanada e cisternas de consumo,
resultados da parceria do governo federal com o governo do Estado da Bahia. Apesar desses
projetos, Maurício reconhece a necessidade de se avançar nos projetos de irrigação, já que o
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maior problema enfrentado pela agricultura, na região, é a seca. Ele também apontou que sua
prioridade são os pequenos produtores e que a grande dificuldade enfrentada, não apenas no
município mas em todo Estado da Bahia, é a falta de recursos para agricultura familiar, já que
o governo tem dado prioridade ao agronegócio.
A narrativa de nossos colaboradores, como Aurino Pereira de Souza e Roberto Gomes
da Silva, apresenta a visão de que a vida no Remanso antes da chegada da energia elétrica, do
som eletrônico e do turismo era melhor, na medida em que as pessoas “viviam com pouco”,
mas sobreviviam do que produziam e da venda ou troca do excedente. Por compartilharem da
mesma condição social, a comunidade dispunha de laços de união expressos na cultura do
mutirão, podendo contar com a solidariedade do coletivo para sobreviver. Nas entrevistas de
Delvan e Domingos Souza há referências sobre o “movimento do boi roubado” que, junto
com o mutirão, garantia a realização coletiva dos trabalhos. 111 Para Roberto, a cultura do
mutirão, também denominado “adjunto” ou “banda seca”, era algo muito especial, pois
permitia que as pessoas pudessem partilhar com as outras suas necessidades de sobrevivência:
São tipos de cultura formalizadas por três nomes, mas é uma cultura só. Agora, é
uma cultura bem linda, bonita mesmo. Se a gente precisar fazer uma casa dessa,
é meio mundo de homem, meio mundo de mulher, meio mundo de menino
trabalhando, cantando um bocado de verso, comendo, bebendo cachaça, e
batendo papo, aquela confusão todinha, mas é lindo. E é um protesto de união e é
uma coisa bem interessante, né? Dessa forma, pra mim, é uma cultura bem
especial, porque todo mundo consegue se levantar de uma hora pra outra, desse
jeito. É triste que isso vem morrendo de água a baixo...

Roberto percebe o mutirão como uma cultura especial na medida em que através da
união, de relações de reciprocidade, as pessoas poderiam se reerguer “de uma hora pra outra”,
contando com o auxílio do coletivo. Ele também anuncia o declínio dessas formas
cooperativas de organização da comunidade, pois, na medida em que a energia elétrica gerou
oportunidades para algumas pessoas investirem no turismo e viverem de outro tipo de renda,
surgiu o interesse pelo lucro:
Quando essa energia veio pra cá eu falei: “Essa energia vai trazer muito
desassossego pra muita gente! Vai trazer muita usura” [...] Olha hoje, a união
acabou através disso. Todo mundo quer ter seu freezer dentro de casa, quer
111

Segundo essas entrevistas, o movimento do boi roubado consistia em uma reunião surpresa para auxiliar
alguém da comunidade a terminar algum trabalho como construir uma casa, uma canoa, fazer um roçado.
Normalmente o grupo se reunia de madrugada e quando a pessoa acordava já encontrava os membros da
comunidade trabalhando, assim ela deveria lhes oferecer comida e bebida até o término do serviço.
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vender sua cerveja. Todo mundo quer esperar seu turista, né?

As representações de Roberto sugerem que, conforme alguns moradores do Remanso
passaram a se inserir de uma outra forma nas relações de produção capitalistas, foram
gestadas relações sociais pautadas pelo apego ao dinheiro, pela concorrência e pelo
individualismo.
Por essas razões, Delvan também reconhece a falta de união como o maior problema
da comunidade:
Agora, eu acho que a maior dificuldade que a gente tem aqui na comunidade é a
falta de união. Com o tempo as pessoas começaram a valorizar mais o dinheiro
do que a questão de estar junto, de fazer junto, sem pretensão financeira
nenhuma. Acho que esta é nossa maior dificuldade aqui, a gente tem várias
necessidades, mas a maior dificuldade é a falta de união […] O povo devia ser
mais unido. Tanto criança, quanto adulto, os velhos... tudo!

Para ele, a valorização do dinheiro e das necessidades individuais prejudicaram os
laços de solidariedade, uma vez que as pessoas não têm mais disposição para ajudar as outras
sem pretensões financeiras. Nesse sentido, houve um desequilíbrio nas formas tradicionais de
vida estabelecidas na comunidade, na medida em que algumas pessoas enxergaram no turismo
uma possibilidade de renda, abandonaram a agricultura e a pesca como atividades de
subsistência, e passaram a depender e valorizar o dinheiro, entre outros motivos, para comprar
gêneros de primeira necessidade nos mercados de Lençóis.
Dessa forma, percebemos que os processos de modernização que atingiram o
Remanso, nos últimos vinte anos, intensificados pelo desenvolvimento do turismo na região,
por um lado, trouxeram mais conforto e qualidade de vida para a população mas, por outro,
criaram contradições na comunidade, pois anunciaram padrões de desenvolvimento, de
valores, saberes e necessidades e promessas de formas de vida que se supunham superiores às
formas até então estabelecidas na comunidade que não se concretizaram para a maioria da
população.
Com a entrada do Remanso nos roteiros de ecoturismo e a modernização das
condições de infraestrutura, como o acesso à energia elétrica e água encanada, as atividades
econômicas sofreram transformações. Nos fins da década de 1990, há registros escritos de
uma mobilização dos proprietários rurais vizinhos do Remanso que, acompanhados de
Manoelzinho, liderança da comunidade, reivindicaram junto à Companhia Elétrica do Estado
da Bahia (COELBA), o estabelecimento de energia elétrica na região. Nesse episódio,
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Manoelzinho escreve uma carta dirigida às autoridades que, por meio de um deputado, chega
a ser encaminhada ao então governador do Estado da Bahia, Antônio Carlos Magalhães.
Manoelzinho solicita ao governador que interceda pelo estabelecimento da rede de energia
elétrica, para que a comunidade possa desenvolver projetos de irrigação e viver da agricultura.
No entanto, a energia elétrica foi estabelecida apenas no início dos anos 2000 – após a morte
de Manoelzinho – através do programa do governo federal Luz para Todos, e o projeto de
irrigação para a produção coletiva deu lugar a iniciativas individuais relacionadas ao turismo.
Além de relações mais individualistas de produção, do desenvolvimento desigual de
algumas famílias da comunidade, o apego ao dinheiro, citado anteriormente, também se refere
à ampliação das necessidades de outros bens de consumo. Para Michele Aguiar, secretária de
Turismo e Cultura, a presença de turistas, provenientes de outras realidades socioeconômicas,
que circulam na zona rural, como o Remanso, com sofisticados equipamentos eletrônicos –
como smartphones, tablets, câmeras e filmadoras – despertam outras necessidades de
consumo e insatisfações nos jovens da comunidade. Como já apontamos, essas insatisfações
são fruto de uma modernização excludente que anuncia formas e padrões de vida que não são
cumpridas para a maioria da população, pois esbarram nos interesses do mercado e das elites
econômicas.112 A interação dos jovens com os turistas apresenta outras possibilidades de vida,
inseridas no “mundo moderno” conectado pelas tecnologias, e amplia suas necessidades de
consumo. No entanto, não há compensação pelo aumento do poder aquisitivo desses jovens,
pois a renda gerada pelo turismo, para os remadores, não é muito promissora.
Dessa forma, é perceptível que a apropriação das riquezas geradas pelo turismo ainda
segue um modelo bastante desigual, pois a comercialização dos destinos é monopolizada
pelas agências que concentram a maior parte do lucro dos passeios. Para a população do
Remanso, o turismo tem beneficiado apenas os proprietários dos barcos, em torno de dez
moradores, alguns estabelecimentos comerciais como o Restaurante de Zé Bracinho e
Lurdinha e, em menor escala, os remadores, que recebem em torno de R$50,00 pelo passeio.
Diante desses impasses, parte da população economicamente ativa migra para a
cidade, se sujeitando a subempregos ligados ao setor de serviços, ou busca trabalho nas
fazendas do entorno – em sua maioria, grandes propriedades voltadas ao agronegócio, pois o
turismo no Remanso não gera os empregos necessários para toda a comunidade. Há também
muitos casos de jovens que deixam a comunidade em busca de oportunidades nas capitais
112

Conferir em CANCLINI, Néstor García. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade.
São Paulo: EDUSP, 2013; Idem. Diferentes, desiguais e desconectados: mapas da interculturalidade. Rio de
Janeiro: Editora UFRJ, 2009; SANTOS, Boventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na
pós-modernidade. São Paulo: Cortez, 2006 e SANTOS, Boaventura de Sousa. Renovar a Teoria Crítica e
Reinventar a Emancipação Social. São Paulo: Boitempo, 2007.
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como Salvador, São Paulo e Belo Horizonte.

3.3

“Ecoturismo” x turismo comunitário no Remanso

Além do ecoturismo, centrado na comercialização de atrativos naturais pelas agências,
uma outra forma de turismo tem se desenvolvido na comunidade, visando a geração de renda
de forma mais igualitária, focada no patrimônio cultural: o turismo de base comunitária.
Natalino é proprietário de um bar no Remanso, vive da apicultura e desde o início de
2005, integrou-se ao projeto de turismo comunitário conhecido como Trilha Griô do Remanso
ou Trilha Griô do Quilombo. Ele observa que o ecoturismo apenas passa pelo Remanso, com
o objetivo de conhecer as belezas naturais, e não garante a permanência dos visitantes no
quilombo, que poderiam conhecer e explorar outros aspectos da comunidade:
Tem turismo que só faz passar aqui dentro da comunidade […] Se você faz uma
coisa mais organizada, o turista vem visitar a comunidade, vai ter uma boa
hospedagem, pra poder conhecer melhor o potencial que a comunidade tem e que
pode mostrar pro turismo. E do jeito que tá, não, tem uns que só passa aqui, às
vezes o carro nem para na comunidade, vai direto pro rio, de lá já pega o barco,
vai fazer o passeio, volta, já entra no carro, já passa direto, também vai embora
[...] E, por ser uma comunidade, eu acho que tudo deveria ser dividido em partes
iguais... Senão o turismo fica mal distribuído.

