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A memória é matéria-prima da identidade de um povo, de um país. E 

mais: povo sem memória é povo que, além de condenado a repetir erros do 

passado, perde uma fonte inestimável de aprendizagem, ignora o legado de 

seus antecessores, condena o próprio futuro. Daí a importância de se preservar, 

resgatar, cultivar e difundir a memória coletiva, como ferramenta essencial de 

conservar e fortalecer a identidade de um povo.

Tomando em conta tudo isso, o objetivo do Museu da Pessoa, criado há 20 

anos, é justamente contribuir para valorizar a memória dos brasileiros.

Passadas essas duas décadas, o Museu da Pessoa reuniu um acervo 

apreciável, baseado em narrativas, fotografias, documentos, enfim, um vasto 

material, de importância capital para pesquisadores e estudantes, para todos os 

que se interessam por detalhes de tudo aquilo que nos conduziu ao presente, 

de onde partimos dia a dia para o futuro, construído entre todos.

O livro 20 Anos do Museu da Pessoa no Brasil é amostra significativa do 

acervo da instituição e de como desenvolve seu trabalho. São 12 depoimentos 

que ajudam a revelar como, de um em um, tecemos a nossa história.

A Petrobras patrocina o projeto Memórias de Brasileiros dentro dos rígidos 

critérios com que conduz sua política cultural, considerada parte de sua 

responsabilidade social.

A maior empresa brasileira tem plena consciência da importância de se 

preservar a memória dos brasileiros e se conhecer as histórias da formação 

do Brasil contemporâneo. Pois da soma de histórias pessoais se formam as 

histórias coletivas – a da Petrobras, construída a partir da ousadia de seus 

pioneiros, e a do Brasil, construída a partir da trajetória de cada um na procura 

de um melhor futuro. Esse mesmo futuro que a Petrobras se esforça ao máximo 

para aproximar de nós.
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um gueto e dois campos de concentração; Aloisio Miranda viu a guerra de 
perto no Iêmen; Geraldo Prado fundou a maior biblioteca rural do mundo... 
Essas e muitas outras histórias – mais de 14 mil – fazem parte, hoje, do 
acervo do Museu da Pessoa, construído em 20 anos de escuta, trabalho e 
maravilhamento. Muitas coisas aconteceram nesses 20 anos – boas e ruins. 
Mas uma única certeza nunca deixou de existir em todos nós: cada história de 
vida é, de fato, uma nova janela que abrimos para conhecer o mundo. Cada 
pessoa tem seu olhar, sua emoção e sua narrativa. Em 20 anos aprendemos 
muito também sobre o Brasil. Um país riquíssimo em memória ou, melhor 
dizendo, memórias: orais, escritas, dançadas, cantadas. Um Brasil muitas 
vezes invisível para a grande maioria das pessoas. Cheio de sofrimento, dor e 
encantamento. E cheio de coragem.

Como, então, colocar tudo isso em um livro? Não cabe. Não cabe em 
uma vida, em mil vidas. Não cabe. Por isso, escolhemos apenas 12 histórias. 
Histórias inspiradoras. Histórias que revelam o tesouro que acabamos por 
reunir. Um acervo a ser compartilhado, cuidado e celebrado. 

Foi difícil montar este livro. As histórias são absolutamente envolventes e 
longas. Cada entrevista rendeu mais de 50 páginas de transcrição. Ao todo, 
são quase 50 horas de gravação. O que temos aqui são recontos. Recontos 
com muitos autores. Começam no narrador e em seus entrevistadores, 
passam pelos transcritores, editores, revisores e pela edição final. Mesmo 
assim, o tom das falas, o ritmo de cada pessoa, o olhar de cada um foram 
mantidos.

Nestes 20 anos foram muitos os apoios que tivemos. Imprescindíveis. 
Queremos agradecer a todos. Mais que agradecer: queremos reconhecer. 
Um sonho só é viável quando abraçado por muitos. A extensa lista de 
organizações que são e foram nossas parceiras é responsável por grande 
parte das realizações conquistadas pelo Museu da Pessoa. Conosco, 
acreditaram que ler uma história pode contribuir para você mudar o seu jeito 
de ver o mundo. Então, boa leitura!
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yoneko 
seimaru
Meu nome é Yoneko Seimaru. No registro, nasci em 1933. 

Sou a última filha de minha família. Minha diferença de idade 

para a irmã mais velha é de 20 anos. Mas, para entender isso, 

vou contar a história do meu pai. 

O meu pai nasceu no Japão. O sonho dele era ganhar 

dinheiro. A província dele é em uma ilha, longe de Tóquio. Bem 

pequeno trabalhava como pescador. Ele pensou num futuro 

melhor, veio para o Peru. 

Ele, um amigo e um primo. Ele não sabia que no Peru não 

chovia. Chegou lá e ficou assustado. Numa parte do Peru nunca 

chove. Depois de Lima seguiu para uma cidade de imigração 

japonesa.  Mas como o sonho dele era voltar para o Japão com 

um monte de dinheiro, e ali não dava muito, só o sustento dele 

mesmo, procurou outro país, a Bolívia.

Foi lá, arrumou serviço na estrada, construção de estrada 

de ferro. Mas naquela época já havia muita droga, fumo, muito 

fumo. Ele falou assim: “Aqui não tem futuro para trazer a família”. 

Ele procurou o Chile. 
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E o Chile era um país muito bom na pescaria. Como ele era 

pescador, então deu certo. Pescava peixe. Ah, mas não dava 

para vender, não tinha saída, não tinha quem comprasse. Aí 

resolveram vir para o Brasil, passar os morros dos Andes. 

Primeiro voltou para o Peru e dali saíram para o Brasil. E sei 

que levaram algum tempo, vieram andando. Nunca perguntei 

quanto tempo. Sei que ele tinha um monte de coisas – carabina, 

bússola, facão, rede para dormir. E ele sempre contava que de 

três coisas tinha muito medo. Quando anoitecia, esse era o 

medo: índio, cobra e onça. 

E estavam sempre os três: ele, o meu pai, o primo e um 

amigo, andando... Quando chegavam ao rio, que tinham que 

atravessar, ele tinha facão. Ele cortava madeira, cortava cipó, 

trançava, jogava no rio e atravessavam. Sempre os três. Assim 

conseguiram chegar a Belém do Pará. 

Chegaram a Belém do Pará, tinha um engenheiro japonês, 

logo no dia seguinte arrumou serviço e começou a trabalhar 

lá. Trabalhava no picadão. O engenheiro media as terras e ele 

trabalhava no picadão. Mas disse que via muita cobra sucuri, 

cobra muito famosa. Veio para o Brasil pra ser engolido por 

cobra sucuri? Não, não dá!  

Aí ele foi para Manaus, na plantação de pimenta-do-reino, 

mas ele não conseguiu trabalhar na pimenta-do-reino, ele foi 

trabalhar na borracha. Aí ele pegou maleita. Quase morreu. Ele 

procurou vir para São Paulo, começou a descer para São Paulo. 

Trabalhou bastante na Central Sorocabana, no cafezal. 

Guardou dinheiro e desceu para Registro, na colônia japonesa. 

Aí ele comprou terreno em Raposo, depois de 15 anos... Isso 
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tudo demorou 15 anos. E minha mãe esse tempo todo no 

Japão, esperando.

Minha mãe, todo esse tempo lá. Ele nem tinha mais o 

contato dela. Comprou o terreno, comprou uma casa, decidiu 

retornar para o Japão. Para buscá-la. Foi lá, viu o filho que tinha 

deixado com três anos, já era moço. A filha que tinha deixado 

recém-nascida tinha 15, 16 anos. Ninguém conhecia o pai. 

E ele convidou todos eles para vir morar no Brasil, que tinha 

comprado um terreno e a casa. Os filhos não aceitaram e nem 

minha mãe, ela disse que ele deixou jogados 15 anos, imagina 

agora ir atrás... 

Então ele falou assim: “Não posso deixar o terreno em 

Registro. Vamos passear no Brasil, trabalhar dez anos, guardar 

dinheiro e voltar”. Aí minha mãe aceitou e veio. Os filhos também 

vieram. Foram direto para o sítio, plantar arroz, banana e café.

Nesses dez anos aconteceu a guerra, não deu mais para voltar. 

Eles tiveram mais dois filhos aqui. Meu pai adoeceu, faleceu, e 

minha mãe nunca voltou, ela também faleceu no Brasil.

Ela teve meu irmão e eu já perto dos 40 anos. Eram dois no 

Japão e dois aqui. Por causa disso os 20 anos de diferença da 

minha irmã para mim. Nasci em Registro, passei a infância no 

sítio. Não tinha nada lá. Ia brincar na vizinhança. Começou a 

guerra depois, aí é que não podia sair mesmo. Havia aqueles 

soldados, todo mundo morria de medo. Os soldados vinham 

aqui no sítio.

Eles entravam nas casas, acho que procurando livros, 

bebidas, algumas coisas assim, que os japoneses traziam do 
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Japão. Se a casa tinha forro de madeira, pegavam um toco de 

madeira e cutucavam para ver se tinha alguma coisa guardada 

lá em cima. Meus pais, quando escutavam o barulho de cavalos, 

corriam para o mato, deixavam só nós dois, eu e meu irmão, 

porque nascemos aqui. Morríamos de medo, tínhamos seis, 

sete anos. Eles perguntavam assim: “Cadê papai?”. “Papai, não 

sei, papai não tá.” E a gente morria de medo, tremia que nem 

uma doida. Mas eles não iam atrás no mato. Se não achavam 

nada dentro de casa, iam embora.

Tinha racionamento. Tinha problema de querosene, era 

um litro por mês. Meu pai ia comprar um litro de querosene na 

prefeitura. E o sal também. Isso era somente com os japoneses. 

Um senhor conseguia falar português, tinha mais amizade 

com o pessoal, com o prefeito, não sei com quem. Esse 

senhor falava assim: “Se judiar de japonês, como os brasileiros 

vão trabalhar? Brasileiro trabalha porque os japoneses dão 

o serviço. Se toca o japonês, como vão trabalhar?”. Aí foi 

melhorando.

Os brasileiros trabalhavam nos sítios dos japoneses. No 

nosso sítio eram sempre três, quatro famílias. Eles ajudavam 

na plantação de arroz, colhiam café, na lavoura mesmo. Eu 

também trabalhava, com dez anos comecei a trabalhar. Fazia 

de tudo: plantava arroz, milho, feijão, colhia café, chá, fazia 

tudo. Enquanto isso ia para a escola. 

Com dez anos me formei no primário, na escola do sítio. 

Depois nunca mais estudei. Começou o ginásio aqui em 

Registro quando eu tinha 16 anos. Pedi muito para o meu pai 

me deixar estudar, mas ele não deixou. Falava que mulher não 

precisa estudar. Meu irmão não estudou também.
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Depois que terminou a guerra, que o pessoal ficou mais 

calmo, começou a ter a associação dos jovens, associação dos 

japoneses, aí começamos a nos reunir na associação. A gente 

brincava, os moços jogavam beisebol, atletismo, futebol, e a 

gente ia junto pra torcer. 

A gente conhecia um, outro, conhecia todos os jovens lá. 

Não tive um namoro, a família decidiu. Quando chegava a época 

de casar, alguém vinha falar com a família. A família do noivo 

arrumava um padrinho, o padrinho vinha falar. Assim arrumava 

o casamento.

Minha mãe falava, meus pais falavam que o Fulano de tal era 

bom, Fulano de tal não era muito bom. Era tudo combinado dentro 

da casa. Não era a gente que ia dar a resposta na hora, nem meus 

pais não iam dar a resposta, meus pais perguntavam pra gente. E 

eu queria estudar, não queria casar. Mas ele obrigou, né? Então 

tinha que me casar. Mas nunca me esqueci de querer estudar. 

Depois que comecei a ter filhos sempre pensei em estudar.

Não estudei ginásio. Muito tempo depois comecei a estudar 

língua japonesa. Hoje eu sei falar, escrever língua japonesa. 

Tinha 68 anos, comecei a estudar a língua japonesa. Na vida 

atual  fiz um monte de coisas que não podia fazer antes. Como 

cerimônia do chá, cerimônia de ikebana, dança japonesa. Todas 

essas coisas comecei a praticar na associação. 

Tenho quatro, três homens e uma menina. Quando minha 

filha começou a estudar, a mais velha, procuramos vir para a 

cidade, sair do sítio. Registro era calma, não era que nem agora, 

cheia de carro, cheia de movimento. Vendemos o sítio e viemos 

para a cidade. Meu marido tinha caminhão, ele fazia transporte, 

isso durante 12 anos. 
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Depois os meus filhos começaram a acompanhar o pai, o mais velho, 

chegavam as férias da escola, ele começou ir para São Paulo. Meu filho voltava e 

dizia assim: “Mamãe, papai dorme ao volante. Perigoso”. Era a época que abriu 

essa BR. Aí a gente conversou com ele e falou assim: “Vamos trabalhar na terra 

em vez de em cima do pneu?”. 

Ele largou porque a gente começou a falar: “Não viaja mais. Não fica mais em 

cima de roda. Fica dentro de casa, em cima da terra mesmo”. Comecei a falar 

bastante e ele falou assim: “A única coisa que eu quero fazer na minha vida é 

vender caldo de cana”.

Aí começamos. Se é caldo de cana, temos que arrumar uma pastelaria. 

Aí abrimos uma pastelaria. Não sabia fazer pastel. Trouxemos um chinês 

lá de Santos, um conhecido. E ele está até hoje, isso tem 37 anos. São 16 

funcionários. 

Depois da pastelaria, meu marido sofreu um acidente com o nosso carro. 

Bateu. Ficou uns três anos meio abobado. Mas com o tratamento ele voltou, 

conseguiu voltar, mas não voltou mais a trabalhar, assim. Ele começou a fazer 

serviço com os amigos, futebol, ele fazia coisas que ele gostava de fazer. Gostava 

muito de futebol, atletismo. Ele morreu em 2002, faz nove anos.

A mais velha estudou Turismo, o outro Economia e Contabilidade, o outro 

também Economia e Contabilidade, o outro Engenharia, e estão trabalhando. O 

único que está como vendedor é o terceiro, que está em Registro. Ele nos ajuda 

na pastelaria.

Até a hora do almoço fico na pastelaria, depois faço o que quero, a associação, 

a igreja, as amigas. E ainda faço ikebana, cerimônia do chá, a dança. A vida 

continua, né? Eu mesma sempre pensei assim: não adianta ficar chorando, 

falando, resmungando, porque um dia a gente tem que ir, partir. Então por isso 

me apego muito na religião. A gente tem que lutar até o fim. Tendo amizade, dá 

pra lutar. Sozinha mesmo não dá pra lutar. E meus filhos ajudam muito.
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Meu marido ajudava muito os jovens que queriam ir para 

o Japão. Na hora que terminava de fazer a papelada, ele falava 

assim: “Vocês não podem esquecer três verdades. Uma, ave 

bonita deixa a pena quando morre. Outra, a onça bonita deixa 

o couro quando morre. E gente?”. Ele perguntava: “E gente?”. 

Ninguém falava nada. Ele dizia: “A gente deixa o nome”. É 

mesmo verdade.
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rosa 
fajersztajn

Da Polônia mesmo não sobrou muita coisa. Tem sempre no 

coração aquela passagem da juventude. Mas quando jogam a 

Polônia e o Brasil eu torço para o Brasil. Eu torço pelos meus 

filhos, e também porque estou vivendo há muito mais tempo 

no Brasil. Eu mesma estranhava feijão porque lá eu comia feijão 

branco com arroz escuro e aqui se come arroz branco com 

feijão preto e marrom. Gosto de contar a história, para isso não 

ficar perdido. Para contar para os outros o que a gente sofreu. 

Existe alguma coisa que a gente nunca esquece... 

Todos da família eram judeus poloneses, nossa vida 

era na Polônia. E o frio da Polônia é frio forte. Começa em 

dezembro, 10, 12 graus negativos. Podia chegar a -20. A gente 

se esquentava com cachecol, com casaco, embaixo sempre 

pele ou acolchoado. Frio era neve. E neve era alegria. A pessoa 

escorregava na neve, as crianças brincavam.  
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Os alimentos a gente estocava. Estocava batata e frutas. Em 

toda casa era obrigatório ter um porão para estocar alimento. 

Minha família não era muito pobre, era média. Nunca faltou 

comida. Meu pai vendia lenha. Havia um bosque, ele era 

cortador de lenha. 

Nasci em Kazimir, depois fomos morar em Opole. Kazimir era 

uma estância, uma cidade bonita no vale, lá passava o Vístula, o 

maior rio da Polônia. O rio era frio. Se gelou, você podia passar a pé. 

Vivi em Opole a minha infância, minha família ficou lá até quando 

mandaram exterminar judeus. Com o tempo se formou em Opole 

uma escolinha de madeira. Era boa aluna, não vou me gabar, mas 

era boa. Estudei sete anos. Eu saí da escola com 14 anos, mas 

gostava muito de ler. Tinha amigos que liam livros de esquerda, 

que falavam sobre a divisão de terra, o proletariado... Meus pais 

reagiram muito mal. Eu comecei a namorar um comunista que 

era dez anos mais velho do que eu. Ele era marcado pela polícia 

e foi preso. No processo do meu namorado, foi indicado meu 

nome. Aí meu pai me mandou a Varsóvia para morar com a prima 

dele, para não ser presa também. Eu tinha conhecidos no partido. 

Eles me arrumaram um bom emprego em uma fábrica de rádios, 

chamada Rádio Técnica. Quando estourou a guerra, eu estava na 

fábrica. Foi no dia 1º de setembro.

Estava trabalhando, eu montava a parte da frente do rádio, 

e de repente avisaram para desligar as máquinas. Começou 

o bombardeio, eu e uma amiga entramos num prédio. Esse 

prédio foi bombardeado. Caíram as paredes, mas ficamos ali. 

Isso foi de noite. De manhã, a polícia polonesa começou a 

procurar sobreviventes, começamos a gritar e nos tiraram. 

Eram muitos mortos. Decidi fugir de Varsóvia. Estava indo para a 

Rússia, mas no meio do caminho me lembrei de meus pais. Eles 

já eram idosos e iam morrer de fome. Aí eu tentei voltar para 
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casa. Precisava atravessar o rio Vístula, mas a ponte já havia sido 

bombardeada ao meio. Consegui passar para o outro lado de 

Varsóvia, onde havia trem, mas não consegui pegar o trem e fui 

a pé para uma outra cidade. Andei pelas aldeias, peguei carona, 

cheguei em Opole. Quando cheguei, todo mundo estava com 

medo. Ninguém sabia o que ia acontecer. Fizeram um grande 

gueto. Uma parte pequena veio de três, quatro cidades, judeus, 

e oprimiram todos lá. Fizeram um gueto, um gueto fechado. Em 

uma casa enfiaram três, quatro famílias. Na minha casa eram 

quatro famílias. Meus pais não tinham nada para comer. Para 

buscar comida, combinei com um tal Abrahão, um guarda: 

“Quero sair essa madrugada. Leva aquele alemão, o Rudolf, ao 

bar, paga para ele uma boa vodca”. Eu fugi, não dava na vista,  

falava polonês muito bem. Consegui comprar comida. Coloquei 

tudo em uma mochila grande e duas sacolas, mais pesadas do 

que eu. A ansiedade me deu forças. Mas quando voltei, meus 

pais não estavam lá, já tinham sido levados. A minha meia-irmã 

estava com quatro crianças pequenas. Fui lá e dei toda a comida 

para ela. 

Aí, começou a minha vida de fugida, de uma cidade para 

outra. Alguém podia me reconhecer e me chantagear, querer 

me dar para os alemães. Fui para outra cidade e encontrei 

lá a minha prima. Ela tinha uma casa de chá. Um dia havia 

um grupinho de quatro, cinco homens tomando chá. Vi que 

alguma coisa estava acontecendo. Como o governo fugiu, 

formavam grupos guerrilheiros para fazer sabotagem contra 

os alemães. Eu tinha 18, 19 anos, eles me aceitaram como 

mensageira da guerrilha dos poloneses de esquerda. Por 

exemplo, o grupo que vai descarrilar trem. E para saber o que 

fazer e onde fazer, precisava direção. Eu pegava os avisos, 

o que o grupo tem que fazer, e precisava entregar. Isso era 

clandestino, tinha medo. 
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Um dia me mandaram ir à estação de trem pegar um pacote. Fui, peguei com 

um rapaz, não sabia que ele não era do nosso lado, era um dedo-duro. Ele me 

seguiu, não vi que estava atrás de mim. De madrugada vieram me buscar. Três 

horas da manhã, estava escuro. A Gestapo chegou, fui presa. 

Eu tinha um gatinho. Eu gostava muito desse gatinho, e esse gatinho gostava 

da gente. Quando fui presa, ele miava... Eu já estava longe e escutava o miado 

dele. Chorei de tanta saudade desse gatinho. E me achei boba. Perdi pai, perdi 

tudo, e agora choro pelo gatinho?! 

Na prisão, sabia que iriam bater, bater... Tinha mais medo de apanhar do que 

de morrer. Apanhei bastante, enfiaram agulhas, desmaiei, me jogaram no canto, 

pegaram outra. Meu corpo estava que nem uma uva, de tão roxo. Cheguei do 

interrogatório, as outras presas tinham preparado água, arrumaram um chazinho 

para mim. E não eram judias. 

Depois, fiquei na cadeia, isso era o paraíso. Tinha aquela ração de comida. 

Eu não sei quantos dias, quanto tempo, mas não conseguiram nada comigo. Eu 

dizia: “Eu sou judia e eu me chamo assim, Rosa, eu quero viver”. Fiz tudo para 

poder viver. 

Naquele tempo, os partisans, os guerrilheiros, queriam libertar a gente, e a 

coisa não foi benfeita, bem-sucedida, e mataram não sei quantos partisans. 

Aí passou o transporte para Auschwitz e levaram eu e mais o que sobrou, 

mais presos sem processo acabado, e mandaram para Auschwitz. Lá era uma 

cela normal, comum, mas depois de 21 dias chamaram o meu número e me 

puseram como política, presa política. E foi em uma cadeia dentro de um campo 

de concentração. Porque os outros estavam soltos no campo.

E tinha pouca comida. Era um pão menor do que um pão Pullman. Para cinco 

pessoas, uma vez por dia. Uma vez por semana um pedacinho de margarina e 

um pouco de geleia. E uma bacia de sopa, que era água... A sopa era feita do 
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que caía da cozinha dos alemães: casca de batata, de maçã. 

Todo dia de manhã contavam se não tinha fugido alguém: duas 

horas em pé, no frio, na chuva, sem poder se mexer. Mas assim 

mesmo, com tudo isso, no gueto era pior. Lá se levava gente 

para o cemitério assim, em sacos. Todo dia tinha carroça cheia 

de mortos. Horrível, horrível. Eu tinha pesadelos... Tinha, tenho 

ainda. Depois, às vezes eu descia da cama dormindo e fechava 

a porta da minha casa, porque os soldados estavam lá. Falava 

para o meu marido: “Jacob, acorda, soldados estão aí”. 

É bom contar essa história, porque gostaria que todo 

mundo soubesse que os judeus poloneses sofreram muito. Eu 

estava no campo fazia umas duas semanas e fomos fabricar 

calçados. Olhei para a amiga que estava do lado, trabalhando 

também. Parei de bater um minuto, um segundo, uma policial 

da SS mandou o cão em cima de mim. Até hoje tenho sinais, 

fui mordida por um pastor alemão. Um dia em Itatiba vi um 

cachorro desses. Não posso ouvir nem latir. 

Uma tarde, veio o caminhão, ia nos levar para a câmara 

de gás, uma amiga falou: “A Rosa é presa política, vamos ao 

escritório alemão”. A mulher do escritório achou meu processo, 

e pela lei alemã, até acabar o processo, não podiam me matar. 

Dessa vez, sobrevivi do gás. Era fim de 1943.

Fiquei dois anos em Auschwitz, de lá me mandaram para 

um campo onde Olga Prestes estava: Ravensbrück. Fui para 

uma fábrica de munições, encher balas com pólvora. A guerra 

estava indo, eles começaram a baixar a crista com a derrota 

de Stalingrado. E a gente pensava: “Será que a guerra está no 

fim?”. A gente sentia. Não tinha jornais, não tinha como saber, 

mas a gente sabia. 
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E lá fiquei até a Cruz Vermelha da Suécia nos libertar. Isso 

era 1945. Antes da rendição eles negociaram com Himmler, o 

ministro nazista, por não sei quantos milhões, a libertação de 

seis mil mulheres presas. Entre essas seis mil estavam as do 

nosso campo.  

E nos levaram para a Suécia. E nos deram tudo. Eu estava 

com quase 30 quilos quando saí de lá. Os suecos nos trataram 

como crianças recém-nascidas, deram roupa, comida, tudo. E 

fiquei dois anos. Aí comecei a pensar: “Estou livre, sem fome, 

estou feliz. Mas e agora, o que vai ser da gente?”. 

Escrevi para organizações judaicas que trabalhavam para 

ajudar o povo libertado. E me disseram: “Você não tem família 

no Brasil, na América, qualquer lugar? Escreva, nós mandamos”. 

Havia conhecido Dora Goldman, que viajou para o Brasil. 

Endereço: São Paulo. E essa carta chegou direitinho no Bom 

Retiro. Vim para o Brasil, estou aqui. Vim para o Brasil de navio, 

da França. A viagem durou 20, 21 dias.

E cheguei aqui como se fosse a minha casa. Estava muito 

feliz, os Goldman eram para mim como uma família. Comecei a 

namorar, me casei com Jacob Fajersztajn. Cheguei em outubro 

de 1946, nos casamos em 5 de janeiro de 1947. Acho que ele 

tinha vindo para o Brasil em 1936 ou 1935. Ele estava bem aqui. 

Ele vendia coisas e me deu uma vida muito boa. 

Aqui, quando se casa se dá presentes. Na Polônia, não. É um 

país pobre, o pessoal é pobre. E aqui, um trouxe vestido, outro 

trouxe outro presente. Não via isso com olhos tão bons. Para mim 

parecia esmola. Simplesmente não acreditava na bondade. Era 

difícil acreditar na bondade. Eu tinha visto só maldade rondando 

atrás de mim. De repente, chego, são amigos, muitos amigos...
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Com o Jacob tive dois filhos: Hermes e Maria Helena. Moram 

em São Paulo. Tenho cinco netos. E depois achei dois irmãos!

Ficava sempre procurando. Via as listas, quem vive, quem 

não vive. Procurei em Paris. Não achei. Eu tinha dois irmãos 

na França. Quem sabe não fugiram para Londres? Londres 

não foi bombardeada, não foi ocupada. Escrevi um anúncio, 

mandei publicar. Meu irmão voltou do serviço – ele se salvou, 

passou pelos Alpes com o filho de seis anos, com a mulher, 

eles se salvaram na Inglaterra. Ele saiu do trabalho e sexta-feira 

ele sempre comprava jornal judaico. Comprou jornal e viu 

o anúncio. Aí ele se viu lá! Fez contato. Tive sorte de não ter 

ataque de coração de alegria. Então, já achei dois irmãos. Estive 

lá um mês com os meus irmãos na França. Eles se ajeitaram 

bem, abriram uma malharia e estavam bem. 

Eu já tive sonhos. Mas agora?! Que sonhos pode ter uma 

mulher de 82 anos? Meu sonho é não perder a memória. Para 

não me tornar boba perto dos meus amigos, dos filhos e netos. 

Para não ser dependente, para morrer inteira, sem piedade de 

alguém. O maior sonho meu é esse. Nem ter riqueza, nem nada. 

Só a memória.
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Dizem que para ser geólogo tem de ter espírito de aventura. E é verdade. 

Eu me lembro da gente fugindo, tentando sair da cidade bombardeada pelo 

mar. O Iêmen estava em guerra civil. Éramos nove funcionários e 16 esposas e 

crianças. Quando entrávamos na água, a menina de dez anos que eu carregava 

nos ombros falou: “Minha mãe nunca me deixa entrar aqui nessa praia porque 

aqui tem muito tubarão!” Aí eu disse pra ela... 