Para ele, haveria a necessidade de organizar a atividade turística no Remanso, de
forma a garantir a permanência do turista na localidade e a distribuição da renda gerada de
forma mais igualitária. Ele também reconhece que poucas pessoas têm sido beneficiadas pelo
ecoturismo: “Então aí só quem vai se beneficiar disso é o dono do barco e o remador, só.
Então não tem quase proveito nenhum pra comunidade em si. Eu tenho a experiência com um
outro tipo de turismo, que é o comunitário, e que praticamente gera muito mais renda aqui pra
comunidade.” Segundo Natalino, este outro tipo de turismo que tem se desenvolvido na
comunidade tem gerado mais renda e envolvido mais famílias.
O turismo comunitário teria se desenvolvido no Remanso durante a gestão de Roberto
Gomes da Silva na presidência da Sociedade Beneficente dos Pescadores, em 2005. Neste
ano, a Sociedade Beneficente teria firmado uma parceria com um grupo de jovens do Ponto
de Cultura Grão de Luz e Griô, autodenominado como grupo Calumbé, responsável pelo
desenvolvimento das trilhas griôs e o Projeto Bagagem, efetuando conjuntamente com as
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famílias envolvidas a estruturação do roteiro da trilha.113 Este projeto teria se estabelecido
como forma alternativa ao ecoturismo e deveria privilegiar o “humano integrado ao natural”,
a valorização da cultura e das identidades locais, incluindo momentos de vivências com a
comunidade e trocas culturais.
No Brasil, o turismo de base comunitária tem se desenvolvido a partir de
características diversas e heterogêneas traduzindo-se em uma experiência relativamente
recente. Estas experiências compartilham o comprometimento com a sustentabilidade, com o
desenvolvimento local, a inserção social e reflete avanços nas preocupações referentes ao
desenvolvimento do turismo no território brasileiro. Nesse sentido, são repensadas as
interações entre o ser humano, o meio ambiente e a cultura, visando promover um turismo que
privilegie a integração entre estes elementos. O turismo de base comunitária se desenvolve
com o objetivo de inserir, socioeconomicamente, as populações locais nas atividades
relacionadas ao turismo, aumentando sua qualidade de vida, e garantir seu empoderamento
para que estas assumam o papel de protagonistas na oferta dos produtos e serviços
turísticos.114
No Remanso, o projeto de turismo comunitário, a Trilha Griô do Remanso, surgiu
atrelada aos princípios defendidos pelo Grãos de Luz e Griô, pois, articulava uma proposta de
educação, tradição oral e economia comunitária. Assim, as pessoas dotadas de conhecimentos
ligados à experiência de vida, à tradição oral, passaram a compartilhar seus saberes e
vivências com turistas, estudantes e pesquisadores. Na Trilha Griô do Remanso, Roberto
ministrava a vivência de pesca tradicional, ensinando a arte de tecer cestos de cipó, redes e
armadilhas utilizadas na pesca local. Dona Agmar compartilha seus conhecimentos sobre
agricultura e, principalmente, cultivo da mandioca para a fabricação artesanal de farinha.
113
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Na entrevista de Natalino Pereira de Souza, o grupo Calumbé é citado como uma ONG, que tem como
representante uma jovem chamada Ciça. No entanto, Maíza Sousa, educadora do Grãos de Luz e Griô, uma
das responsáveis pela implementação do projeto de turismo comunitário no Remanso, na época, afirmou que
Calumbé foi o nome dado pelos jovens integrantes do grupo de formação em turismo de base comunitária do
Grãos de Luz e Griô. Segundo Maíza, nas comunidades que se criaram a partir dos garimpos, calumbé é
como os moradores chamam o recipiente em formato de cone, onde se procura metal ou pedras preciosas.
Ciça seria representante do Projeto Bagagem que atuava como uma iniciativa de apoio ao desenvolvimento
do turismo sustentável e solidário. Para Líllian Pacheco, a ideia da Trilha Griô no Remanso surgiu também
do desejo de turistas, pesquisadores e educadores acompanharem as “caminhadas do Velho Griô” na
comunidade.
Em 2008, o Ministério do Turismo demonstrou ações mais efetivas e específicas voltadas ao apoio e
financiamento de projetos de turismo de base comunitária no Brasil, lançando um edital no II Seminário
Internacional de Turismo Sustentável, no Ceará. Sobre algumas reflexões, fundamentos e práticas do turismo
comunitário brasileiro, consultar: BARTHOLO, Roberto; SANSOLO, Davis Gruber & BURSZTYN, Ivan
(orgs.) Turismo de base comunitária: diversidade de olhares e experiências brasileiras. Rio de Janeiro:
Letra e Imagem, 2009 e CORIOLANO, Luzia Neide M. T. & LIMA, Luiz Cruz. Turismo comunitário e
responsabilidade socioambiental. Fortaleza: EDUECE, 2003.
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Dona Judite ensina algumas formas tradicionais de cura, por meio de vivência com a
manipulação de ervas e raízes para a fabricação de seu xarope, bastante conhecido no
Remanso. Seu Aurino, único sanfoneiro da região no estilo de sanfona chamado “pé de bode”,
herdado de seu pai, realiza roda de contação de histórias, e forró como forma tradicional de
celebração. Além disso, dos nossos colaboradores, três participam do projeto como pousadas
familiares: Natalino, Maria e seu esposo, Domingos.
Natalino Pereira de Souza afirma ter sido o primeiro a fazer parte do projeto,
hospedando grupos em sua casa e que, aos poucos, outras famílias também se inseriram como
pousadas familiares. Ele elaborou, acompanhado de outros membros da comunidade e das
associações culturais, roteiros que, a princípio não contemplavam o passeio até o Roncador,
apenas o Marimbus, focando-se nas experiências de vida e saberes locais.
Atualmente, o roteiro da Trilha Griô do Remanso dura de um a dois dias, podendo se
estender a uma semana, dependendo do objetivo do grupo. No primeiro dia, ocorre a vivência
da Pedagogia Griô na escola; oficinas de saberes tradicionais da fabricação da farinha e do
maio e muzuá – respectivamente, rede de pesca e armadilha utilizada na comunidade (Figura
22 e Figura 23) – passeio de barco para pescar; roda de contação de história com os
moradores e nossos colaboradores, “mestres griôs”, da comunidade. No segundo dia, há um
passeio de barco no Marimbus para conhecer a fauna e flora da região; roda de contação de
histórias com pescadores da comunidade; passeio e vivência na mata; banho na Cachoeira do
Roncador; noite cultural e despedida com forro pé de serra com Seu Aurino. Os pacotes são
fechados para um mínimo de três pessoas e máximo de vinte pessoas. O valor depende da
quantidade de dias, sendo que para um dia custa R$ 185,00 por pessoa e para uma semana R$
500,00 por pessoa, incluindo gastos com alimentação, passeios, vivências, transporte e
hospedagem.
O projeto foi estabelecido a partir da gestão compartilhada entre o Grãos de Luz e
Griô e a comunidade do Remanso por meio de orçamento participativo. Assim, os membros
do Remanso envolvidos no projeto, de acordo com a sua participação no roteiro, definiram
quanto receber a cada pacote. Segundo dados do Grãos de Luz, os mestres griôs, ou seja, as
pessoas que compartilham seus saberes nas vivências recebem em torno de R$ 50,00 a R$
100,00 por atividade e as pousadas familiares estipularam um preço de R$ 20,00 para
alimentação e R$ 40,00 para hospedagem com café da manhã.

263

Figura 22: Oficina de “maio” – rede utilizada na pesca

Fonte: Grãos de Luz e Griô.

Figura 23: Muzuá – armadilha utilizada tradicionalmente na pesca

Foto: Ana Carolina F. da Costa, junho de 2013.
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Segundo Líllian Pacheco, coordenadora do Ponto de Cultura, o projeto surgiu como
uma possibilidade de economia comunitária, auxiliando os membros do Remanso a
assumirem o papel de protagonistas na oferta dos produtos e serviços turísticos:
A Trilha tem o objetivo de entregar para a comunidade uma possibilidade de
gerir seu próprio negócio em relação ao turismo. Porque ela já é invadida pelo
turismo. As agências vendem passeios, passam na terra deles, usam o rio deles e
ganham muito dinheiro e lá não ficava nada. Em reunião, foi definido uma taxa
que as agências devem pagar para a comunidade de R$6 a cada passeio, mas nem
todas pagam. Então surgiu a ideia de utilizar não só o meio ambiente, o
ecoturismo, mas utilizar as vivências e saberes da comunidade como trilha.
Assim na Trilha não apenas são realizados passeios ecológicos, mas vivências,
oficinas e outras aprendizagens com as pessoas da comunidade sobre a cultura e
práticas tradicionais: de subsistência, de cura, de celebração, de organização
comunitária, de elaboração do conhecimento.