Espera aí. Deixa eu contar essa história desde o começo. Estudei quatro anos 

de Geologia no Rio de Janeiro, lá na universidade federal, no Fundão. No final 

do quarto ano, a Petrobras fez um concurso, dando uma bolsa para a gente 

estudar o quinto ano em Salvador. A partir da formatura, éramos imediatamente 

contratados.  E foi assim que eu entrei na Petrobras, em 1982. 



A cidade 
tinha 200 

mil pessoas, 
morreram 

16 mil



Pois bem. É importante lembrar que, nos anos 1970, as 

maiores descobertas de petróleo no mundo foram feitas pela 

Braspetro, no Iraque. Eram os campos de Majnoon e Nahr 

Umr. Alguns poucos anos depois, o governo iraquiano tomou 

essa concessão da Braspetro, pagou 300 e poucos milhões 

de dólares e assinou com a gente um contrato de assistência 

técnica. Logo depois da assinatura estourou a guerra entre 

Irã e Iraque. Tínhamos umas 150 pessoas em Basrah, bem na 

fronteira. Eles tiveram de ser evacuados. Depois do início da 

guerra, ainda havia trabalhos a serem feitos para a assistência 

técnica. O meu trabalho era mapear um dos horizontes 

produtores do campo de Majnoon – mas trabalhando no Rio de 

Janeiro. Depois comecei a trabalhar com a Líbia e com o Iêmen.

 

Acabei sendo mandado para lá. O Iêmen, hoje, é muito 

diferente do país que conheci, que era um país árabe e 

comunista, com um sistema bem rígido. Havia três bases 

militares – uma russa, outra norte-americana e uma terceira 

francesa, em Djibuti, que controlava a entrada do Mar Vermelho. 

Era um país pobre, muito pobre. Havia o Iêmen do Sul e o Iêmen 

do Norte; uma república era islâmica e a outra era comunista. 

Antagônicas, claro, com grande tensão. E não havia produção 

de petróleo: a principal riqueza do país era a pesca. Mas tinha 

uma refinaria.

A vida na nossa sucursal não era fácil. Fazia um calor 

tremendo, havia aparelho de ar-condicionado até na cozinha. 

Das 10h às 14h era simplesmente impossível aguentar o calor. 

Eu era recém-casado, e ela estava lá, trabalhando também. A 

temperatura ficava na faixa entre 40ºC e 47ºC. Tinha praia, mas 

era uma “praia de inverno”. No calor, não dava para entrar na 

água. A pessoa ficava sujeita a uma insolação. Era curioso, pois 

não estavam acostumados com mulheres de maiô e biquíni.  
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As mulheres entravam na praia com roupa e tudo. Havia 

pouquíssimos estrangeiros. E não tínhamos o que fazer depois 

do trabalho. Não havia programas na televisão. Teatro e shows, 

esquece. Fui para lá em 1984, a guerra foi no início de 1986. 

Era uma época pré-TV a cabo, pré-internet, pré-tudo. A guerra 

foi no inicio de 86. Ligava a televisão e aparecia a fotografia 

de uma rosa! Uma rosa, parada, de manhã até as oito da noite. 

A rosa e uma música árabe tocando. Então, às oito, entrava 

um jornal. Era o único programa em inglês, um noticiário 

internacional, só que voltado ao sudeste asiático. As matérias 

sobre o ocidente só chegavam até o Marrocos. Tínhamos 

saudade até de sofá. Era uma coisa interessante, só quem 

morou no Iêmen sabe. A minha casa não era confortável, pois 

não havia móveis para comprar. Os móveis eram do Estado, 

horrorosos. Aí de vez em quando a gente ficava: “Pô, mas um 

sofá bom dá uma saudade...”

O Iêmen foi colônia inglesa, e se tornou independente em 

1967. O pessoal mais velho falava inglês. Com os mais novos a 

comunicação era complicada. Língua e cultura... Vou contar do 

Abdul. Certa vez, contratei um desenhista. Chamava-se Abdul 

Gaful. Seis meses depois, ele já tinha mais confiança comigo. 

E ele me disse assim: “Como é namorar? Como é esse negocio 

de namorar?” 

Eu tentei explicar: “Você conhece a moça, leva para jantar, 

ao cinema, dá uns beijos”. Ele ficava maravilhado! “Mas como 

se faz para dar um beijo? Aqui não tem nada disso, é só juntar 

dinheiro para pagar o dote. E se a pessoa é pobre, não vai 

conseguir uma esposa das mais formosas. Mas o que é pegar 

na mão? Como é abraçar?!”. Um negócio de louco, uma cultura 

completamente diferente. 
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E depois da guerra voltei lá. A minha sorte é que sou muito alto, porque os 

caras voaram em cima para me beijar, porque eu estava vivo! Muitos estrangeiros 

haviam morrido. A cidade tinha 200 mil pessoas, morreram 16 mil na guerra. 

Voltei dois meses depois. Eles vieram me abraçar, me beijar, eu falava: “Ó, pelo 

amor de Deus, tudo, menos beijo”. 

A primeira ida para lá foi em uma missão temporária, fiquei 45 dias. Depois 

voltei com a minha mulher, mais uns 15 meses. Ia ficar mais dois anos, mas 

estourou a guerra e nós voltamos. Nós estávamos fazendo toda a parte de 

pré-perfuração, a parte de aquisição de dados sísmicos no deserto e depois 

perfuramos o primeiro poço. Foi uma descoberta subcomercial de gás; naquela 

época não tinha interesse... Gás e nada era a mesma coisa.  E no final desse 

primeiro poço é que houve a guerra civil.

Quando começou, ficamos presos no nosso condomínio, que era um 

“BNHzão”, uns edifícios de três andares, pré-moldados, sem elevador, no meio 

de um areal. Presos ali por quatro dias. Todos os estrangeiros estavam indo 

embora, restamos nós e os palestinos. Houve ataque aéreo, combate de tanque 

dentro do condomínio, porque Áden é uma restinga, e os rebeldes estavam 

entrando e o governo resistindo; tinha uma bateria de artilharia do lado do nosso 

prédio que fazia tremer tudo. A situação foi piorando, piorando, até que numa 

noite aconteceram várias coisas, assim, pitorescas. 

Viramos mestres em guerra. Ela fazia parte do nosso cotidiano.  A cada quatro 

horas, bombardeio cerrado. Aí vinha uma pausa; duas, três horas depois, tudo de 

novo. O horário era em função da guerra. Bomba por quatro horas, ficava todo 

mundo deitado. Os apartamentos foram atingidos. Não tinha abrigo, não tinha 

embaixada do Brasil em Áden, não tinha um telefone em casa. 

Uma tarde, saímos do apartamento com um comboio da ONU, sem saber para 

onde estavam nos levando. A única coisa que consegui pegar foi uma garrafa de 

água e, sem passaporte, sem dinheiro, fomos parar na embaixada russa. Ela era 

na beira dessa praia, e a gente lá com mais de mil estrangeiros.  Ali vimos um 
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pessoal francês indo para o outro canto da praia, tudo escuro. 

Resolvemos seguir esse pessoal. Havia um soldado inglês e 

conversamos com ele, que era do Britânia, o iate da rainha, que 

estava indo para a Austrália e foi desviado para retirar os ingleses 

dali. Eu disse: “Nós somos sócios da British Petroleum, somos 

brasileiros da Petrobras”. Aí ele fez contato com o navio, que 

deu permissão para sairmos também. Eram nove funcionários, 

as esposas e crianças. Então fizeram uma fila, de mãos dadas. 

Entramos no mar, um soldado na frente, outro atrás. Eu não 

tinha filho na época. Me lembro de que nós só tomávamos 

banho nas praias da baía, ocupadas pela guerra. Naquela parte 

ali de fora, mar aberto, tinha muito tubarão. E nós naquele mar. 

A menina que eu levava nas costas falou: “A minha mãe não me 

deixa entrar aqui porque tem muito tubarão”. Eu respondi: “Mas 

minha filha, já é meia-noite e meia, se tem tubarão, ele está 

dormindo há muito tempo”. Só então ela se acalmou. Começou 

a vir onda, passamos a arrebentação, os soldados começaram 

a jogar as mulheres para o bote. E cadê que eu subia? Estava 

de jeans, escorregava. Vieram dois soldados, dois armários de 

uns 2 metros de altura. Eles me pegaram e me jogaram que 

nem saco de batata. Caí em cima do pessoal, todo molhado, 

assustado. É assim, na guerra nem tudo é drama.  

Do bote víamos Áden pegando fogo, o incêndio do 

bombardeio. Aí o soldado disse, naquele inglês bem britânico: 

“Podem ficar calmos, de agora em diante estão sob a guarda 

da Marinha Real”. Hoje eu já acho engraçado.  Só faltou uma 

música tocando de fundo. 

Durante uma semana ninguém sabia o que estava 

acontecendo conosco. Fomos para a Somália Francesa. A 

Petrobras entrou em contato com uma empresa que havia 

prestado serviço para a gente no Iraque e tinha escritório no 
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país onde estávamos. Mas ali estava apinhado de refugiados 

do Iêmen, e não havia hotel. Eram 25 pessoas, criança à beça, 

mulheres, sem roupa, sem nada. Essa empresa fez uma coleta 

de roupa e ficamos hospedados num prostíbulo durante quatro 

dias. As crianças brincavam com as moças. De noite, quando 

os clientes chegavam, nos recolhíamos em uma ala, era para 

não atrapalhar o comércio. Depois invadimos um hotel, nossa, 

é muita história. Acabou que voltamos ao Brasil. 

Não posso deixar de contar da Bolívia, trabalhei lá também. 

Íamos de monomotor para o campo; a gente pegava o trajeto 

de Santa Cruz de la Sierra  para o sul, para a Argentina. Saía com 

tempo bom, e depois de umas quatro horas de voo, chegava lá. 

Mas às vezes havia essas frentes frias que vêm do sul, elas sobem 

acompanhando ali os Andes, e com uma velocidade absurda. 

Quando você está voando e encara uma dessas é um negócio 

de louco. Acontece muita turbulência na área da montanha, e às 

vezes não se vê nem o topo delas, o piloto tem de achar um buraco 

na nuvem pra poder sair...  Então aquilo ali era um desespero.  

Eu me lembro de uma vez quando a gente estava baixando. O 

piloto fez uma aproximação para pousar, era uma pista de grama 

mínima; ele conseguiu, deu a volta, ia pousar, quando passou uma 

porca com cinco filhotes, e ele teve que arremeter e sair. Uma 

porca e cinco porquinhos!  Olha...! Outra vez, estávamos também 

em um monomotor, olhava para baixo e era só montanha. Apitou 

o alarme de incêndio, já saindo fumaça do avião... 

Mas vai se vivendo, né? Aventura faz parte do trabalho. Não 

consigo me imaginar atrás de uma caixa registradora ou, então, 

carimbando papéis. Tem que ter adrenalina. Não é possível viver 

sem ter adrenalina, senão você vai se lembrar do quê?
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Sou apaixonada por cinema. Tinha ido ao cinema muito 

pouco lá em Fortaleza, porque o amante não ia pra cinema, e fui 

levando. E me apaixonei foi depois, assim, dos 30 anos. Porque 

assisti dois filmes dele, ai, meu Deus! Me apaixonei. Daí resolvi 

escrever o roteiro da minha vida. Da minha vida com a minha 

filha. Mais a vida dela do que a minha. Ela tem raiva disso. Digo: 

“Vou botar a história como ela é, sem enfeitar”. E tudo o que 

está escrito ali é verdade.

Minha mãe morreu quando eu tinha três anos. Meu pai 

casou de novo, e eu morava com meus avós. A minha avó era 

muito ruim. Ela culpava o meu pai pela morte da minha mãe, e 

descontava em mim. E ainda sovinava comida. 



Se aparecer 
um circo,

vou embora 
com o circo



Não aguentei; consegui ir pra Maranguape, para a casa de 

minha tia. Então, fui lá pra Maranguape, que já tinha luz, era 

outra coisa. Aí, pensava assim: “Se aparecer um circo, vou 

embora com o circo. Se aparecer um homem, vou embora com 

esse homem”. Apareceu o homem e daí eu fui.

Apareceu um cara, fui embora, eu tinha 15 anos. Era ir pra 

mais longe e assim por diante. Eu queria ir pra longe, não queria 

ficar ali. Fui comprar um remédio na farmácia pra minha tia. 

Aí, eu vinha passando, ele estava na rua, em Maranguape. Ele 

me chamou: “Por favor, vem aqui mocinha. Você sabe onde é 

que fica essa rua?”. Eu expliquei. Aí ele disse assim: “Você, se eu 

lhe chamar pra ir embora comigo, você vai?”. “Vou.” “Você vai 

mesmo?” “Vou, espere só um minutinho.” 

Fiz um curso no Senac, 60 horas de aula. Fui à Livraria Cultura, 

comprei um monte de livros, li todos. Quando vi os filmes do 

Pedro, não sei se por causa dos coloridos, dos personagens 

dele, que são muito fortes, que a história era parecida com a 

minha, aí tive a ideia de aprender a fazer roteiro. 

Fui lá na farmácia e disse assim: “Ó, tá aqui o dinheiro. Minha 

tia mandou eu comprar esse remédio, o senhor manda deixar 

o remédio lá, e diz pra ela que eu vou embora com aquele 

homem”. “Menina, você é doida, menina?! Tu não vai fazer uma 

coisa dessa!” Eu digo: “Vou! Ele me chamou pra ir embora e eu 

vou-me embora!”. Entrei no carro do homem e fui-me embora.

Fui levar um trecho do roteiro pra professora, pra ela ver se 

estava direitinho. Aí ela disse assim: “Mas essa cena tá muito 

longa!”. Aí eu disse: “Mas por quê? Não pode ter uma cena 

longa? Mas eu me lembro que Hitchcock tem uma, tem um 

filme que é uma cena só, então, por que que a senhora está 
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falando isso?” Aí, ela viu a besteira que ela fez. Você pode ter um filme com uma 

cena só, compreende?

Na minha cabeça, eu era tão inocente, que ninguém nunca falou de sexo, 

nunca falou os perigos que a vida tinha. Eu tinha a inocência de uma criança de 

três anos, porque era tabu isso, ninguém falava nada. Fui-me embora com ele, 

fiquei 12 anos com ele.

Ele era bem mais velho. Devia ter uns 40 anos, um metro e noventa, e eu tinha 

15 anos. Fiquei lá em Fortaleza, ele me colocou em um pensionato. Fiquei lá um 

tempo, depois ele alugou um apartamento, montou, fui morar. Logo na mesma 

noite que fui embora tive a primeira vez com ele. Um mês depois eu já estava 

grávida, nasceu a menininha, a Bárbara. Hoje está casada, tem três filhos, mora 

aqui em São Paulo. Na primeira noite, eu não sabia de nada, fiquei esperando, 

só deitada. Ele me ensinou tudo. E tudo o que eu aprendi no resto; ele era um 

homem que tinha uma formação, estudou fora...

Eu me apaixonei por ele, e ele por mim. Ele era casado, tinha uma família, e 

eu vivi de amante com ele. Ele me sustentava tudo. Eu não sabia quanto custava 

um quilo de arroz. Eu tinha empregada e todas as compras ele trazia. Eu não 

cuidava nem da filha! Porque eu era uma criança, não queria aquele problema. 

Eu queria era me divertir, sair, passear. E a menina ficava na mão dos outros.

Por que eu não posso escrever uma cena longa? Se tem filme que é uma cena 

só? Falei: “Quer saber, eu vou procurar livros! Porque tudo o que eu aprendi foi nos 

livros, então agora eu quero aprender roteiro nos livros também”. Porque tem, um 

monte. Daí, tem a receita de roteiro, parece uma receita de bolo.

Ele era administrador de uma construtora. E sempre estava viajando, eu 

viajava com ele. Ficava no hotel, passava o dia tomando banho de piscina, de 

noite a gente ia dançar. Ele se chamava Carlos. A mulher dele sabia de tudo. 

Fortaleza era pequenininha. Onde ele andava comigo os filhos dele entravam. 

Todo mundo sabia quem era quem. A mulher dele nunca me procurou. Eu é 

que tinha ciúme. Uma vez eu disse pra ele, quando estava com 20 anos: “É o 
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seguinte, cansei de ser amante. Agora quero casar. Como você 

não pode casar comigo, vou arrumar alguém pra casar comigo”. 

Esse homem enlouqueceu! “Se você dorme separado dela, me 

dá o telefone da sua casa pra quando quiser falar com você”. Aí 

ele deu. Eu ligava, ela atendia e chamava o Carlos. 

Quando eu tinha 27 anos o Carlos morreu. Meu chão sumiu, 

ele foi embora. Foi operar de câncer, pegou infecção hospitalar. 

Ele me deixou um bom dinheiro. Mas pra esquecer o Carlos eu 

viajei, bebia... Xingava muito Deus porque Deus tirou o Carlos 

de mim. Ele foi tudo na minha vida: pai, mãe, amante, marido, 

amigo, professor, tudo. Nunca mais gostei de ninguém, e olha 

que namorei um monte de gente. Com ele eu era a maior 

barraqueira, partia pra cima da mulher se ela estava dando em 

cima dele. Ele tinha um Galaxy novinho. Um dia, por ciúme, 

peguei uma pedra de calçamento, bati no carro todinho.

Acontece que na escola não se aprende a fazer roteiro. Você 

aprende a fazer roteiro lendo sobre roteiro, vendo filme. Você 

vê o filme e depois você vai ver o roteiro. Prestar atenção, saber 

como é que ele foi feito. E você acredita que funciona? Um dia, 

um francês, um investidor, quis comprar meu roteiro, mas ele 

queria me pagar pouco, só R$100 mil. Não vendi. Digo: “Se é pra 

pagar pouco, eu prefiro dar pro Pedro filmar”.  

Eu não vi o Carlos morto, não fui lá, respeitei a família dele. 

Mas na minha cabeça pensava assim: “Ele inventou a morte pra 

ficar longe de mim”. Isso aí era uma doença, só pode ser. Ligava 

pra construtora, pedia pra chamar: “Mas ele morreu”.  “Não, 

ele não morreu não.” Não acreditava, comecei a ficar maluca. 

Viajei até os lugares que fomos juntos, atrás dele, até acabar o 

dinheiro que ele me deixou. Torrei tudo em um ano. 

Fui uma péssima mãe. Mas, também, com 15 anos, queria 
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o quê?! Eu só queria passear. Nem eu e nem o Carlos, a gente 

não era apegado à Bárbara. Por causa disso tudo, de eu ser uma 

criança, minha filha me deu muito trabalho. Eu não sabia ser 

mãe. E ela usou drogas, muita droga. Começou com 14 anos, já 

aqui em São Paulo. Eu queria vir pra São Paulo porque queria ser 

artista. Queria conhecer o Silvio Santos. Eu ficava de manhã até 

a noite vendo o Silvio Santos. 

Comecei a escrever o roteiro porque assisti a “Tudo sobre 

minha mãe”, do Pedro. É, o Pedro Almodóvar, o diretor espanhol. 

E depois assisti “Fale com ela”, do Pedro também. Então eu quis 

escrever o roteiro da minha vida. Queria fazer e mandar pra ele. 

E mandei. 

Aí, conheci um paulista que estava de férias, e ele casou 

comigo em oito dias. Daí vim pra São Paulo. A Bárbara ficou 

no Ceará, eu vim embora sozinha com o André, ele era piloto 

da Transbrasil. Fui morar com a minha sogra, no Bom Retiro. 

Aguentei três meses e saí da casa dela, ela me trucidava. Peguei 

minha mochilinha, fui morar na pensão na rua do lado. 

Já sabia fazer unha. Aprendi no Ceará. Enquanto ele 

passava o dia trabalhando, eu passava o dia tentando fazer 

unha das amigas do prédio. Saía todo mundo com as unhas 

pingando sangue, mas não tinha esse problema de doença. 

Fui aprendendo. Peguei o ônibus elétrico que ia pra Augusta, 

porque em Fortaleza a rua Augusta era famosa. Andei do início 

ao final dela. Todo salão eu entrava e dizia: “Ó, tá precisando de 

manicure?”. Fui ao Taluama, fiz um teste, fiquei um ano lá.

No primeiro dia de aula, todo mundo se apresentou. “Ai, eu 

sou jornalista”; “Eu, meu nome é fulano de tal e sou jornalista”; 
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“Meu nome é isso...” Aí quando chegou a minha vez eu disse assim: “Eu sou 

Florescelia, eu sou manicure”. Na outra aula, perguntei pra professora: “Cadê 

aquela moça do cabelo vermelho?”. Aí ela disse assim: “Ela desistiu do curso”. 

Você acredita que ela disse que achava que o curso era mais, era mais bem 

selecionado? Eu não acreditei. Mas o dia que eu encontrar com essa moça, eu 

vou olhar bem na cara dela assim, e vou dizer assim: “Mas tu é tonta, é?”. 

Às vezes ficava no aeroporto de Guarulhos esperando o avião do André chegar. 

Eu comia no aeroporto, dormia lá. Levava a minha malinha, ficava duas noites 

com dois dias. Cochilava na poltrona. E aeroporto é sempre movimentado, era 

mais legal ficar lá do que na sogra. Alugamos uma casa na Penha, um sobrado. Aí 

ela passou a morar lá. Mas ele era um homem sem atitude, troquei a fechadura 

da casa, me separei dele.

Eu recebia pensão do André, mas quando ele foi mandado embora da 

Transbrasil, fiquei na pindaíba. Encontrei uma manicure com quem havia 

trabalhado. Ela ligou pra Cristiana Arcangeli, que estava montando um salão 

com o Mauro Freire. Fiquei três anos trabalhando com eles. Conheci muita 

gente no salão. A Costanza Pascolato, as modelos todas das antigas, Isabella 

Fiorentino, Camila Espinosa, as do começo da Fashion Week, o povo da moda. A 

Joyce Pascowitch, tinha a Tânia Magalhães, que era dona da Lita Mortari, a Luíza 

Tomé, a Clô, Clô Orozco. Todo mundo gostava de mim, graças a Deus.

Trouxe a Bárbara depois de um ano. Aí ela foi estudar em escola pública e 

começou a andar com quem não presta, começou a usar droga e foi indo... 

Eles, lá da produtora, devolveram meu roteiro, acho que é porque o Pedro 

não me conhece. No dia que ele me conhecer, aí ele vai ler o roteiro. Não vendi 

o roteiro para o francês primeiro porque ele quis pagar pouco, segundo porque 

ia acabar com o meu sonho do Almodóvar, e preferi optar pelo sonho. Eu sou 

persistente, eu só vou desistir dele quando o Pedro olhar na minha cara e falar 

que não quer o meu roteiro. 
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A Bárbara usou drogas, ela se prostituiu, depois teve filho. No 

comecinho era o cigarrinho. Conheceu um cara que era garoto 

de programa, que usava droga, teve mais dois filhos, e foi só na 

droga e só na prostituição. Ela é fraca, porque a pior coisa que 

existe no mundo é a pessoa não ter coragem na vida.

Era maconha, cocaína, não sei se tinha crack. Mas ela parou, 

fez um curso de enfermagem, se formou. Foram 12 anos nessa 

vida. Ela mora na Zona Norte, a gente não se vê mais. O primeiro 

filho eu crio até hoje. Os outros dois mandei pro meu irmão, ela 

pegou um de volta, o outro está em Maranguape. Hoje eu crio 

o meu neto, é um doce de pessoa, é tudo diferente.  Desde que 

nasceu mora comigo. 

Saí do salão do Mauro, resolvi fazer unha na casa das 

pessoas, dobrei o meu ganho, fui morar em Higienópolis. Na 

rua Alagoas, em frente ao parque Buenos Aires. Gosto do bairro, 

os prédios são antigos, gosto do que é antigo. Cada prédio 

daquele tem uma história, gente! Quanta gente não morou 

ali?! É tudo história! Sou manicure da Suzana, ex-mulher do 

Arnaldo Jabor. Que é do cinema. Daí, eu disse: “Eu vou dar pro 

Jabor ler, é um cineasta muito experiente”. Ele leu e gostou. 

Falou que era bom, bem escrito, roteiro estilo americano, mas 

não gosta de drama. E é um drama. Não gosto de comédia. 

Pra mim, o cinema tem que ter o sonho, seja do amor, seja 

do drama... O povo transformou programa de televisão em 

cinema. 

Tem uma coisa: hoje nem olho para os homens mais. 

Para mim, hoje, só tem um homem na minha vida. É o Pedro 

Almodóvar. Se ele quiser casar comigo, eu caso. De verdade. 

Tenho ele no meu celular. Vou fazer uma tatuagem dele aqui 

no meu braço. Pra carregar comigo. Tem um diretor português 
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que está fazendo um documentário sobre mim, filmaram lá no 

Ceará, aqui em São Paulo e, daqui uns tempos, vamos até Madri 

falar com ele. Vou lá na produtora dele. Se ele não atender, fico 

esperando na porta. Fico lá na porta até ele falar comigo.
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sebastião 
marinho

Sou de uma região denominada Bom Sucesso, pertencente 

ao município de Solânea, Alto Curumataú, lá na nossa Paraíba.  

De Campina Grande, a São Paulo eram 52 horas de ônibus. Eu 

fiz essa viagem tinha 28 anos, e cheguei aqui com os mocotós 

dessa grossura. 

Nós temos o costume de todo ano pintar a casa, ou passar 

cal, então trazia a imagem da São Paulo toda iluminada, banhada 

a ouro, aquela maravilha. Tudo limpo. Tudo encantador. O chão, 

para mim, devia ser um tapete. Saltei – era abril de 1976 – na 

estação Júlio Prestes, vi tudo ao contrário, o que mais tinha era 

cachorro vira-lata e mendigo, aqueles prédios sujos, a fuligem 

louca. Mas bebi da água e continuo aqui, são quase 30 anos.  



Saía toda 
noite, mas 
ninguém 

sabia o que
eu fazia



Fui me virar, precisava de algo fixo, fui ser zelador de prédio, 

ali na rua das Palmeiras, 268, em Santa Cecília. Eu era homem do 

campo, não sabia daquela função de zelador, tive que aprender. 

Morava no prédio, lá em cima, não pagava aluguel, não pagava 

água, e tinha o salário certo. Aquele prédio era diferente dos 

outros: morava somente inquilino, cada um tinha sua chave. 

Eu fazia tudo, de síndico e de faxineiro. Uma vez por mês eu 

lavava aquele prédio, pegava de apartamento em apartamento, 

tocando a campainha de um por um. “Vamos ajudar”. Aí todo 

mundo pegava duas vassouras e todo mundo ia lavar o seu 

andar, jogava água de mundo abaixo, então era uma coisa 

muito gostosa.

Até ali ninguém sabia. Já tinha mais de ano que eu trabalhava 

no prédio, eu saía toda noite, mas ninguém sabia o que eu fazia. 

Uma vez eu fui ao programa do Rafael Carvalho, na TV Tupi, 

e quem mandava era a Tupi. Me apresentei tocando a viola 

junto com o Téo Azevedo. Quando terminei o programa volto 

para casa. Está o povo todo no meu prédio me esperando.  “Eu 

quero ver o senhor! O senhor é artista! O senhor é um artista e 

trabalhando aqui?!” Mas eu expliquei pra eles, eu não tinha como 

sobreviver profissionalmente direto em São Paulo. Era questão 

de espaço, que a gente não tinha. Era perseguição danada ao 

nordeste. Foram mil coisas que a gente lutou para  fazer de São 

Paulo esse espaço nordestino estupendo que hoje é.