A Trilha Griô beneficia cinco casas que se tornaram pousadas familiares, além de seis
famílias envolvidas em outros tipos de serviços. Para Líllian, o projeto de turismo comunitário
tem o objetivo de complementar a renda, mas, não deve ser visto como principal atividade
econômica, que deveria se voltar novamente para a agricultura familiar, visando assegurar a
produção para a própria comunidade:
Não é para ser o único negócio da comunidade e sim um complemento. A
agricultura precisa continuar, assim como as outras atividades econômicas. Até
porque as pessoas não podem produzir para o turista e sim para a sua
subsistência. O objetivo da pousada familiar é melhorar a casa para os moradores
da casa e, também, receber um visitante. Mas o foco é melhorar as condições
para o morador.

Além da estruturação da Trilha, segundo Lílian, houve investimentos para a melhoria
das pousadas familiares, garantindo melhor estrutura nas cozinhas e quartos das casas não
apenas para receber os hóspedes, mas principalmente para melhorar a qualidade da habitação
para os moradores. Também houve investimentos nas canoas, na casa de farinha, e em outros
projetos produtivos da comunidade, como o de apicultura.
Para Natalino, este projeto de turismo é o que envolve mais famílias do Remanso:
Já faz uns dez anos que a gente faz este tipo de turismo aqui e é o que mais dá
renda pra gente da comunidade. Porque de uma certa forma, envolve bem mais
as famílias. Quando eu recebo o grupo, eu já vou comprar o peixe na mão do
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pescador que não tá participando do grupo, mas eu já vou comprar o peixe na
mão dele. Quem não tem barco já vai alugar o barco de outras pessoas que
também não tá fazendo parte do grupo, já vai um desses outros que também não
tá no grupo pra remar. Então tem uma série de fatores que diferencia do outro
turismo. O outro turismo praticamente quem ganha o dinheiro, quem se beneficia
disso é só o dono do barco e o remador, só. No turismo comunitário, não. Ele
envolve quase toda a comunidade e hoje já tem a casa do mel, a casa de farinha,
tem o xarope, tem o passeio na mata, tem o passeio no Marimbus, tem o forró à
noite pra encerrar... Tem alguns que se emocionam muito, outros que continuam
mantendo contato, voltam depois com seus familiares. Então, isso pra gente, eu
acredito que é satisfatório, né?

Além de envolver mais pessoas e oferecer possibilidades de renda, este projeto,
segundo Natalino, propicia a criação de vínculo entre os visitantes e os visitados, algo que se
torna satisfatório para os membros da comunidade que se sentem “sujeitos” nesse processo.
Nossos colaboradores também relataram outras situações em que um visitante retorna com a
família ou vai até o Remanso por recomendação de outro visitante. Há também um grupo de
estudantes estadunidenses que todo ano visita o Remanso por meio do turismo comunitário. A
vinda deste grupo ocorre desde 2011, resultado de uma parceria firmada entre o Ponto de
Cultura e o Study Abroad - Brazil: Public Health, Race & Human Rights Program, um
programa de intercambio de Saúde Pública, Raça e Direitos Humanos, que traz estudantes em
intercambio dos Estados Unidos para estudarem no Brasil, por seis meses. Esses estudantes
passam uma semana no Remanso e também na Iúna, outro quilombo da região, para a
convivência e aprendizados sobre os saberes e fazeres da comunidade.
Segundo Líllian, atualmente, o Grãos de Luz não tem mais liderança compartilhada na
gestão do projeto, que foi assumido por Delvan Dias, educador do Grãos e liderança
comunitária do Remanso. Eles têm auxiliado apenas na organização e comercialização da
Trilha Griô, buscando parcerias, fazendo a divulgação em sua sede e em portais eletrônicos. 115
Para Líllian, as ações comunitárias implementadas geraram diversas soluções em relação à
inserção social, geração de renda e qualidade de vida das pessoas, mas também geraram
novos conflitos que precisam ser mediados e geridos a partir da atuação dos atores locais,
respeitando a autonomia e os saberes constituídos por eles.
Alguns dos nossos colaboradores apontaram algumas dificuldades e desafios
enfrentados para o desenvolvimento do turismo comunitário, especialmente, a falta de
115

Informações sobre a Trilha Griô do Remanso, também denominada Trilha Griô do Quilombo, podem ser
obtidas nas redes sociais e no portal eletrônico das Trilhas Griôs da Chapada Diamantina, disponível em:
<http://www.trilhagriochapada.org.br/> Acessos em 13 out 2015.
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frequência, em decorrência das dificuldades de comercializar os pacotes. Para Maria Almeida
Dias, que participa das pousadas familiares, a baixa procura se relaciona, em grande medida,
aos princípios envolvidos no turismo de base comunitária:
Eu acho que as pessoas ainda não viu esse projeto certo, como ele é ou então as
pessoas não gostam de fazer o turismo comunitário. Porque você fazer o turismo
comunitário é você sair do seu país pra vim pra outro ou então da sua cidade pra
vim pra outra, e você tá direcionado pra vim pra zona rural, na roça. Não é na
cidade que você vai ficar, não é num hotel cinco estrelas que você vai ficar. Você
tem que vim pra uma casa familiar, entendeu? É isso o que eu acho. E isso é
diferente do outro tipo de turismo. Eu não tenho muita experiência com este
outro tipo de turismo, mas esse do Grãos pra mim é ótimo, só precisava ser
frequente. O outro tipo de turismo tem mais frequência, vem direto, mas as
pessoas não conhecem a comunidade, eles só passam e não conhecem. Já o
turismo que vem pelo Grãos fica conhecendo tudo: como a comunidade vive, do
que vive, como faz pra sobreviver.

Maria compara os dois tipos de turismo presentes na comunidade, atribuindo maior
procura ao ecoturismo, questionando se isso não se relaciona ao perfil dos turistas, que talvez
não estivessem dispostos a se despojar do luxo encontrado na cidade e instalar-se em
modestas acomodações familiares.116Ela também se refere à atividade como algo focado na
natureza, desinteressado da comunidade que dela vive. Nesse caso, observamos o ecoturismo,
na região, como expressão de um turismo massificado, em que os atrativos naturais entram no
rol de mercadorias a serem consumidas de forma programada pelos pacotes turísticos. Assim,
segundo Maria Almeida Dias, as pessoas “só passam e não conhecem” o povoado,
desconsideram as relações estabelecidas entre o ecossistema e a população local.
A geógrafa Ana Fani Carlos, em estudos sobre o turismo, afirma que os pacotes
turísticos ao “controlar, delimitar o turista, acaba por ignorar a identidade do lugar, sua
história, cultura, modo de vida banalizando-os, pois produz a não-relação, o nãoconhecimento, o distanciamento dado pelo olhar orientado e vigiado que predetermina,
preconcebe.”117
Nesse sentido, podemos observar que a comercialização do roteiro MarimbusRoncador é focada nos rios e cachoeiras como se não tivessem relação com a população que
116
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Nesta representação de Maria Almeida Dias, o processo de diferenciação dos espaços que imprimem
desigualdades regionais também está presente. Neste sentido, as diferenças e valores que estes turistas
atribuem à cidade e ao campo, tornam-se relevantes para a definição dos fluxos turísticos.
CARLOS, Ana Fani Alessandri. O turismo e a produção do não-lugar. In: YÁZIGI, Eduardo; CARLOS, Ana
Fani Alessandri; CRUZ, Rita de Cássia Ariza da. (orgs.) Turismo: espaço, paisagem e cultura. São Paulo:
Hucitec, 1996. p. 25-37.
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dele vive. Já o turismo comunitário, tem outros objetivos: busca estabelecer outras relações, a
constituição de vínculos, a valorização e reafirmação das identidades. Por isso, devemos
considerar também o perfil dos turistas que procuram os roteiros da Trilha Griô do Remanso:
em sua maioria estudantes, professores, pesquisadores e coordenadores de projetos sociais e
programas de cooperação internacional (Figura 24).
Figura 24: Roda de conversa com alunos de intercâmbio do
programa de cooperação internacional

Atualmente, a dificuldade de comercialização da Trilha, apontada por Maria, justificase para Líllian pelas transformações no papel desempenhado pelo Projeto Bagagem no
projeto, que participou de sua estruturação e era responsável pela venda dos pacotes. Ela
afirma que o Grãos de Luz está criando uma agência para comercializar os roteiros das Trilhas
Griôs, não apenas do Remanso, mas de outras comunidades.
Além deste desafio imposto ao projeto de turismo comunitário, outras dificuldades
também foram apontadas por Judite Maria de Jesus, que apesar de demonstrar-se bastante
satisfeita em contribuir com a vivência das ervas medicinais, revela a necessidade de ajustes
em relação à divisão da renda gerada e definida coletivamente no modelo de orçamento
participativo:
Eu gosto de trabalhar, de receber os grupo, porque é um povo muito educado que
vem aqui, eles parece que me considera muito. E eu gosto muito deles, porque
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eles me respeita e eu gosto demais das pessoas que me consideram. Mas o
negócio é que, por esse preço, fica difícil.

De maneira geral, ainda que existam desafios para a implementação do turismo
comunitário, é perceptível que este projeto tem se traduzido em uma forma de diálogo dos
membros do Remanso em relação aos processos de modernização. A Trilha trouxe a
possibilidade de geração de renda de maneira mais igualitária, gerida localmente pelos
próprios atores sociais, atraindo turistas, pesquisadores, estudantes brasileiros e estrangeiros
para o quilombo que entram em contato com as culturas e práticas tradicionais, como a
agricultura de subsistência, a pesca tradicional, o artesanato, as práticas medicinais e as
manifestações culturais.
No entanto, muitas dessas manifestações apresentadas aos visitantes não são mais
vivenciadas pela maioria dos membros do quilombo, dada as transformações das formas de
vida e a dificuldade de transmissão de valores culturais dos mais velhos para os mais novos.
Essa nova dinâmica tem constituído um processo ambivalente de recriação e recuperação de
antigas práticas, antes inseridas organicamente no cotidiano da comunidade, mas agora
produzidas para os olhos dos turistas. Vive-se, portanto, o fortalecimento da identidade e da
autoestima das pessoas envolvidas que compartilham suas vivências e saberes, ainda que
reconheçam os limites em que estão inseridos.
O fortalecimento da autoestima desses adultos e idosos envolvidos no projeto é
notório nas entrevistas de Roberto e Aurino que passam a se reconhecer como mestres e griôs,
apresentando um papel importante na transmissão de seus ensinamentos e da memória da
comunidade, como também apontamos no capítulo anterior. Agmar também demonstra
entusiasmo ao compartilhar seus saberes ligados à agricultura e à fabricação da farinha:
Porque aí quando eles vem pra casa de farinha eu tenho que mostrar a casa de
farinha a eles e ir pra roça mais eles... Arrancar mandioca, fazer a massa, fazer
beijú e dar a eles pra comer. Aí eles ajuda. Vem um bocado. Um rapa mandioca,
outros puxa a roda, outros é homem ou mulher vai pro fogão fazer beijú, menina,
é uma festa! Aí termina meu trabalho, eles vão pra casa, quando é de noite que é
o forró. Aí nesse dia que é o forró, eles despede e vai embora. […] Outra hora
ajunta o grupo e vem tudo aqui pra casa contar história, quando vai embora já é,
ó, tarde da noite. Eu gosto!

Assim como Dona Agmar, Judite Maria de Jesus também demonstra satisfação em
compartilhar seus saberes:
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[…] eu vou fazer o xarope, eles vem pra ver, conhecer as ervas que eu faço o
remédio, outros ficam na cozinha me ajudando, lava o remédio pra botar as folha
pra cozinhar, outros acende o fogo pra mim, e fica aí. Depois que tá pronto, eles
vai embora. Agora, quando é de tarde, eu coloco nos vidrinho que eles traz, eu
encho e aí quando é de tardinha, venho com aqueles pano, aquelas fita, amarro
tudo bem amarradinho e vou levar. Eu gosto que eles fica aqui mais eu, vive, me
ajuda a fazer as coisa. Minha cozinha enche! Uns lava louça, outros me ajuda.

O relato de Maria Almeida Dias, por outro lado, sugere como os turistas são recebidos
nesse processo de reelaboração das práticas culturais da comunidade:
[…] Funciona assim: vem uma comunidade de fora ao encontro da gente aqui.
Chegando no Remanso, a gente faz um cortejo, aí recebe eles. Eu não recebo eles
direto na minha casa, a gente vai pra casa de Robertinho e lá a gente recebe eles.
É a primeira casa que quando eles chega, apeia todo mundo lá. Robertinho
recebe eles junto com a gente, o grupo todinho, que são cinco famílias no
Remanso que recebem o turismo. Aí a gente faz o cortejo até na escola, aí a
gente entrega as crianças na escola, ou o turista pras crianças na escola. Aí eles
começam a fazer a brincadeira lá com as crianças, aí volta pra casa. Aí depois
tem a oficina de maio, oficina de muzuá, oficina de pesca, a gente ensina eles
pescar, aí eles vêm na roça da gente, capina, às vezes planta mandioca, porque
eles quer aprender como a gente faz, como a gente vive. Ajuda a gente, ainda, a
trabalhar na roça. Eu só ensino o que eu faço em casa, por exemplo, como planta
o aipim, como cuida dele, como tira da terra, como faz um bolo de aipim. A
oficina de maio e muzuá é Roberto quem faz, mas eu sei fazer também.

A recepção dos turistas por meio de um cortejo sugere uma encenação, a elaboração de
um rito para o acolhimento dos visitantes. O cortejo está presente na comunidade, em
momentos específicos como a procissão em devoção a São Francisco mas, nesse caso, é
retomado de forma dessacralizada, apresentando outro objetivo (Figura 25 e Figura 26).
Outras vivências têm lastro no cotidiano desses moradores envolvidos no roteiro, que, de
maneira geral, ainda mantém boa parte das práticas e conhecimentos tradicionais.
Dessa forma, se o turismo convencional, estabelecido no Remanso na década de 1990,
fruto do advento da modernidade e da globalização é apontado pelos nossos colaboradores
como um dos responsáveis pelas transformações nas relações de produção, nas formas de
subsistência, nos padrões de sociabilidade e consumo, as soluções elaboradas como
alternativas a este projeto modernizador, propuseram identidades afirmativas buscando o
fortalecimento identitário e a reinterpretação de práticas culturais.
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Figura 25: Cortejo de recepção aos turistas na Trilha Griô

Fonte: Grãos de Luz e Griô.
Figura 26: Cortejo da Festa de São Francisco das Chagas

Foto: Ana Carolina F. da Costa, outubro de 2014.
Essas apropriações da comunidade como remanescente de quilombo, fortaleceram sua
autoestima. A própria solicitação do certificado como “remanescentes de quilombos” foi
fundamentada nos aspectos culturais presentes no Remanso que remontam a uma origem
africana e indígena, manifesta, não apenas nos traços físicos da população, mas nas práticas
religiosas – como o jarê – e nas formas de celebração, como a festa dos índios. Assim, a
reelaboração dessas práticas culturais no Remanso, a partir do turismo comunitário, também
têm contribuído para legitimar aos visitantes, às pessoas “de fora” a identidade quilombola da
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comunidade. De alguma forma, esta preocupação está presente na entrevista de Delvan sobre
o reconhecimento do Remanso como remanescente de quilombos:
[...] o reconhecimento do Remanso como quilombo veio depois... A partir do
governo Lula, quando ele instituiu aquela coisa de comunidade quilombola e foi
quando a Fundação Palmares emitiu o certificado, mesmo a gente mantendo as
nossas tradições, que aqui tradicionalmente a gente tem o jarê, o samba do rio,
marujada, a festa do índio, festa de São Francisco... Coisas que desde que a
comunidade foi fundada existiram e sempre foram sendo conservadas...

Neste trecho, é possível observar como minha interferência como alguém de fora da
comunidade, se reflete na interação com Delvan Dias. Ele sugere um cuidado em ratificar a
identidade quilombola do Remanso, a partir da existência de práticas culturais como o jarê, a
marujada, a festa dos índios, desde as origens da comunidade e que estariam conservadas até
os dias de hoje. O que está ausente nesta representação de Delvan – e está presente na
representação de outros colaboradores – é que a comunidade tem sofrido transformações e
que muitas dessas manifestações culturais se alteraram, se enfraqueceram e estão sendo
reformuladas. As tradições culturais, portanto, envolvem processos históricos pelos quais os
elementos da cultura não são imutáveis, mas são “continuamente reinterpretados e
incorporados ao modo de vida”, reelaboradas em função das demandas criadas pela
modernidade.118
Assim, com o desenvolvimento da Trilha Griô, orientada por conceitos da Pedagogia
Griô de valorização dos saberes de tradição oral, o Remanso tem alcançado inserção nas redes
nacionais de cultura, como a Ação Griô Nacional, atraindo pesquisadores, turistas, militantes,
produtores culturais de diversas partes do Brasil e do mundo. Além das parcerias já
desenvolvidas com a escola e o fomento ao turismo de base comunitária, o Grãos de Luz e
Griô também se apropria das tecnologias para promover a valorização das pessoas dotadas de
saberes tradicionalmente reconhecidos no interior das comunidades. Foram produzidos CDs,
livros e curtas-metragens sobre a história do Remanso, sobre a história de vida de Aurino
Pereira de Souza, Judite Maria de Jesus e Rosalinda, parteira bastante conhecida no
quilombo.119 Dona Judite afirma ser conhecida em diversos lugares sem nunca ter saído do
118
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e o curta-metragem O griô de oito baixos selecionado pelo Prêmio Griô na Escola e na TV, a respeito da
história de vida de Seu Aurino. O estúdio do Grãos gravou um álbum de forró pé de serra tocado por Mestre
Aurino e o Projeto Estúdio no Terreiro, da mesma instituição, gravou um álbum de chula e samba de roda
do Remanso tocado por Seu Aurino, Delvan, Domingos, Natalino e Seu Lói.
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Remanso:
Pois é, aqui eu acho que meu nome tá longe, que eu nunca fui nos lugar e não sei
se vou, e todo mundo me conhece […] Muito disso é porque, faz tempo, eu
trabalho com o Griô, tem tempo que eu faço o xarope pra eles […] Aí eu sei que
não só gente aqui dentro, mas tem alguns povo de fora que vem aqui me
procurar. Eu acho que é porque um vai falando de um pra outro, que o povo do
Griô sempre tá em Salvador, Brasília, tem gente de Feira de Santana, tudo vem
gente. E aí vai passando de um pra outro e os outro vai falando. Aqui veio uma
mulher que veio com o pessoal do Griô, uma mulher e o filho, falou que já me
conhecia: “Só enquanto falam no nome da senhora, eu já gosto da senhora.”