Sempre fui cantador de viola, compadre. Comecei com 

oito anos, lendo história de cordel para o meu pai e a minha 

mãe. Eles acharam uma maravilha, e todo mundo curtiu o 

menino cantando. Reunia a família todinha, eles preparavam 

o cuscuz de milho, café, bolacha seca, e eu começava, no 

clarão da lamparina, porque não tinha outra luz, e eu lia “Pavão 

misterioso”, “Cachorro dos mortos”, “Sofrimentos de Alzira”.  
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Eu entrava tão profundo na história... Dali a pouco, dependendo 

do assunto, todo mundo estava chorando. 

Aquela coisa linda, meus avós ali perto. Esse meu avô foi 

promotor de cantorias. Ele tinha um casarão enorme, e eram 

duas cantorias por ano: na véspera de São José e no Dia de Todos 

os Santos, março e novembro. O povo da região passava a noite 

com os cantadores. E com eles comecei a sentir os primeiros 

versos. Eles me explicavam como se fazia uma sextilha, como 

desmanchava um martelo agalopado, como fazia uma toada 

gemedeira, a embolada, um galope à beira-mar.

Mas a coisa ficou brava mesmo quando comecei, com 15 

anos, encarando os primeiros cantadores na minha região, na 

casa do meu avô. Eu era convidado para cantar no local, cantava 

com os cantadores, mas não profissionalmente. Segurava o 

desafio, segurava os cantadores, mas a família sentiu que eu ia 

partir e lá veio a pressão. “Não, você não pode, porque isso é 

vida de vagabundo”. Gostar de arte todo mundo gosta, menos 

de ter um artista na família. E assim me seguraram até os 20 

anos de idade.

Quando tinha 20 anos, no dia 15 de novembro de 1968, foi 

a minha primeira cantoria oficial, com um cantador chamado 

Cícero Beija-Flor, de Catolé do Rocha. E dali começou a minha 

história.  Tinha que me segurar, porque a família me dispensou. 

Veio a família: “Continua, mas se estiver passando fome, não 

volte, ninguém vai lhe dar a mão!”. Daí meti a cara. Sofri como 

um danado. Cantar por esporte, tudo bem, mas quando é para 

encarar profissionalmente, sofri os diabos. Passei fome, andei a 

pé. Ia a pé de Solânea até Picuí, umas 15 léguas. Para a cantoria 

no sábado, saía na quarta-feira a pé. Não tinha dinheiro para 

pagar passagem. Mas não voltei pra casa.
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Em 1970 lancei um programa numa emissora chamada Rádio Cultura, de 

Bananeiras, vizinha da minha cidade. Em 1973 terminei o programa e passei 

para Campina Grande, João Pessoa e Recife. Nessa época as famílias compravam 

os primeiros rádios, e começaram a me ouvir.

Aí vim a São Paulo, vim direto participar da Semana Nordestina no Anhembi.  

Era para vir de avião, mas eu tinha medo de encarar o asa dura, aí troquei as 

passagens, e foram aquelas 52 horas de ônibus, aquelas de engrossar o  mocotó. 

Fui para o Hotel do Borba, no Brás, aí arejou, encontrei de cara Jackson do 

Pandeiro e Luiz Gonzaga. Estavam lá também a Anastácia e o Dominguinhos, 

que era um molecão. 

Essa Semana Nordestina era para fazer somente oito dias, mas a coisa pegou 

tanto, foi muito movimento, prorrogaram para mais quinze. Comecei a procurar 

os conhecidos e fui cantar nos cortiços. Ia visitar a turma, e a turma pedia: “Leva 

a viola”. E numa semana ganhei o triplo do cachê que estava ganhando. Eram 12 

em cada quartinho, uma churrascada danada, eu começava a cantar os poemas 

de Nordeste, eles se danavam a beber e a chorar. E passava a bandeja, e botavam 

dinheiro na bandeja. 

Mas acabou a Semana Nordestina, voltei para Campina Grande, já pensando 

em ficar em São Paulo. Fiquei um mês, era 1976, voltei de vez, aí foi que surgiu 

esse trabalho de zelador. Depois surgiu o metrô lá em Santa Cecília, e o metrô 

bagunçou o coreto. Abriram uma cratera, deixaram uma trilha na calçada para 

passar. Eu não podia chegar de madrugada. Muitas vezes me tomavam a viola, 

era assalto, de madrugada ali não tinha nada. Os caras enquadravam, desanimei. 

Pedi as contas e fui embora do prédio. Fiquei três anos ali.

Aí teve uma cantoria oficial na rua Augusta. Tinha que fazer uma cantoria 

ali pertinho, peguei a viola e saí descendo a rua Augusta. Aí escuto um barulho 

danado, gente demais numa churrascaria. Vou ver, dois gaúchos cantando, 

repentistas, trovadores gaúchos. Mas não tinha um gaúcho, a não ser o dono da 

churrascaria. A casa estava lotada, de canto a canto só de nordestinos. Que coisa 
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mais sem jeito. Vou ao dono da churrascaria, eu com a viola: 

“Acho que o cantador desse público é a minha linha, que é de 

repentismo”. Ele ficou entusiasmado: “Você é repentista? Então 

canta para os conterrâneos seus”. No mesmo dia, na mesma 

hora. Pego o violão do danado do gaúcho, chego lá e começo... 

Compadre, vi minha gente suspirando, meio bebaça, respirando 

fundo. A poeira subiu, o gaúcho endoideceu. Falei com o João 

Quindingues e nós fomos. Todo sábado na churrascaria.

E assim a vida ia. Tenho boas lembranças. Vou contar duas. 

Uma, foi a minha maior consagração. A coisa que eu mais gostei.  

Foi quando a gente participou aqui no Vale do Anhangabaú 

das Diretas Já. Participei da campanha das Diretas Já. Em cima 

daquele palco, aquela multidão. Junto com Tancredo Neves, 

Ulisses Guimarães. Estava todo mundo junto. Foi quando eu vi 

o Anhangabaú todinho me aplaudindo, e de pé. Porque nem 

tinha cadeira, todo mundo na rua. O Osmar Santos era quem 

estava apresentando. Cantamos cinco minutos e daí a pouco o 

povo gritando e pedindo que a gente voltasse de novo. A gente 

fez uns cinco minutos. Aí ficou o povo gritando que a gente 

voltasse. A gente voltou e fez mais dez. Aquela multidão. Uma 

loucura aquilo ali. 

  

Mas aí vem o contrário. Em 1989, 90, eu e o Mário Heleno 

fomos contratados pra abrir o show de uma banda dessas, 

banda de rock, nem me lembro o nome. Era no Olímpia, na Lapa. 

Um cachê alto, tudo certinho, uma multidão danada. Quando 

chega a hora a gente entra, tudo escuro. Abriram as cortinas, 

começamos a cantar. Meu compadre, a minha estrofe saiu, 

mas a do Heleno não teve jeito. Olha, foi batom, tênis, sacola, o 

diabo. Tudo que não prestava caiu em cima da gente. A gente 

olhou, estava aquela turma com o cabelo moicano, o cabelo 

doido, cabelos vermelhos e azuis. Tudo em ponto de bala para 
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embalar na banda. Aí entram dois repentistas cantando ao som 

da viola. Vaia. Então foi a maior vaia que eu tomei em toda a 

minha vida. Esses são os dois ângulos: o aplauso da multidão 

nas Diretas Já, e a vaia estupenda do Olímpia. 

A cantoria tem isso, a viola tem isso, e é isso que queremos 

manter, passar adiante. Nós já fomos muito perseguidos, a 

situação só mudou quando a Luiza Erundina foi eleita prefeita. 

E teve a Rádio Atual, a criação da Ucran, essa organização nossa. 

Significa União dos Cordelistas, Repentistas e Apologistas 

do Nordeste. E ela vem desde 1988, fazendo muita coisa 

acontecer. 

Agora, quis pagar uma dívida com meus velhos mestres. 

Escrevi um livro, Romeu e Julieta em poesia para crianças. Isso 

vem lá de trás. No meu tempo de menino era muito difícil escola. 

O pai, para distrair a molecada, ia para a cidade, comprava os 

folhetos e levava para os filhos. Os meninos começavam a 

aprender as primeiras letras ali. Então, aí achei essa ideia do 

livro infantil muito boa. E o Shakespeare... Foi gostoso, nunca 

tinha me aprofundado naquele texto. A gente usava Romeu e 

Julieta na cantoria, mas nada com conhecimento, usava mais 

de ouvido, que alguém tinha falado. 

Acho que estamos num tempo novo. Como ontem o cordel 

foi tão importante na minha caminhada, hoje é importante 

para o desenvolvimento da leitura. Obedecendo às rimas e às 

métricas, é muito mais prático para desenvolver a leitura. Para a 

criançada isso é ótimo. Tem tanta coisa que a criança se envolve 

por aí afora, coisas que até não levam a canto nenhum. E, olha, 

estou querendo voltar para as ruas. Organizar umas três duplas 

de repentistas e ir para as ruas, montar um programa de rádio, 

muitos projetos. 
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A viola sempre meu deu muita alegria, muita. Tive uma 

muito grande que eu conto agora. Depois que saí de casa quase 

excomungado, fiquei três anos sem voltar para a terrinha. Nem 

pra cantar e nem pra visitar o povo. Saí mordido mesmo, porque 

o negócio era triste. Aí eu volto em Solânea, tinham preparado 

uma cantoria no grupo escolar, não era nem perto lá de casa, 

ficava assim a uns seis quilômetros. Aí subo lá no palco, entrei 

por trás, e que eu olho para a plateia na minha frente, aí estava 

minha família todinha, meus pais, meus avós, os tios, tudo ali na 

frente, foi uma emoção muito grande. São esses os momentos 

que a viola dá para a gente. 

Aos 63 anos, estou muito feliz. Estou feliz, porque eu até 

pensei que, quando eu completasse os 60 anos, de brecar a 

viola. Brecar de cantar. Mas parece que agora depois dos 60 foi 

que eu peguei pique. Eu agora não sei quando vou parar não.
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Nós morávamos num cortiço, isso já era em São Paulo. Por 

volta de 1960. Havia um senhor nesse cortiço, chamava-se 

Sabas, era mestre da Escola de Aprendizes de Mecânico da Fiat 

Lux. Ele me arrumou o primeiro emprego com carteira assinada, 

fui ser aprendiz de torneiro mecânico. O sonho da minha mãe 

era ter um filho operário. E comecei a ilustrar um jornalzinho 

da fábrica feito em mimeógrafo. Fazia umas charges contra 

a fábrica, umas sacanagenzinhas. A fábrica inaugurou um 

refeitório novo, fábrica inglesa. E quiseram saber quem era o 

desenhista do jornal. Pra quê? Mas era para decorar o salão de 

festas, e eu achando que queriam me mandar embora...  Eu 

estava com 15 anos e não sabia ler, e eu tinha vergonha. Aí fui 

fazer um curso de alfabetização de adultos, e esse é o único 

diploma que tenho. 



Eu estava
com 15 anos
e não sabia 

ler



O professor Osório me ensinou a ler. Como eu era adolescente 

e os demais alunos, adultos, resolveu me dar mais atenção. O 

meu aprendizado foi um pouco mais fácil. Ao mesmo tempo 

comecei, sem ter a menor noção de nada, a pintar painéis para 

decorar os bailes. A oficina preparava as estruturas de sarrafo, eu 

esticava papel craft com grampeador, fazia lá, inventava meus 

temas, fui pintando. Para aproveitar a estrutura, na segunda-feira 

jogava fora o que tinha pintado e punha outro papel para pintar 

novas coisas. Ao mesmo tempo pintava alguns quadrinhos, 

porque já tinha o status de artista, não era mais um operário, 

ficava por conta da decoração, pois tinha baile todo sábado. 

Antes disso, aconteceu muita coisa. A começar pelo meu 

nome. Morava no mato e me chamava Elifas, já imaginou? 

Meu avô materno era espírita, e em um livro que ele tinha, de 

ocultistas, descobri que meu nome saiu de um ocultista francês 

do século XIX, chamado Elifas Levi. Questionei meu pai sobre 

o nome. Ele se chamava Zé Vicente. “Por que esse nome tão 

estranho?”. Ele já estava embriagado, meu pai bebia muito, e 

me disse: “Porque você não vai ser um zé-ninguém como eu”. 

Passei a achar que essa frase talvez tenha sido a coisa mais 

importante da minha infância. 

Nós somos do Paraná. De Rolândia. E por lá, não foi fácil. 

Eu tinha certa habilidade com as mãos, aprendi um pouco de 

marcenaria. E fiz  fiz todo tipo de trabalho que um moleque 

pobre pode fazer: carregar sacola em feira, limpar casa... Além 

de muito pesado para menino, trabalho de casa era vexatório, 

porque, na cabeça de um moleque de nove anos, encerar casa, 

lavar banheiro, eram coisas de mulher.  

Perto de Cruzeiro do Oeste meu avô e meu pai abriram um 

sítio para plantar café. Ainda menino a gente fazia o trabalho 
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de limpar as covas de café. O café se planta dentro de uma cova, porque 

enquanto a mudinha está pequena é coberta com gravetos, uma espécie 

de estufazinha para o café se desenvolver. Mas meu avô Juca enlouqueceu 

porque a geada acabou com o cafezal dele, e ele perdeu as terras para o Banco 

do Brasil. Morreu louco.

Não tivemos infância, roubaram o melhor tempo da vida do indivíduo, que é 

o tempo da infância, o tempo em que você constrói o caráter. Tivemos que ralar 

muito cedo. E meu pai não aguentou a história da família numerosa que ele, sem 

pensar direito, botou no mundo. Éramos seis irmãos. Mas meu pai pensou: “Vou 

cair fora, vou deixar de lado”. O recurso que ele passou a usar era o pior de tudo, 

o alcoolismo. Eu tinha a penosa tarefa de tentar buscá-lo embriagado, às vezes 

caía na rua e eu não tinha força para levá-lo para casa, então eu dormia junto 

com ele na rua para as pessoas não roubarem as coisas dele. Foi um período 

muito ruim da minha infância. 