Além dessas ações, alguns membros como Seu Aurino e Roberto, participam de
encontros proporcionados pela Ação Griô Nacional, representando o quilombo do Remanso
em atividades e festivais culturais em diversas cidades brasileiras e, inclusive, na Espanha.
Essas ações dão visibilidade aos sujeitos históricos da cultura local e possibilitam além da
geração de renda, a valorização “de fora para dentro” e de “dentro para fora” dessas pessoas
da comunidade. De certa forma, podemos afirmar que o fortalecimento da autoestima de
populações historicamente estigmatizadas, ocorre pela articulação entre os conhecimentos
tradicionais e uma dada apropriação de elementos da modernidade.
De maneira geral, notamos que a inserção do Remanso nos roteiros de turismo
ecológico relaciona-se a um contexto de transformações sociais e econômicas envolvendo a
criação do Parque Nacional da Chapada Diamantina, em 1985, a proibição e fechamento dos
garimpos mecanizados, em 1996, e a assunção do turismo como principal atividade
econômica do município de Lençóis. Embora o conceito de ecoturismo pressuponha a
preservação da natureza, o desenvolvimento sustentável e uma perspectiva integrada do ser
humano ao meio ambiente, a falta de fiscalização e a visitação em massa de turistas causam
impactos ao ecossistema local. Além de impactos ambientais, o ecoturismo também tem se
desenvolvido na região a partir de roteiros programados – comercializados pelas agências –
que transformam os atrativos naturais em um rol de mercadorias a serem consumidas.
Esse turismo massificado, travestido de ecoturismo, chegou ao Remanso em fins da
década de 1990, em parceria com alguns pescadores que tiveram seus barcos financiados
pelas agências. No entanto, o projeto não foi amplamente discutido pela comunidade e não
criou as mesmas possibilidades de renda para os envolvidos. A inserção do Pantanal do
Marimbus nos roteiros da região aumentou o fluxo de pessoas que visitavam a comunidade e
também modernizou sua infraestrutura básica: aos poucos, o povoado passou a ter acesso a
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serviços essenciais como educação formal, energia elétrica e água encanada que melhoraram a
qualidade de vida da população. No entanto, como discutimos no capítulo anterior, a
instituição escolar também criou contradições para o Remanso, na medida em que nem
sempre valorizou a identidade dos sujeitos e a realidade local. A possibilidade de viver do
turismo, ainda que apresentada de forma restrita, também trouxe impactos negativos para a
população local transformando as relações de produção, as formas de subsistência, os padrões
de sociabilidade e consumo. No geral, a apropriação das riquezas geradas pelo ecoturismo tem
se concentrado nas agências que comercializam o passeio, nos donos dos barcos e em alguns
estabelecimentos comerciais do quilombo.
Como alternativa às contradições geradas por esse tipo de turismo, a Sociedade
Beneficente dos Pescadores em conjunto com o Grãos de Luz e Griô e outras organizações
sem fins lucrativos elaboraram o projeto de turismo comunitário, visando, além de incluir
socialmente algumas famílias na atividade turística, criar possibilidades da comunidade gerir
a atividade. Este fomento ao turismo também se integrava a outras atividades desenvolvidas
pelo Ponto de Cultura em parceria com a escola do Remanso, pretendendo integrar e valorizar
os “mestres” do Remanso na educação formal. Essas atividades trouxeram transformações
positivas para a as representações de nossos colaboradores sobre seus saberes, fortaleceu sua
autoestima e as relações com os mais jovens.
No entanto, os moradores reconhecem que apesar do projeto de turismo comunitário
gerar renda e trazer possibilidades para a valorização e fortalecimento de suas práticas
culturais, o quilombo do Remanso ainda precisa de mais. A comunidade precisa ter acesso a
serviços básicos que promovam a melhoraria de suas condições de vida, como a infraestrutura
que garanta o tratamento da água; saneamento básico; coleta regular de resíduos sólidos;
projetos de irrigação para a prática da agricultura; acesso ao transporte público; acesso à
educação escolar que garanta efetivamente as especificidades da Educação Quilombola, entre
tantas outras demandas. Para a garantia a direitos efetivos anunciados pela sociedade
moderna, parece necessário não apenas que os membros do Remanso recriem laços de
solidariedade, mas que fortaleçam os espaços de atuação comunitária, com vistas à
mobilização popular para a garantia de direitos sociais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para o desenvolvimento deste trabalho, o diálogo entre a História e outras disciplinas
das Ciências Humanas foram fundamentais, pois trouxeram contribuições metodológicas e
olhares que enriqueceram nosso estudo sobre o Remanso. Sobretudo, a relação entre a
etnografia e a História Oral foram profícuos, na medida em que criaram condições favoráveis
para o levantamento e análise das fontes centrais deste trabalho: as narrativas sobre o
Remanso. As entrevistas e as vivências proporcionadas pelas pesquisas de campo propiciaram
o surgimento do objeto desta investigação: as transformações do vivido no Remanso, partindo
da perspectiva dos sujeitos que têm experienciado estas mudanças.
A comunidade do Remanso foi fundada na década de 1950, às margens do Rio Santo
Antônio e se desenvolveu como uma vila de pescadores e agricultores. As origens do povoado
remontam da migração de lavradores em busca de melhores condições de vida. Diante das
situações de miséria e exploração, a que estiveram expostos em outras fazendas, os moradores
liderados por Manoel Pereira da Silva, atravessaram o Rio Santo Antônio e estabeleceram a
comunidade. Sua população, predominantemente negra, nos remete à ascendência de pessoas
escravizadas que acompanharam famílias abastadas na ocupação da região de Lençóis, no
século XIX, atraídas pela atividade da mineração. Há também registros de populações
indígenas na região – os mais recentes datam do início do século XX – apontados por
documentos oficiais e ratificados pelas entrevistas, reafirmando uma origem afro-indígena
para a comunidade.120
Os conflitos pela terra, característicos de uma região cuja estrutura fundiária se baseia
no latifúndio, estão presentes nas narrativas apresentadas nesse trabalho. Segundo os
moradores, eles tiveram que resistir a pressões dos antigos proprietários que, em 1991,
acabaram “doando” cerca de 130 hectares para a comunidade.
O Remanso se desenvolveu como um povoado relativamente isolado geograficamente,
mas que mantinha relações socioeconômicas e culturais com a sede dos municípios de
Lençóis e Andaraí, fomentados pela venda ou troca do peixe e dos gêneros agrícolas
excedentes produzidos na comunidade. O líder político e religioso, fundador da comunidade,
Manoelzinho, também teria se inspirado em outras organizações e práticas culturais, fundando
a Sociedade Beneficente dos Pescadores do Remanso.
Segundo Aurino Pereira da Silva, tanto a fundação da Sociedade dos Pescadores do
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Remanso, em 1959, como a Festa da Marujada foram criadas por Manoelzinho, inspirado na
Associação dos Garimpeiros e na marujada de Lençóis. Dessa forma, as relações e
intercâmbios culturais foram estabelecidas ao longo do desenvolvimento do povoado e seria
um equívoco caracterizá-lo como uma comunidade isolada e autossuficiente, com práticas
culturais “autênticas e puras”. Processos interculturais estiveram presentes entre o Remanso e
outros povoados. Manoel Pereira da Silva soube dialogar com instâncias políticas de Lençóis
e outras instituições modernas. No entanto, a presença destas instituições e, entre elas, as do
Estado, especificamente, no Remanso era praticamente nula até, pelo menos, a década de
1970.
A situação de relativo isolamento geográfico e exclusão social, que as comunidades
rurais, predominantemente negras, estiveram submetidas na região, puderam ser percebidas
por Flávia Moura que, em 1998, desenvolveu uma pesquisa sobre etnoecologia e saberes
tradicionais no Remanso. Segundo Moura, a estrada que ligava o povoado à sede do
município era praticamente intransitável, os moradores viviam sem acesso à água encanada ou
energia elétrica, as casas eram de pau a pique e cobertas de palha.
A presença tímida do Estado os impulsionou a desenvolver formas de organização
autônomas, como a Sociedade Beneficente dos Pescadores que representava no passado e, em
certo sentido no presente, uma instância política que promove a organização comunitária em
torno dos interesses coletivos do povoado. Por meio desta associação, os membros do
Remanso criaram fundos de solidariedade, propuseram mutirões para a construção das casas e
do roçado, organizaram festas e outras formas de sociabilidade presentes no povoado.
Atualmente, nossos colaboradores reclamam do esvaziamento e da falta de participação dos
moradores nesta associação e apontam dificuldades para garantir as reuniões, as quais têm
competido com a programação televisiva, principalmente com as telenovelas.
A chegada da energia elétrica e de uma infraestrutura mínima estabelecida pela esfera
pública no Remanso, faz parte de um contexto geral de modernização da comunidade
acelerada pelo desenvolvimento do turismo na região de Lençóis, desde meados dos anos
1990. A inserção do Remanso nos roteiros de ecoturismo propiciou a circulação de pessoas,
ideias e conferiu certa visibilidade ao povoado. Assim, em 1998, uma escola municipal foi
construída no Remanso, em 2001 foram instaladas energia elétrica e água encanada e, em
2006, a comunidade recebeu um kit de casas de alvenaria. Esses processos de modernização,
ao mesmo tempo, ensejados pelo turismo e reforçando essa atividade como principal prática