Depois moramos em Londrina por um período curto. Perto de casa tinha 

um puteiro. As prostitutas andavam de charrete, elegantes. Eu achava aquilo 

uma maravilha. A minha mãe, para termos algum recurso, fazia empadinhas 

e salgadinhos, e eu ia vender na zona, à noite. As prostitutas obrigavam os 

coronéis a comprar o tabuleiro todo para eu ir dormir cedo. Toda vez que vejo 

uma prostituta tenho um carinho especial, elas me protegiam. Eu estava com 

dez, 11 anos. Além dos salgadinhos, entregava leite de charrete, com dois 

japoneses, de madrugada. Acordava às quatro e meia da manhã... E à noite ia 

para a zona, quase não dormia.

Tínhamos pouco tempo para brincar, pois muito cedinho todo mundo ia 

para a roça. Quando a gente voltava, escutava rádio. Era o jantar e depois todo 

mundo na sala ouvindo o rádio, as histórias do Jerônimo: o herói do sertão. A 

brincadeira mesmo era jogar futebol. E ficar caindo, de um cipó, dentro do rio. 

Pião a gente jogava muito. Os netos ficavam esperando o avô dar um guaraná 

Caçula. E depois invadíamos a despensa para tomar leite condensado, fazendo 

um furinho na tampa... São lembranças boas desse tempo tão ruim. 
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A infância foi piorando à medida que a gente veio em busca 

de tratamento para o meu pai.  Meus pais vieram com os quatro 

menores para São Paulo para se tratar. Eu e o Eurípedes ficamos 

com meus avós paternos trabalhando, lustrando móveis. Minha 

mãe sofreu muito, porque ficou sem os dois mais velhos. Ao 

mesmo tempo ficou sozinha aqui com um alcoólatra e doente. 

Ela fazia colar, fazia biscate, se virando como podia, morando 

num cortiço, uma coisa horrorosa em que moramos algum 

tempo aqui. Cheguei a São Paulo com 13 anos.

A situação estava bem complicada. Ajudava minha mãe 

até altas horas da noite a fazer colar, as bijuterias vagabundas. 

Morávamos em um cortiço muito ruim, ali na Vila Anastácio, 

depois da Lapa. Em um quarto moravam praticamente oito 

pessoas. Eram uma cozinha comum e um banheiro comum. 

A única coisa boa era que uma fábrica jogava em um córrego 

aqueles blocos de gesso nos quais fundiam peças. Eu os pegava. 

Comecei a descobrir minha habilidade para fazer algumas 

esculturinhas, alguns santos. Ganhava algum dinheirinho. Até 

então não tinha estudado, não tinha como estudar. Em Rolândia 

não deu, em Londrina tinha que trabalhar. Eu não sabia nem ler 

e nem escrever.

 

Aí é que surge o Sabas, o professor Osório. A fábrica. Eu já 

cuidava da decoração do salão dos bailes. Decorei de maneiras 

diversas: neve, um baile no Rio, depois cruzei todo o salão 

com varais e roupas penduradas. Fiz uma homenagem ao Ary 

Barroso logo depois que ele morreu. Até que um dia apareceu 

lá a Marli Medalha, irmã da Marília Medalha, a cantora. A Marli era 

crítica de cultura do Diário da Noite, jornal de grande circulação. 

Viu aquilo, viu os meus quadros, virei menino-prodígio da noite 

para o dia: 15 anos, o moleque pinta favela, miséria, a pobreza. 

Que eram os meus quadros.
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Não acreditava muito naquele sucesso, resolvi esperar. 

Fiquei na fábrica. A fábrica completou 50 anos no Brasil, os 

ingleses vieram. Preparei um grande cenário com caixas de 

fósforos gigantes. Resolveram me indenizar para eu estudar 

arte. Mas meu pai bebeu aquela indenização toda, e fiquei sem 

dinheiro e sem emprego. Tive que correr atrás, era o único da 

família com emprego. 

Penei muito. Fazia pequenos biscates, tinha dinheiro somente 

para uma condução. Pegava o Praça Patriarca na Vila Anastácio, 

descia no Largo do Arouche. Fui trabalhar no estúdio do Pingo, 

fazia uns desenhos de nanquim sobre papel com gesso. O Zé 

Cantor, alfaiate da vila, me apresentou ao cantor e compositor 

Luiz Vieira, que era um astro. O Zé me levou ao Teatro Record, me 

apresentou a um cenógrafo. E eu sem dinheiro para comer.

Um dia, depois de um tempo, a televisão não me pagou. Fui 

falar com o Luiz Vieira e ele me deu um conselho: “Olha, tem 

muito cenógrafo e pouca televisão. Você é jovem, procura outra 

coisa”. E me deu um dinheiro. Três meses com grana. A caderneta 

foi zerada na venda. E fui me virar, fui para as pequenas agências. 

Três anos de muito sacrifício, de muito sacrifício mesmo. Não 

tinha lugar em casa, morava num quarto, não tinha o que fazer. 

Fui trabalhar numa pequena agência de propaganda.  

Criei um outdoor que chamou a atenção do Atílio Basquera, 

então diretor de arte da Editora Abril, a grande empresa de 

comunicação da época, em franco desenvolvimento. Era 

um outdoor colorido, e se fazia tudo em preto e branco. Ele 

mandou procurar a pessoa que tinha feito o outdoor.  Até que 

entrei como estagiário. Isso era 1967. E de cara fui trabalhar na 

Claudia, e aí eu tinha papel, revista, tinta, desenhava sem parar! 

Até assustava os diretores de arte.
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Desenhei para a Manequim, Quatro Rodas e Realidade, um 

timaço de jornalistas. E me dei conta que o país estava sob 

censura e eu completamente alienado. Cuidava da minha vida, 

apenas. Mas fiz uma carreira rapidíssima na Abril, pois dormia 

mal em casa, dormia no chão, não tinha espaço para nada, não 

tinha papel, não tinha tinta, não tinha dinheiro. Na Abril ficava 

até altas horas. Enquanto houvesse alguém para me dar uma 

carona, ficava na redação, malhando, estudando, vendo revista 

estrangeira, aprendendo. Foi minha grande escola... 

O tempo ia passando. Ao ver a ação do regime militar, 

comecei clandestinamente a fazer o Jornal Libertação, com 

Carlos Azevedo e Iolanda Huzak. Fazíamos no meu apartamento, 

eu era recém-casado. Casei-me com 23 anos, fui ter filhos bem 

mais tarde, com 33. Fazia o jornal e trabalhava na Abril. Isso era já 

68. Minha carreira foi muito rápida na Abril: entrei em 67 como 

estagiário, em 69 era chefe de arte de fascículos femininos. Aí 

ganhava um salário bacana, comprei a casinha da minha mãe. 

Comprei uma casa para ela. Vendo as dificuldades que 

a minha mãe tinha, o cuidado que ela sempre teve com as 

latas que abria para fazer vasinhos de flores, era tudo sempre 

limpinho. Eu dizia: “Pô, se um dia essa mulher tiver uma casa, 

vai ser um brinco”. Passei a sonhar com a casa que ia dar para a 

minha mãe. Lá longe, molequinho, eu dizia assim: “Vou dar uma 

casa para a minha mãe”. Bom, consegui comprar a casa para a 

minha mãe, um modesto sobrado na Água Branca, é um brinco 

a casinha dela, toda enfeitadinha, uma coisa linda. 

Em 72 fui fazer o Jornal Opinião, contra o regime militar. 

Fundei o jornal com o Raimundo Pereira e o Fernando Gasparian. 

Eu era diretor de arte da Abril Cultural e ganhava o salário de um 

carro popular por mês. Mas saí, porque não sabia ser o capataz, 
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eu não sabia mandar a pessoa embora. Mas antes de sair fiz a 

história da música popular brasileira, depois fiz  capas, roteiros, 

direção de shows. E ilustrei livros. 

Minha vida é ligada ao trabalho, muito mesmo. Fiz jornal, 

capas, e muitos cartazes de shows. Fiz coisas também para 

o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, na época das greves. E 

muitos anos depois criei o Almanaque Brasil, que tem mais de 

dez anos. Lá eu trabalho com meus filhos. O Bento e a Laura. 

Minhas alegrias, dois seres humanos incríveis, do bem. Tenho a 

imensa alegria de ter posto neste mundo maluco duas pessoas 

do bem, dignas. Ganhei duas netas gêmeas, Clara e Elis. E tenho 

um netinho postiço, o Pedrinho.  O que se pode esperar mais da 

vida? Dinheiro? Claro que o dinheiro pode encher um pouco o 

saco se não tem, mas a gente se vira. Mas tenho muito orgulho 

de dizer que fiz tudo na vida, a carreira, tudo, sem sacanear 

ninguém. E isso é o que tenho a dizer.
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mestre 
antônio 
bastião

O nome do meu pai era Sebastião Luiz dos Santos, e meu avô 

chamava Artur Luiz Pereira. A minha mãe era Maria das Dores de 

Matos, e é por isso que eu tenho esse nome de Antônio Luiz de 

Matos. Meus avós e meus pais também nasceram no Capivari, 

e dou essa continuação lá até hoje. Quando tinha muita gente 

reunida, quando era festa, a comida era frango caipira, galinha 

feita na panela de barro no fogão a lenha, café, moía a cana, 

com a garapa da cana fazia o café, tudo bem natural, tudo da 

terra mesmo, nada de indústria e essas coisas. A comida era 

canjiquinha de milho com feijão muito gostoso, ora-pro-nóbis, 

que tem uma proteína fora de série, e outros tipos de folha, 

tudo mesmo, a folha de taioba, folha de batata, fazia aqueles 

virados de feijão com muito torresmo, com muita carne, tudo 

de porco caipira, matava, porque tinha tudo, tinha galinha da 

própria roça, sobrevivia, era tudo assim. 

Ninguém tinha
o direito de

aprender a ler



Ninguém tinha
o direito de

aprender a ler



Meu pai era lavrador, meu avô também era lavrador, e deu 

seguimento para nós. Plantavam feijão e mandioca, que na 

língua nossa é manaíba. E em outras ocasiões é macaxeira. A 

gente sobrevivia disso. A minha avó Flozina trabalhava fazendo 

peneira, esteira. Minha família plantava feijão, arroz, a terra da 

gente era brejada, de brejo, e plantava muito arroz, banana, 

cana, abóbora, e a gente sobrevivia disso. E outras coisas – 

horta, vários tipos de legumes, bem assim tirados da terra.

Meu pai casou duas vezes, minha mãe morreu muito nova. 

Sou da primeira mulher dele, somos quatro irmãos. E mais 

quatro com a segunda. Ele teve a sorte de casar duas vezes, e 

parece até que peguei um seguimento dele, porque também 

sou viúvo. Minha esposa é falecida, mas pra mim está dando uma 

dificuldade pra casar, porque hoje está assim meio complicado. 

Naquele tempo era muito fácil, o pessoal era mais simples. O 

pessoal hoje está muito ativo. Graças a Deus, né? 

Vou falar do meu avô. Eles tratavam meu avô de Artur 

Barreiro, porque onde ele morou tinha uma olaria, aí colocaram 

esse nome nele de Artur Barreiro. Para sobreviver mais minha 

avó, ele fez a olaria pra fazer telha, minha avó fazia panela, 

fazia prato, aquelas gamelas de lavar pé, não tinha banheiro, 

tomava banho com as cuias, e as cuias eram de barro, fazia 

umas cuionas de barro, punha água na cabeça pra poder lavar... 

Os meninos iam até o rio buscar água, iam lavar o coador pra 

fazer um café, pra tomar banho. A vida era assim, era boa, tinha 

aquela humildade, como uns pássaros do mato. Os passarinhos 

saem voando e ficam bem felizes, não importa o que está 

acontecendo, se vem chuva, se não vem, se vem sol.

Meu avô gostava muito de cantar, hoje fala repentista, o meu 

avô cantava coco. E batia nos tambores, ele era uma pessoa 
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muito incentivada com a história do passado, era dedicado. 

E tinha brincadeira de criança, caboclo, dança, roda de viola, 

nove, papai ferreira. É uma dança que dança trocando as mãos 

e os pares num cruzamento. E tinha vilão, tinha o canto do 

mangangá, tudo nessa linha africana, coisas mesmo de raiz.

Hoje sou membro do congado de São Benedito, toco 

acordeom, acompanhando os cantos do congado. Uma música é 

dos homens pretos de Santa Efigênia, Nossa Senhora do Rosário, 

de Minas Novas. É assim: “Eu vim do congo, vim trazendo nosso 

congado, vim trazer nosso congado. Agradeço São Benedito, 

Santa Efigênia e Nossa Senhora do Rosário”. Tem outra que fala 

assim: “Eu vi Santa Rosa na beira da mata, vestida de branco e 

coroada de prata...”. São do tempo mesmo dos escravos, música 

buscada deles, dos escravos, daquele sofrimento que acontecia. 

E no Velho Testamento está ali que todo mundo é irmão, e tem 

uma história que diz assim: “Somos todos irmãos do Rosário”. 

E por isso temos esse respeito com a religião, esse cuidado 

com a Nossa Senhora do Rosário. Porque Nossa Senhora do 

Rosário é poderosa, ela dá uma força, e por isso dizemos que 

somos unidos do Rosário, porque o Rosário vem de Maria, e 

essa história que o rosário vem de Maria tem uma sequência 

fundamental, fundamental. Isso tudo veio da minha avó, minha 

avó rezava terço, ela rezava ofício de Nossa Senhora. Isso veio 

tudo da minha família mesmo, aprendi tudo isso com eles, tinha 

uma tia que rezava uns terços bonitos, chamava Laurinda.

Não pude aprender a ler e nem escrever, não tive condições, 

né? Porque ninguém tinha o direito de aprender a ler e nem 

escrever, mas Deus guardou aqui na minha memória essas 

coisas, e isso está me ajudando muito. E falo mais pros meus 

filhos: “Meus filhos, eu conto tudo pra vocês verem como é 

que era o tempo passado, como que era o sofrimento do seu 
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tataravô, do seu avô, até mesmo do seu pai até certa altura, e por isso que eu 

tenho esse cuidado com vocês”. Eu conto isso porque aconteceu, não estou 

mentindo abaixo de Deus, e aí quando vinha gente de fora igual a vocês, pessoas 

de cidade grande que chegam e procuram... Quando começou a Rede Globo, a 

Rede Vida chegar em Minas Novas com aquelas caravanas: “onde mora o Mestre 

Antônio?”. E alguém vinha e falava: “Um analfabeto daquele?”. Aí aparece lá um 

pessoal de Belo Horizonte que foi lá fazer uma entrevista comigo, chegou lá 

em Minas Novas, procurou um moço do fórum: “Você conhece aqui o Mestre 

Antônio?”. Ele disse: “Esse aí eu não conheço não, eu conheço aí um Antônio 

Bastião aí”. Mas o pessoal enfiou a mão na pasta e arrancou o documentário: “Eu 

estou procurando o Mestre Antônio!”. Encarou ele assim e o cara ficou todo... O 

cara trabalhava no fórum.