econômica da região, trouxeram facilidades e melhorias na qualidade de vida da população
mas, por outro lado, criaram algumas contradições em diversos níveis da vida social do
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Remanso.
Além do turismo, a inauguração da escola e a chegada da energia elétrica são
percebidas pelos moradores como elementos que transformaram as formas de vida
tradicionalmente estabelecidas na comunidade trazendo desequilíbrios em relação à coesão
social do grupo, dificultando a transmissão das práticas culturais aos mais jovens, propondo
novas formas de sociabilidade e necessidades de consumo.
Em nossa pesquisa, observamos que a escola instalada no Remanso, gerida pela
Prefeitura Municipal, com professores de fora da comunidade, um currículo e práticas
pedagógicas que não valorizavam a realidade e os saberes constituídos por esta sociedade –
fundados na experiência de vida e na oralidade –, em vez de assegurar um direito, contribuiu
com impasses e fraturas nas visões de mundo que organizavam a vida comunitária. Assim,
foram reproduzidas visões negativas sobre o mundo rural, sobre o trabalho com a terra, sobre
a identidade negra e a cultura não letrada, fomentando relações intergeracionais conflituosas.
O “desinteresse” dos mais jovens pela cultura dos mais velhos tem raízes nesse processo de
negação de uma identidade historicamente estigmatizada, situação com a qual a instituição
escolar não foi capaz de romper, mas reproduzir.
Nessa análise sobre os impactos da instituição escolar no Remanso, consideramos a
exclusão histórica das populações negras, consequência de uma sociedade fundada na
escravidão. Além disso, identificamos o estabelecimento de um modelo de escola
hegemônico, fundado na cultura Ocidental, que, historicamente, não reconheceu as culturas de
matrizes indígenas e africanas como legítimas, promovendo um currículo pautado por
concepções eurocêntricas, cujo único modelo de identidade possível seria o de matriz branca e
cristã.121
Identificamos ainda que, além da educação formal, o desenvolvimento do turismo
também trouxe transformações significativas para as perspectivas da comunidade. O passeio
turístico do Remanso, focado na travessia do Pantanal do Marimbus até a Cachoeira do
Roncador, passou a integrar o rol de pacotes negociados pelas agências, desde meados da
década de 1990. Mas, a entrada da atividade não permitiu que os moradores se apropriassem
igualmente das riquezas geradas, já que o lucro tem se concentrado nas agências turísticas
situadas na sede da cidade.
Além disso, os moradores apontaram o turismo como responsável por alterações nas
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atividades de subsistência e no estabelecimento de relações pautadas em interesses
individuais, no lucro e na competição. Essas perspectivas individualistas, segundo as
representações de nossos colaboradores, prejudicaram os laços de solidariedade – antes
expressos na cultura do mutirão e outras formas coletivas de trabalho – já que as pessoas não
teriam mais disposição para ajudar as outras sem pretensões financeiras.
Além de relações mais individualistas de produção, do desenvolvimento desigual de
algumas famílias da comunidade, o apego ao dinheiro também se refere à ampliação das
necessidades de bens de consumo. Os fluxos turísticos geram circulações de pessoas de
diferentes realidades com equipamentos eletrônicos sofisticados e ampliam as necessidades de
consumo, principalmente da juventude. No entanto, o turismo não garante a ascensão
econômica desses jovens que, no geral, não são beneficiados pela renda gerada. Diante desses
impasses, parte da população jovem – e também adulta – migra para a cidade em busca de
outras oportunidades ou se transforma em mão de obra barata, absorvida pelas grandes
fazendas do entorno.
Em Lençóis, esta juventude encontra vagas nos subempregos gerados pelo setor de
serviços que se desenvolve em função do turismo. A dependência do município em relação a
esta atividade econômica traz alguns dilemas para a população mais pobre que sofre com o
aumento do custo de vida, com a especulação imobiliária, apropriação desigual das riquezas
geradas e a sazonalidade. Esta não é uma realidade exclusiva do desenvolvimento turístico em
Lençóis, mas é apontada em diversos estudos sobre o tema na realidade brasileira. 122
Buscando alternativas a este modelo turístico, desde o início dos anos 2000, têm surgido
propostas focadas na sustentabilidade, na inserção social das comunidades atingidas pelo
turismo, através do turismo de base comunitária.123
No Remanso, desde 2005, foi estabelecido um projeto de turismo de base comunitária,
apoiado pelo Ponto de Cultura Grãos de Luz e Griô. A Trilha Griô do Remanso, além de
realizar o passeio convencional do Marimbus ao Roncador, também desenvolveu-se pautada
na valorização dos saberes e fazeres tradicionais locais, criando roteiros de vivências e
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aprendizagem com os “mestres” da comunidade. Como o Remanso tem passado por
transformações nas suas formas de vida, nem todas as práticas culturais apresentadas aos
turistas são mantidas pelos membros do povoado em seu cotidiano, sendo, então, recriadas a
partir desses roteiros.
Além do fomento ao turismo comunitário, o Grãos de Luz e Griô, desde o início dos
anos 2000, estabeleceu uma parceria com a escola do Remanso, propondo projetos que
visassem questionar a exclusão promovida pelas práticas escolares hegemônicas que não
valorizavam os saberes e a identidade da comunidade. Essas ações somadas a avanços nas
concepções educacionais brasileiras, fruto de lutas sociais – como as últimas alterações da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – fomentaram mudanças no currículo e nas
práticas pedagógicas dos docentes da escola do Remanso. Essas transformações influenciaram
as representações elaboradas por nossos colaboradores sobre a instituição escolar, que passou
a ser percebida como importante aliada na transmissão e retomada de manifestações culturais
comunitárias para as crianças e jovens quilombolas.
As ações propostas pelo Grãos de Luz e Griô orientadas pelos conceitos da Pedagogia
Griô de valorização dos saberes de tradição oral, também inseriram o Remanso nas redes
nacionais de cultura como a Ação Griô Nacional, atraindo pesquisadores, turistas, militantes e
produtores culturais de diversas partes do Brasil e do mundo. Além das parcerias
desenvolvidas com a escola e o fomento ao turismo de base comunitária, o Ponto de Cultura
também tem permitido a apropriação das tecnologias multimídias para promover a
valorização dos chamados mestres e griôs da comunidade. Já foram produzidos CDs, livros e
curtas-metragens sobre a história do Remanso e sobre a história de vida de alguns membros
do quilombo. Essas ações fortaleceram a autoestima dos nossos colaboradores, que passaram
a legitimar e reconhecer seus saberes, ressignificando suas experiências de vida. Houve
mudanças também nas representações da juventude sobre a importância dessas pessoas e de
seus saberes para a comunidade.
Desta forma, a atuação do Grãos de Luz e Griô no Remanso auxiliou a comunidade na
elaboração de estratégias para lidar com alguns dilemas impostos pela modernidade,
elencados por Boaventura de Sousa Santos.124 Além de afirmar a importância dos
conhecimentos tradicionais nos projetos de educação formal e de turismo comunitário, o
Ponto de Cultura atribuiu novos sentidos para as tecnologias, apontadas pelos membros da
comunidade como responsáveis pelo “desinteresse” dos mais jovens pela cultura dos mais
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velhos.
A atuação do Grãos de Luz também influenciou no processo de reelaboração das
identidades de alguns membros do Remanso, que passaram a se mobilizar em torno da luta
pela certificação da comunidade como remanescente de quilombos, em 2005. Ao requerer a
identidade quilombola e, portanto, o título de comunidade tradicional, os membros do
Remanso reivindicaram o reconhecimento de uma tradição construída e elaborada por eles em
oposição aos efeitos contraditórios do projeto modernizador. Esta solicitação revela a
identidade como um campo de lutas sociais na busca pela garantia do direito à diferença a ser
reconhecido pelo Estado brasileiro. As populações tradicionais, na Constituição de 1988,
passam a ser consideradas como populações que apresentam trajetória histórica própria, com
identidades específicas, que devem ser asseguradas na elaboração das políticas públicas para
que haja equidade de direitos.125
Dessa forma, percebemos que a maneira como os processos de modernização
capitalistas se apresentaram ao quilombo do Remanso, nos fins da década de 1990, criaram
contradições na comunidade pois anunciaram promessas e formas de desenvolvimento que se
supunham superiores às formas de vida tradicionalmente estabelecidas. Neste trabalho,
focado, especialmente, nas consequências geradas pela educação formal e pelo turismo, como
elementos de uma modernidade limitada e excludente, percebemos que nossos colaboradores
elaboraram críticas e estratégias para lidar com seus impasses.
Nesse processo de reorganização e resistência, o Ponto de Cultura Grãos de Luz e Griô
assumiu o papel de mediador nos diálogos entre esta comunidade tradicional e a modernidade,
ressignificando tanto o espaço da educação formal quanto do turismo. A partir desta
mediação, a escola tornou-se um espaço mais democrático, buscando dialogar com as
experiências, saberes e práticas culturais da comunidade. Assim, tanto as ações desenvolvidas
na escola, quanto no projeto de turismo comunitário, fortaleceram a identidade e autoestima
dos envolvidos, promovendo também a reelaboração de práticas e tradições culturais do
quilombo do Remanso.