Agora, o meu aprendizado com os instrumentos musicais veio mesmo do 

meu avô. Meu avô fazia pro grupo dele. Inclusive peguei o grupo, e depois fiz 

questão de entrar mais na área das crianças, justamente pra incentivar. E é muito 

bom, tira menino de rua, é um trabalho incentivando e atraindo crianças pra não 

ficar na rua, que não vale a pena. Meu avô fazia os instrumentos pra ele, fazia pra 

outros grupos, fazia pra folia de Nossa Senhora do Rosário, aquelas caixas muito 

grandes, e esse trem foi tocando até que ele faleceu... Inclusive tenho lá em casa 

umas caixas que ainda foi ele que fez. Só fiz reformar. Na Igreja do Rosário tem 

os tambores, tem um tamborzão preto enfumaçado, ele fez esse tambor. Lá em 

casa na roça também tem. Um tal de Antônio, que é tamborzeiro, ele também 

bate tambor, é uma herança que vem de raiz dos meus antepassados, e estou 

dando esse seguimento pra frente. 

E tem também que ter respeito quando for pegar a madeira na natureza pra 

fazer os instrumentos, porque nós sobrevivemos do cerrado. É o cuidado com a 

natureza. Tem que estar preparado pra ter a consciência, chegar lá com a alma 

limpa. Eu aprendi que na hora que deita na cama faz as orações pra proteger, 

pro seu anjo da guarda. E tem que escolher o dia certo. Não pode chegar aos 

trancos e barrancos, roçando tudo. Primeiro tem que pedir ao rei da mata. O 

ideal é fazer de novo suas orações, benzer seu corpo – “Pai, Filho e Espírito 
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Santo” –, e entrar lá com a ferramentinha sua, consultar 

com as madeiras, ver qual você pode tirar pra não prejudicar 

aquelas pequeninas. Aquela lá em cima que tem folha não 

mexer nela, porque ela é a sombra dos pequenos, ela é a casa 

dos pequenos, como você é a casa da sua criancinha, e você 

tem um cuidado total com ela.

Tudo quanto é lugar que eu dou curso, eu peço aos alunos: 

“Tenha esse cuidado que você vai se sair bem”. E pega aquilo 

que a própria natureza está oferecendo e vai fazer um pandeiro, 

vai fazer uma caixa que tem um som maravilhoso. Os tambores 

conversam com Deus, pode ter certeza. Onde os tambores 

estão tocando, ali ninguém está pensando em fazer ruindade, 

pensando em roubar, pensando em matar. Os tambores têm 

um fundamento com o Pai do Céu, com a Nossa Senhora do 

Rosário, o manto de Nossa Senhora está ali cobrindo, ninguém 

está ali pra fazer maldade, mas sim pra agradar a Deus e aos 

anjos da guarda. 

Mas tem isso de me chamarem de “mestre”. Começou 

com a visita da Fundação de Arte de Ouro Preto. O moço fazia 

pesquisa, ele fez igual São Tomé: foi lá cheirar, ficou três dias em 

Minas Novas, foi pra roça, igual São Tomé, ficou lá só olhando. 

E eu mexo também com raiz, com ervas medicinais, mostrei a 

ele as raízes, aquela serve pra isso, essa é boa pra isso. Aí ele me 

disse: “Sabe o que eu vim fazer mesmo aqui? Um convite pro 

senhor ir visitar Ouro Preto”. Quando cheguei lá, eles já estavam 

com a mesa toda formada: “Olha, nós chamamos o senhor aqui 

porque lá no Vale do Jequitinhonha é o único nessa área dos 

tambores, na linha africana”. E me convidaram pra fazer uma 

oficina, eu nem sabia o que era isso. Na data marcada foi uma 

caravana lá, e acabou que fui agraciado, eles falaram que eu era 

um dos dez mestres.
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Olha, essa importância de transmitir conhecimento é muito 

boa, até mesmo que alguém de boa vontade aprende pra 

passar para os outros, pra não acabar isso. Toda oficina que eu 

dou, todo curso que eu dou, na entrega do certificado eu passo 

pra eles essa missão: “Ó, contribui com seu amigo lá, ensina, faz 

igual eu faço, e você ensinando, não está ensinando a ele, está 

ensinando a você, porque você não vai ter dificuldade, porque 

passa a compartilhar igual eu compartilhei com você, e um 

compartilhou com outro, você tem um seguimento muito pra 

frente”. Esse mundo de hoje tem que ficar fazendo esse tipo de 

coisa... É da união que nasce a força. Se não tiver união as coisas 

não vão, fica tudo nos altos e baixos. Conheço vários locais que 

não têm união, e também não têm produção.

E, olha, fico mesmo feliz demais de ensinar, sabe por quê? 

Fico feliz porque estou dividindo, eu estou compartilhando. 

Quando você compartilha você é compartilhado, quando você 

tira um pedacinho do seu coração e cede pra alguém pode ter 

certeza que nunca vai ter dificuldade na sua vida, porque quando 

você compartilha um prato de comida com uma pessoa que tem 

necessidade, são muitos anos de vida. As pessoas me olham 

assim e falam pra mim: “Nessa idade que está, a gente olha, e 

você com esse espírito forte”. Meus filhos falam: “Pai, para de ficar 

andando, o senhor não aguenta, a idade que o senhor está...”. Eu 

falo assim: “Já é o contrário, se eu ficar parado meu corpo dói”.

Agora, quando alguém me chama de mestre, eu falo assim: 

“Não, com todo respeito, é Antônio Bastião”. Eu gosto de ser 

chamado de Antônio Bastião por causa do meu pai, que se 

chamava Bastião. Quando falam Bastião, eu me lembro do meu 

pai, e isso pra mim é bom demais, e depois eu viro e falo: “Pode 

chamar, na verdade eu tenho mesmo uma patente, graças a 

Deus”.
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Eu faço parte da história da cidade de Pelotas. E posso 

contar muita coisa. Mas Pelotas não é uma cidade grande, não. 

É que Pelotas é uma grande cidade! Inclusive, pra quem não 

sabe, é a cidade do Sul que tem o maior número de negros. 

Só perde no Brasil para Salvador e para o Rio de Janeiro. Isso 

porque aqui teve uma atividade muito grande dos escravos, 

devido às charqueadas. Mandava charque pra Europa, e era 

usado trabalho escravo. Depois que terminou a escravidão, os 

negros ficaram em Pelotas. Nascer nessa cidade, pra mim, foi 

um presente de Deus, pois aqui me criei, me casei e criei meus 

filhos. Eu faço parte da história da cidade. 



Entregava 
leite. E aí o 
meu tempo 
de criança

foi indo



Meu pai era uruguaio, falava bem enrolado o português. 

Era encarregado de uma seção de manilhas, dessas usadas 

em esgoto. Ele trabalhava na Cerâmica Pelotense. Ainda não 

existia esse cano prático, né, de Brasilit, e se usava manilha de 

barro vidrada. Essa cerâmica quebrou em 1959, mas era muito 

adiantada pra época. Por exemplo, hoje, na cidade, se procurar 

com calma, ainda vai ver muito material da época da Cerâmica 

Pelotense. Eu digo isso até com um pouco de emoção, porque 

quando entrei pra Cerâmica eu tinha 16 anos, era muito jovem. 

E ninguém esperava, por exemplo, que a empresa fosse quebrar. 

Então, eu digo isso hoje com muita tristeza. Eu trabalhava, 

trabalhava o meu irmão, trabalhava o meu pai, trabalhava um 

tio meu, irmão da minha mãe. Praticamente a minha mocidade 

passei ali, e é por isso que me emociono. 

Tive uma infância muito saudável. Então, nós brincávamos, 

existia bonde, e a gente se dependurava nos bondes. Meus pais 

tinham vaca de leite, e eu tinha que levar de manhã as vacas 

pro campo, e depois de noite teria que buscar. E ia ajudar o 

parceiro do meu pai a ordenhar as vacas. Aprendi, inclusive, 

a tirar leite. Entregava leite. E aí o meu tempo de criança foi 

indo, né? Então, as brincadeiras praticamente foram parando. 

Muito jovem já comecei a assumir a casa, que nós éramos cinco 

irmãos. Eu digo éramos porque uma irmã foi embora, já partiu 

pro mundo espiritual. E o meu pai era analfabeto, a minha mãe 

semianalfabeta. Então, a gente tinha muita dificuldade pra se 

sustentar, pra sobreviver. Não consegui ir além do primário, 

porque meu pai disse pra mim que era pra parar de estudar, 

e que fosse trabalhar. A minha mãe disse: “Mas o nego tá tão 

adiantado! Já tá no quinto ano aí”. E ele disse: “Mas já tá bom 

de estudar. Já aprendeu a ler e a escrever. E mesmo que nego 

nunca vai ser doutor. Então, ele vai trabalhar pra ajudar a criar os 

irmãos dele”. Foi quando eu fui trabalhar na Cerâmica Pelotense. 
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Ela: “Tu tá 
enxergando?!”.

E eu: “Tô 
enxergando!”



Outra coisa de que me lembro muito é das festas católicas 

lá em casa. Fui batizado e fui crismado numa igreja católica. Eu 

tive uma doutrina católica. Só que na época eu estava ali, mas 

meio desconfiado. O meu bojo espiritual queria outra coisa. 

Com o decorrer dos anos eu fui me espiritualizando. E passei a 

praticar a umbanda. Hoje eu tô um pouco afastado, tive muitos 

anos dentro da religião da umbanda. Fui espiritualizado, fui 

mediunizado dentro da umbanda, mas eu tenho um grande 

respeito pela igreja católica. 

Uma vez meu tio faleceu, e estava sendo velado na sala lá 

de casa. Eu estava na cozinha. Daí a pouco chamei a mãe e 

disse: “O tio não tá morto”. “Como não tá morto?”. “Ele passou 

aqui agora, tava brincando. Inclusive, olha lá onde ele tá, ele 

tá na volta do caixão, olha ele lá.” Ela: “Tu tá enxergando?!”. E 

eu: “Tô enxergando!”. Então, eu já tava me espiritualizando, eu 

passei a partir dali a estudar o que é a morte, a me interessar 

mais pelo espiritismo. Eu queria saber aqueles fenômenos que 

aconteciam comigo. Até hoje ouço vozes, elas falam comigo. 

Eu tenho um contato com o mundo espiritual muito grande. 

Resumo: eu sou um médium. Eu não acredito na morte, a morte 

é um meio, não é o princípio e nem o fim. 

Eu me dei conta disso quando era bem criança. Uma vez 

me bateu acho que era varicela. Matava criança, e me deu a 

doença. Meu pai mandou chamar um cidadão que receitava 

homeopatia, que eu já tava desenganado pelo médico. Tanto 

é que eu já ia abandonando o corpo. E aí chamaram o falecido 

seu Sossó, e ele começou a me dar homeopatia de cinco em 

cinco minutos. E eu me lembro de quando ele chegou, eu tava 

em cima, eu tava no alto, e tinha umas entidades junto comigo 

ali também. Eu já queria partir e disseram: “Não, não, não... Não 

parte, não! Isso aí agora vai dar certo! Volta pro teu corpo!”. Eu lá 
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de cima enxergando tudo aqui embaixo, inclusive o meu corpo. Aí foi quando eu 

retornei e hoje eu tô aqui. 

Uma vez eu tive medo, pavor: era um homem branco, chapéu panamá, roupa 

branca, sapato preto, gravata vermelha, ele não me agrediu, só fez um contato 

comigo espiritual. Ele disse: “Não te assusta que eu sou teu amigo e protetor, 

eu tive contigo até agora”. Eu tinha sete, oito anos. E ele: “Eu tive contigo até 

agora. A partir de agora, eu vou subir, e vou te abandonar pra tu desenvolver o 

teu livre-arbítrio e tomar conta da tua vida”. Aí, ele saiu em direção à cozinha, 

saiu pela parede e desapareceu. Quando ele desapareceu, aí, sim eu botei a 

boca no trombone de vez: “Mãe! Pai! Tem uma assombração aqui dentro de 

casa!”. Aí, vieram lá, me acordaram. E eu disse: “Não, aqui eu não durmo mais!”. 

Fui embora lá pro meio da cama deles, que eu era muito criança e foi a primeira 

vez, eu me assustei.  

Minha família, no início, ficou muito preocupada. Porque teve uma época 

que o espiritismo era visto como coisa do demônio, coisa do diabo ou loucura, 

inclusive, na época muita gente foi levada aos psiquiatras porque eles achavam 

que aquilo era uma manifestação de loucura, de demência. Então, eles estavam 

simplesmente assustados. A minha mãe me pegou e me levou lá na igreja, aí, pediu 

uma audiência com o padre lá e disse: “É, esse negrinho tá enxergando entidades, 

pessoas mortas, e a gente veio aqui pra ver o que dá pra fazer”. O padre: “O que é 

que tu enxergava?”. E eu: “Enxerguei isso, isso e isso...”. E ele falou assim: “Isso aí é 

obra do satanás, isso aí é coisa do demônio”. E eu disse: “Não é, padre, eles não me 

fizeram mal, eles até conversam comigo”. E ele: “Mas... É... Isso é obra do satanás!” 