125

Sobre o reconhecimento do direito à diferença, consultar: SANTOS, Boventura de Sousa. Renovar a teoria
crítica e reinventar a emancipação social. São Paulo: Boitempo, 2007. p.62-63.

280

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ADÉKÒYÀ, O. A. Yorùbá: Tradição Oral e História. São Paulo: Terceira Margem, 1999.
APPIAH, K. A. Na casa de meu pai: a África na filosofia da cultura. Rio de Janeiro:
Contraponto, 1997.
ARAÚJO, M. C. Tramas e redes, fios que tecem o social: um olhar sobre Lençóis, na Chapada
Diamantina, Bahia. p.172-194. In: SIQUEIRA, M.

L. (org.) Imagens negras:

ancestralidade, diversidade e educação. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2006.
BAGNO, M. Preconceito linguístico: o que é como se faz. Loyola: São Paulo, 2007.
BAHIA, Decreto Estadual nº 2.216, de 14 de junho de 1993. Cria a área de proteção
ambiental Marimbus/Iraquara, nos municípios de Lençóis, Iraquara, Palmeiras e Seabra,
e dá outras providências.
BARTHOLO, R.; SANSOLO, D. G. & BURSZTYN, I. (orgs.) Turismo de base
comunitária: diversidade de olhares e experiências brasileiras. Rio de Janeiro: Letra
e Imagem, 2009.
BARZANO, M. A. Grãos de Luz e Griô: dobras e avessos de uma ONG-Pedagogia-Ponto
de cultura. Tese. (Doutorado em Educação) Universidade Estadual de Campinas, 2008.
BENJAMIN, W. Magia e técnica, arte e politica: ensaios sobre literatura e história da
cultura. São Paulo: Brasiliense, 1994.
BITTENCOURT, C. M. F. Ensino de história para populações indígenas. In: Revista Em
Aberto. Brasília, v. 14, n.63, p. 105-116, 1994.
________.

História das populações indígenas na escola: memórias e esquecimentos. In:

PEREIRA, Amilcar; MONTEIRO, A. M. (org.) Ensino de História e culturas afrobrasileiras e indígenas. Rio de Janeiro: Pallas, 2013.

281

BOSI, A. Dialética da colonização. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
BOSI, E. Memória e sociedade: lembrança de velhos. São Paulo: Companhia das Letras,
1994.
BRANDÃO, C. R. (org.) Repensando a pesquisa participante. São Paulo: Brasiliense, 1987.
BRASIL. Decreto Federal nº 91.655, de 17 de setembro de 1985. Cria o Parque Nacional da
Chapada Diamantina.
________. LDB: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
________. Lei n° 10. 639, de 09 de janeiro de 2003, que inclui no currículo oficial da Rede
de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira".
________.

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Brasília:
Ministério da Educação (MEC), 2004.
________. Plano de manejo para o Parque Nacional da Chapada Diamantina. Brasília:
Ministério do Meio ambiente, Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio), 2007.
________. Lei n° 11.645, de 10 de março de 2008, que inclui no currículo oficial da rede de
ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-brasileira e Indígena”.
________. Texto referência para a elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais para
a educação escolar quilombola. Brasília: Conselho Nacional de Educação, 2011.
________. Projeto de Lei n°1.786, de 2011, que institui a Política Nacional Griô, para
proteção e fomento à transmissão dos saberes e fazeres de tradição oral.
________. Resolução no 8, de 20 de novembro de 2012. Define Diretrizes Curriculares
282

Nacionais para a Educação Escolar Quilombola na Educação Básica.
BRITO, F. E. de M. Chapada Diamantina: entre a sobrevivência e a preservação. In:
Travessia. Revista do Migrante, São Paulo, n.28, p.22-26, (maio-agosto), 1997.
________. Os ecos contraditórios do turismo na Chapada Diamantina. Salvador:
EDUFBA, 2005.
BRITO, C. M. S. Cidades históricas da Chapada Diamantina: patrimônio baiano ou mineiro?
In: Revista Espacialidades (CCHLA/UFRN), Natal, v.6, n.5.p.102-129, 2013.
CALVET, L. J. Tradição Oral & Tradição Escrita. São Paulo: Parábola Editorial, 2011.
CANCLINI, N. G. Diferentes, desiguais e desconectados: mapas da interculturalidade.
Rio de Janeiro: UFRJ, 2009.
________. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. São Paulo:
Edusp, 2013.
CANDIDO, A. Os parceiros do Rio Bonito: estudo sobre o caipira paulista e a
transformações dos seus meios de vida. São Paulo: Duas Cidades, 2001.
________. Os parceiros do Rio Bonito: estudo sobre o caipira paulista e a transformações
dos seus meios de vida. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2010.
CARLOS, A. F. A. O turismo e a produção do não-lugar. In: YÁZIGI, E.; CARLOS, A. F. A.
& CRUZ, R. de C. A. da. (orgs.) Turismo: espaço, paisagem e cultura. São Paulo:
Hucitec, 1996.
CARVALHO, M. M. C. A escola e a República. São Paulo: Brasiliense, 1989.
________. Quando a história da educação é a história da disciplina e da higienização das
pessoas. In: FREITAS, M. C. F. (org.) História social da infância no Brasil. São Paulo:
Cortez, 1997.
283

CASCUDO, L. da C. Literatura Oral no Brasil. Belo Horizonte / São Paulo: Editora
Itatiaia / Editora da Universidade de São Paulo, 1984.
CASTRO, H. H. R. As tramas entre o local e o global na realidade quilombola: um reflexo
da modernidade. Dissertação (Mestrado em Comunicação). Universidade Paulista,
2012.
CHAVES, R. (org.) Brasil / África: como se o mar fosse mentira. São Paulo: Editora
UNESP; Luanda, Angola: Chá de Caxinde, 2006.
CORIOLANO, L. N. M. T. & LIMA, L. C. Turismo comunitário e responsabilidade
socioambiental. Fortaleza: EDUECE, 2003.
________. O ecoturismo e os hóspedes da natureza. In: CORIOLANO, L. N. M. T. & LIMA,
L. C. Turismo comunitário e responsabilidade socioambiental. Fortaleza: EDUECE,
2003.
________; LEITÃO, N. & VASCONCELOS, F. Turismo, cultura e desenvolvimento na escala
humana. In: CORRÊA, M. L; PIMENTA, S. M. & ARNDT, J. R. L. (orgs.) Turismo,
sustentabilidade e meio ambiente: contradições e convergências. Belo Horizonte:
Autêntica Editora, 2009.
CORRÊA, M. L; PIMENTA, S. M. & ARNDT, J. R. L. (orgs.) Turismo, sustentabilidade e
meio ambiente: contradições e convergências. Belo Horizonte: Autêntica Editora,
2009.
COSTA, E. B.; BRUSADIN, L. B. & PIRES, M. C. (orgs.)Valor patrimonial e turismo:
limiar entre história, território e poder. São Paulo: Outras expressões, 2012.
DIEGUES, A. C. O mito moderno da natureza intocada. São Paulo: NUPAUB, 1994.
________& ARRUDA, R. S. V. (Org.). Saberes tradicionais e biodiversidade no Brasil.
Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2001.
284

EAGLETON, T. A ideia de cultura. São Paulo: Unesp, 2011.
EZPELETA, J.; ROCKWELL, E. Pesquisa participante. São Paulo: Cortez, 1989.
FONSECA, D. J. As relações Brasil-África subsaariana: oralidade, escrita e analfabetismo. In:
CHAVES, R. (org.) Brasil / África: como se o mar fosse mentira. São Paulo: Editora
UNESP; Luanda, Angola: Chá de Caxinde, 2006.
FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1967.
________. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. São Paulo:
Cortez, 1989.
________. Pedagogia do oprimido. Rio De Janeiro: Paz E Terra, 1987.
FREITAS, M. C. F. (org.) História social da infância no Brasil. São Paulo: Cortez, 1997.
GADAMER, H. G. Verdade e método I: traços fundamentais de uma hermenêutica
filosófica. Bragança Paulista, Petrópolis: Vozes, 2013.
GHANEM, E. Educação escolar e democracia no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, 2004.
GHON, M. G. Movimentos sociais e educação. São Paulo: Cortez, 2005.
GONÇALVES, L. A. O. & SILVA, P. B. G. Movimento negro e educação. In: Revista
Brasileira de Educação, n. 15; Set/ Out/ Nov/ Dez, 2000.
HAMPATÉ BÂ, A. A tradição viva. In: KI-ZERBO, J. (coord.) Metodologia e Pré-História
da África, História Geral da África. Brasília: Unesco, 2010. v.1.
HERNANDEZ, L. M. G. L. A África na sala de aula: visita à história contemporânea. São
Paulo: Selo Negro, 2005.

285

JUNCÁ, F. A.; FUNCH, L. & R, W. F. (orgs.) Biodiversidade e conservação da Chapada
Diamantina. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2005.
KI-ZERBO, J. (coord.) Metodologia e Pré-História da África, História Geral da África. São
Paulo: Ática/Unesco, 1982. v.1
________. (coord.) Metodologia e Pré-História da África, História Geral da África. Brasília:
Unesco, 2010. v.1
LAZANEO, C.; BAIRON, S. & BATTISTELLA, R. N. Fundamentos da produção partilhada
do conhecimento e o saber do Mestre Griô. In: Revista Diversitas, São Paulo, Ano 2, n.
3, p. 246-265, set. 2014/mar. 2015.
LEFEBVRE, H. La presencia y la ausencia: contribución a la teoría de las
representaciones. México, D.F: Fondo de Cultura Económica, 1983.
________. The production of space. Oxford: Basil Blackwell, 1991.
LIMA, L. R. Quilombos e políticas de reconhecimento: o caso do Campinho da
Independência. Dissertação (Mestrado em Antropologia). Universidade de São Paulo,
2013.
LIMA, M. A. & COSTA, A. C. F. Dos griots aos griôs: a importância da oralidade para as
tradições de matrizes africanas e indígenas no Brasil. In: Revista Diversitas, São Paulo,
Ano 2, n. 3, p. 385-396, set. 2014/mar. 2015.
LUTFI, E. P. As representações e o possível. In: MARTINS, J. S. (org.) Henri Lefebvre e o
retorno a dialética. São Paulo: Hucitec, 1996.
MACHADO, V. Pele da cor da noite. Salvador: EDUFBA, 2013.
MARQUES, C. E. & GOMES, L. A Constituição de 1988 e a ressignificação dos quilombos
contemporâneos: limites e potencialidades. In: Revista Brasileira de Ciências Sociais,
São Paulo, Vol.28, no 81, fev. 2013. p.137-153.
286

MARTINS, J. de S. (org.) Henri Lefebvre e o retorno a dialética. São Paulo: Hucitec, 1996.
MEIHY, J. C S. B. Canto de morte Kaiowa. São Paulo: Loyola, 1991.
________. Manual de História Oral. São Paulo: Loyola, 2005.
MENEZES, U. B. T. A História, cativa da memória? Para um mapeamento da memória no
campo das Ciências Sociais. In: Revista do Instituto de Estudos Brasileiros da
Universidade de São Paulo, São Paulo, n 34, p. 09-24, 1992.
________. Os usos culturais da cultura: contribuição para uma abordagem crítica das práticas
culturais e políticas culturais. In: YÁZIGI, E.; CARLOS, A. F. A. & CRUZ, R. de C. A.
da. (orgs.) Turismo: espaço, paisagem e cultura. São Paulo: Hucitec, 1996.
________. Tempo e Modernidade. In: Revista Mediações. Universidade Estadual de
Londrina. Edição Especial, p. 57-68,1998.
MONTEIRO, A. J. J. Identidades, memórias e perspectivas do movimento de educação escolar
indígena no Brasil. In: Aguiar, M. A. S. (org.) Educação e diversidade: estudos e
pesquisas. Recife: UFPE, MEC/SECAD, 2009.
MONTEIRO, A. M. (org.) Ensino de História e culturas afro-brasileiras e indígenas. Rio
de Janeiro: Pallas, 2013.
MOURA, F. de B. P. Entre o peixe e o dendê: etnoecologia dos pescadores do Marimbus
(Chapada Diamantina-BA). Tese (Doutorado em Ecologia e Recursos Naturais)
Universidade Federal de São Carlos, 2002.
________ & MARQUES, J. G.. Conhecimento de pescadores tradicionais sobre a dinâmica
espaço-temporal de recursos naturais na Chapada Diamantina, Bahia. In: Biota
Neotrópica. São Paulo, vol. 7, no. 3, p.119-126, Set/Dez 2007.
MOURA, G. Quilombos contemporâneos no Brasil. In: Brasil / África: como se o mar fosse
287

mentira. São Paulo: Editora UNESP; Luanda, Angola: Chá de Caxinde, 2006.
NIANE, D. T. Sundjata: ou, a epopeia mandinga. São Paulo: Atica, 1982.
________. O Mali e a segunda expansão manden. In: NIANE, Djibril Tamsir (coord.) África
do século XII ao XVI, História Geral da África. Brasília: Unesco, 2010. v.4.
OLIVEIRA, C. M. N. MST: a juventude como caminho. Dissertação (Mestrado em História)
Universidade de São Paulo, 2010.
PACHECO, L. Pedagogia Griô: A reinvenção da roda da vida. Grãos de Luz e Griô:
Lençóis/BA, 2006.
________. A Pedagogia Griô: educação, tradição oral e política da diversidade. In: Revista
Diversitas, São Paulo, Ano 2, n. 3, p.22-99, set. 2014/mar. 2015.
________ & CAIRES, M. (org.) Nação Griô: o parto mítico da identidade do povo
brasileiro. Grãos de Luz e Griô: Lençóis/BA, 2009.
PAES, G. S. M. A “Recomendação das Almas” na comunidade remanescente de
quilombos de Pedro Cubas. Dissertação (Mestrado em História). Universidade de São
Paulo, 2007.
PALMER, B. D. E. P. Thompson objeções e oposições. Rio de Janeiro: Paz e Terra 1996.
PARO, V. H. Por dentro da escola pública. São Paulo: Xamã, 2000.
PATTO, M. H. S. A produção do fracasso escolar: histórias de submissão e rebeldia. São
Paulo: T A Queiroz, 1991.
PENIN, S. Cotidiano e escola: a obra em construção (o poder das práticas cotidianas na
transformação da escola). São Paulo: Cortez, 2011.
PEREIRA, A. & MONTEIRO, A. M.. (org.) Ensino de História e culturas afro-brasileiras e
288

indígenas. Rio de Janeiro: Pallas, 2013.
PRANDI, R. (org.) Encantaria brasileira: o livro dos mestres, caboclos e encantados. Rio
de Janeiro: Pallas, 2001. p.74-119.
ROCKWELL, E. La experiência etnográfica: Historia y cultura em los procesos
educativos. Buenos Aires: Paidós, 2009.
RODRIGUES, Adyr Balastreri (org.)Turismo. Modernidade. Globalização. São Paulo:
Hucitec, 1997.
SANTOS, B. S. Para ampliar o cânone da ciência: a diversidade epistemológica do mundo. In:
SANTOS, B. S. (org.) Semear outras soluções: os caminhos da biodiversidade e dos
conhecimentos rivais. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.
________. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. São Paulo: Cortez,
2006.
________. Renovar a teoria crítica e reinventar a emancipação social. São Paulo:
Boitempo, 2007.
________. Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia de saberes. In:
Revista Crítica de Ciências Sociais, 78, Outubro 2007.
________. Um discurso sobre as ciências. São Paulo: Cortez, 2009.
________. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência. São Paulo:
Cortez, 2011.
________ & MENESES, Maria Paula (orgs.) Epistemologias do Sul. São Paulo: Cortez,
2010.
SCHWARCZ, L. M. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no
Brasil – 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.
289

SCIFONI, S. A construção do patrimônio natural. Tese (Doutorado em Geografia).
Universidade de São Paulo. São Paulo, 2006.
________. Os diferentes significados do patrimônio natural. In: Revista Diálogos, Maringá,
vol.10, n.3, p. 55-78, 2006.
________& NASCIMENTO, F. B. A paisagem cultural como novo paradigma para a proteção:
a experiência do Vale do Ribeira-SP. In: Revista CPC, São Paulo, n.10, p. 29-48,
maio/out 2010.
SEABRA, G. F. S. & NEU, C. A face social do ecoturismo no Parque Nacional da Chapada
Diamantina. In: CORIOLANO, L. N. M. T. & LIMA, L. C. Turismo comunitário e
responsabilidade socioambiental. Fortaleza: EDUECE, 2003.
SENNA, R. S. Lençóis: um estudo diagnóstico. Feira de Santana: UEFS/ Prefeitura de
Lençóis, 1996.
________. Jarê uma face do candomblé: manifestação religiosa da Chapada Diamantina.
Feira de Santana: UEFS, 1998.
________. Jarê, a religião da Chapada Diamantina. In: PRANDI, R. (org.) Encantaria
brasileira: o livro dos mestres, caboclos e encantados. Rio de Janeiro: Pallas, 2001.
p.74-119.
SILVA, E. A. A educação diferenciada para o fortalecimento da identidade quilombola:
estudo das comunidades remanescentes de quilombos do Vale do Ribeira.
Dissertação (Mestrado em Educação: História, Política e Sociedade). Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, 2011.
SIQUEIRA, M. L. (org.) Imagens negras: ancestralidade, diversidade e educação. Belo
Horizonte: Mazza Edições, 2006.
SOUZA, M. C. C. C. de. O medo de que os negros entrem na escola: a recusa do direito à
educação no Brasil. In: Revista da ABPN, v.6, n.12, p. 61-77, nov. 2013/fev. 2014.
290

SOUZA, R. M. Escola e juventude: o aprender a aprender. São Paulo: EDUC/Paulus, 2003.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO. Orientações curriculares
e proposições de expectativas de aprendizagem para o Ensino Fundamental: Ciclo
II-História. 2007.
TELLES, E. Racismo à brasileira: uma nova perspectiva sociológica. Rio de. Janeiro:
Relume-Dumará: Fundação Ford, 2003.
THIOLLENT, M. Notas para o debate sobre pesquisa-ação. In: Brandão, C. R. (org.)
Repensando a pesquisa participante. São Paulo: Brasiliense, 1987.
THOMPSON, E. P. Formação da classe operária inglesa. Rio de Janeiro: Paz e Terra,
1989.v1
________. As peculiaridades dos ingleses e outros artigos. Campinas: Unicamp, 2002.
________. Românticos: Inglaterra na era revolucionária. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2002.
________. Costumes em comum. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
THOMPSON, P. A voz do passado: história oral. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.
VANSINA, J. A tradição oral e sua metodologia. In: KI-ZERBO, J.(coord.) Metodologia e
Pré-História da África, História Geral da África. São Paulo: Ática/Unesco, 1982.v.1.
VIGOTSKY, L.S. Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1993.
WISSENBACH, M. C. C. A mercantilização da magia na urbanização de São Paulo, 19101940. In: Revista de História, n. 150, São Paulo, p.11-39, 2004.
YÀZIGI, E. Turismo: uma esperança condicional. São Paulo: Plêiade, 1998.
291

________ ; CARLOS, A. F. A. & CRUZ, R. de C. A. da. (orgs.) Turismo: espaço, paisagem e
cultura. São Paulo: Hucitec, 1996.
SUZUKI, J. Cultura caiçara e turismo no litoral paulista. In: COSTA, E. B.; BRUSADIN, L.
B. & PIRES, M. C. (orgs.)Valor patrimonial e turismo: limiar entre história,
território e poder. São Paulo: Outras expressões, 2012.

292