Aí, eu ia fazer o quê? Então, a partir dali, quando eu tinha essas visões, eu não 

falava mais para os meus pais, porque senão eu ia terminar no hospício. Então, 

a maneira dos meus pais lidarem com aquilo era que eu não falasse mais que eu 

tava vendo essas coisas. E depois de grande, eu passei a mediunizar, a participar 

dessas peregrinações espíritas, foi aí que eles se convenceram de que eu tinha 

um dom espiritual. Aí passaram a me respeitar mais, inclusive passaram até a se 

socorrer com as minhas entidades.
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Depois que saí da Cerâmica, dirigi táxi, caminhão. E em 

1969 ingressei na empresa Nossa Senhora da Penha, tive uma 

imensa dificuldade pra entrar nos quadros de motorista da 

empresa, mas eu venci. Fui o primeiro negro no Rio Grande do 

Sul que trabalhou na Nossa Senhora da Penha. E digo com muita 

saudade, uma empresa que me tratou como gente. Depois de 

20 anos eu me aposentei lá, nunca me envolvi com acidente, 

com nada. Eles fizeram uma festa pra mim, mandaram um 

carro-leito em Pelotas me buscar, eu e meus convidados, eu 

podia levar 17 pessoas nesse carro, e deram uma festa pra mim 

lá em Porto Alegre num restaurante italiano.

Eu me aposentei em 1990, e passei a frequentar o Carnaval, 

o mundo da percussão. A primeira bateria-show de Pelotas 

eu tive o privilégio de montar. Eles nem sabiam o que era a 

bateria-show. E olhe que o Carnaval de Pelotas foi o segundo, o 

terceiro do Brasil. Porque em Pelotas tem muito negro. Depois 

passei a ser ensaiador, ensaiei todas as escolas de samba 

de Pelotas. E depois passei a confeccionar instrumentos de 

percussão. 

Um amigo daqui, o Giba, me procurou pra ver se eu 

confeccionava quarenta instrumentos. Não existiam  mais, 

porque até 1970 as baterias de Pelotas usavam esse 

instrumento, mas depois foram se acomodando, e veio tudo 

sintético, com náilon, essas coisas todas. Esse instrumento era 

o sopapo, que é o atabaque-rei. Ele tem um metro de altura, 

é pesado, muito gostoso de tocar nele, você tira vários tons. 

No sopapo, bate com a mão. E tem que ter habilidade. Ele  é 

instrumento de origem africana, um legado dos escravos, que 

deixaram em Pelotas, naquela área de Rio Grande, Pelotas, 

Guaíba, Barra do Ribeiro. 
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 Eles me perguntaram como eu ia fazer. Mas eu daí: “Como 

é que eu vou fazer não interessa. Tu quer que eu faça os 

instrumentos?”. Aí eu fiz contato com o exterior, né, com os 

espíritos, e aí eles me ensinaram como eu tinha que fazer. E aí, 

nesse meio tempo, foi feita a Orquestra de Sopapos de Pelotas. 

Coube a mim montar essa orquestra, então foram dois anos 

de plena felicidade. Aí, como tinha muita gente envolvida, 

meninas, mulheres, a gente desfilava lá em Pelotas. Tinha uma 

orquestra de 40 sopapos, tudo trovoando lá... 

Algumas religiões usam o sopapo nas suas cerimônias. O 

descendente de africano traz na alma, traz no sangue essa 

musicalidade. Em menino tocava quase todos os instrumentos 

de percussão. E toco um instrumento que me celebrizou 

em Pelotas, a cuíca. De difícil manuseio a cuíca... Teve esse 

trabalho todo de música, da orquestra, e aí colocaram em mim 

um apelido, que era o “mestre”. Mestre Baptista, passei a ser 

mestre Baptista. Digo sem vaidade, mas com bastante orgulho, 

trabalhei muito pra chegar aqui.

E passo esse conhecimento para as crianças. Não é muito 

difícil, porque a criança é muito receptiva. A criança, você 

sentou ali, começa a conversar, tá aberta, tá cuidando de 

tudo, tá escutando tudo. Ela quer aprender, pra ela é muito 

bom porque sabe que não pode vacilar. E a criança sabe que 

se quiser aprender tem que ter disciplina. Então, essa bateria 

que teve sucesso lá em Pelotas, a primeira bateria-show lá em 

Pelotas, ela hoje toca em Florianópolis, eu entreguei a bateria 

pro meu filho. Certo? Ele também é meio metido a ensaiador... 

Pois filho de onça nasce pintado, né?
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idaliana 
marinho 

de 
azevedo

Meu pai não me deixava nadar no rio, tanto que não aprendi 

a nadar. À tarde, íamos para a beira do rio. Ele tinha medo 

porque era fundo. Lá, no rio Amazonas, não se enxerga o fundo. 

Uma vez, ia morrendo afogada. Tinha perto de dois anos, era 

domingo. A menina que tomava conta de mim se descuidou e o 

meu irmão, o Délio, disse: “Maninha, vamos pular daqui prali?”.  

Eu, bestinha, fui. Ele não pulou porque era mais entendido. 

Tinha um senhor lá que caiu na mesma hora e foi me buscar lá 

no fundo. Eu não me lembro disso, a minha mãe me contava, e 

ela mostrava: “Olha, foi este senhor que salvou você”. Se nasci 

de novo, a primeira vez em que nasci foi em Paraná do Espírito 

Santo. 



Desde os 
18 anos eu 

pensava em 
ser freira



A localidade fica em um braço do rio Amazonas cortado 

pela Ilha Grande. O braço onde nasci vai rumo a Alenquer, e o 

outro braço do rio vai para Santarém. É uma região de várzea. 

O rio sobe durante seis meses, e tem a descida, a vazante do 

rio, nos outros seis. Era uma localidade economicamente bem-

-sucedida. Minha mãe tinha muito amor pela natureza, e meu 

pai criava gado, comprava milho, feijão, macaxeira. Ele vendia o 

gado em pé, não se fazia o corte da carne. O comércio sempre 

foi por rio, por água. Sempre.

Eu tinha cinco irmãos e uma irmã, que morreu com um ano e 

três meses. Sou a terceira dos sete. Meu pai fez uma casa linda, 

de madeira, encaixada com pinos, não tinha prego. Era longe do 

chão por causa da enchente. Eu gostava de brincar de professora. 

E me chamo Idaliana porque era o nome das minhas duas avós, 

Idália e Ana. Era só eu mesmo, mas agora há várias xarás. Meu pai 

lia muito. Livros e jornais, na época era muito difícil, mas ele lia 

bastante. Tenho até hoje os livros em que anotava as compras, 

a criação do gado, parecia um contabilista formado. Minha mãe 

também tinha preocupação com o estudo. Ele contratou uma 

professora. Quando a professora da escola não deu mais aula 

lá, ele disse: “O jeito é ir pra cidade”. Essa cidade era Óbidos. 

Comprou uma casa lá, fomos morar em Óbidos. Eu devia ter seis 

para sete anos. Não éramos nem ricos e nem pobres. Como se 

dizia naquele tempo, éramos remediados. Tendo alguma coisa, 

morando no interior, sabendo gerir, se vive bem. 

Fui estudar no Colégio São José, colégio de freiras, da 

Imaculada Conceição. Foi uma benção de Deus, o colégio 

completou o que eu tinha recebido em casa. Era perto de casa, 

da mesma casa que moro hoje, mas era mais antiga, feita de 

tabatinga, um tipo de barro que tem perto de Óbidos, naquelas 

ribanceiras. Casa feita de tabatinga, enxertada com pedras. 
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A freira nos ensinava sobre o rio Amazonas. Nasce no Peru, vem descendo, 

em Óbidos é a parte mais estreita, chamada Garganta do Amazonas. O ensino era 

muito prático, era essa a vivência da gente. Comecei a trabalhar cedo, com 15 

anos já estava em sala de aula. Estudava e trabalhava no colégio. Aprendíamos 

a cozinhar, limpar uma casa, costurar. Dentro do curso tínhamos enfermagem, 

primeiros socorros. E tinha o Normal Regional na própria escola São José. Houve 

uma adaptação para o interior, era para lecionar no curso primário. Quando nos 

formamos, as mais novas estavam com 17 anos.

Depois as irmãs me contrataram para trabalhar no próprio colégio. Aí comecei 

a minha vida de professora. Sempre quis ser professora.   

Fiquei dez anos trabalhando no Colégio São José. E veio para a região 

um bispo chamado dom Floriano, muito amigo da minha família. Ele me 

perguntou se eu não gostaria de trabalhar ajudando na formação dos líderes 

das comunidades. E, para me preparar, me mandou fazer um curso no Instituto 

Catequístico Latinoamericano, no Chile. Isso foi em 1964, exatamente na 

época do golpe militar. Nos dias do golpe eu estava viajando de Recife para 

Santiago. Em Recife conheci mais o que estava acontecendo. As pessoas 

diziam que os comunistas estavam querendo entrar no país. E que os padres 

iam vestir macacão listrado e trabalhar nas ruas. Alguns seriam serrados pela 

barriga. 

Haveria eleição no Chile, o Allende ia participar. O Paulo Freire, o educador, foi 

pra lá. Mas nem se ouvia falar dele aqui. Queimaram tudo que era de Paulo Freire.

O ano de 1961 foi muito importante na minha vida. Antes de começar a 

trabalhar na prelazia, fui fazer um curso de catequese no Maranhão, onde era 

muito forte o Movimento de Educação de Base. E começamos a conhecer o Paulo 

Freire pela alfabetização. Acabaram com tudo, até os mimeógrafos quebraram 

quando entraram nas casas onde o pessoal trabalhava a alfabetização. Foi um 

negócio estarrecedor o que fizeram. Só fui conseguir os livros de Paulo Freire em 

1975, em Medellín, quando fui fazer reciclagem do curso de Santiago.
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Fiquei o ano todo de 1964 no Chile. A minha visão de mundo 

mudou completamente, meu Deus! Quando voltei, o desejo 

era grande de trabalhar nas comunidades, sobretudo com 

alfabetização de adultos.

Desde os 18 anos eu pensava em ser freira, mas o bispo me 

disse: “Você pode servir a Deus aqui mesmo, no lugar onde 

está”. Não tinha estrutura pra ficar a vida inteira numa família, o 

meu trabalho me satisfazia mais do que ficar na família. Se me 

casasse era para o meu marido e meus filhos e acabou-se. E eu 

queria o mundo. Mesmo já estando na congregação, ser freira 

sempre limita. 

Havia conhecido umas irmãs no Chile, que trabalhavam em 

favelas. Escrevi para elas, pois haviam fundado uma casa em 

Belém. Elas viviam na comunidade e faziam o mesmo trabalho 

que as mulheres naquela comunidade faziam. O trabalho 

delas era só de presença. Uma presença silenciosa no meio 

onde vivem. É muito interessante, diferente de qualquer outra 

congregação. Fui morar com elas em Belém. 

Como as mulheres do bairro trabalhavam de faxineira, 

fui trabalhar no Hotel Vanja, como camareira. E conheci um 

ambiente terrível, de assédio. Uma vez olhei pela janela para 

ver se tinha coragem de pular, porque o homem vinha com 

afinco me pegar. Ele estava meio bêbado, e isso no nono andar 

do prédio. Eu estava com a chave para fazer limpeza no outro 

quarto e lá me tranquei. Apaguei a luz, fiquei quase duas horas 

naquele apartamento. 

Depois de Belém fui para Fortaleza. No bairro as mulheres 

trabalhavam nas fábricas de castanha, selecionando a castanha 

de caju. Trabalhei numa grande fábrica de castanha. Uma 
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loucura! E o submundo é a coisa mais doida que pode existir 

nessas fábricas de castanha, em que entravam as mulheres sem 

nenhuma prática. Começa pela procura de trabalho. Eu tinha 42 

anos, não era recebida nas fábricas que precisavam de trabalho 

especializado. A fábrica recebia pessoas sem prática na castanha. 

E para conseguir foi um mês seguido na porta da fábrica, junto 

com outras mulheres. Elas me chamavam de irmãzinha: 

“Irmãzinha, não vão aceitar a senhora porque é branca. Para o 

trabalho do óleo, de tirar a castanha, eles não aceitam branco”.

O trabalho é muito árduo. Para trabalhar com a castanha, se 

passa um óleo de linhaça na mão. Mas eles não tinham óleo de 

linhaça, era um óleo de baixa categoria. A resina da castanha 

empola os dedos, ela queima. Esse trabalho é o pior e muito 

mal remunerado. Uma tira e corta a castanha, de uma em uma. 

Agora já tem máquinas. Só pagam a castanha que sai inteira. 

Eles aproveitam tudo, até o farelinho da castanha. E só pagam 

se assinar que ganha salário mínimo, mas a pessoa recebe 

por aquilo que produz. Nunca consegui fazer o equivalente a 

um salário mínimo. Somente as mulheres muito experientes 

fazem isso...

Na porta da fábrica, as meninas disseram: “Irmãzinha, aqui é 

horrível, a senhora vai sair ou doida ou tuberculosa”. Eram 1200 

mulheres que trabalhavam nessa fábrica. E, na verdade, quase 

saí tuberculosa. Insalubridade. Tudo fechado, o óleo, o cheiro. 

Quem queria produzir mais ficava até dez da noite. E eu era 

privilegiada, porque chegava em casa, as irmãs tinham colocado 

água pra mim, comida. 

Na hora da comida, a gente tinha que sair da fábrica com 

a marmita. Chovendo ou não. E as chuvas em Fortaleza são 

terríveis, enchem logo, não tem pra onde vazar muito. Fiquei 
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com uma gripe muito forte. Peguei uma chuva forte, no outro 

dia fui parar no hospital, foi pneumonia. 

As irmãs falaram pra eu sair, fui fazer chapéu de palha no 

interior, com palha da carnaubeira. Lá as casas eram muito 

vivas, sabe? Animadas. O pessoal ficava fazendo o chapéu, 

uns tecendo. Os maridos, em geral, passando a ferro. Mas uma 

noite, eu cheguei lá, aquele silêncio. Aí, eu disse: “Oh, minha 

comadre”. Ela disse: “Ah, irmãzinha, eu já coloquei meus filhos 

todos pra dormir com fome, nós todos estamos chorando, as 

bodegas não querem mais fiar pra gente porque a cooperativa 

não está vendendo mais o chapéu”. Não foi fácil. Mas minha 

mãe adoeceu, morreu, fui para lá. E depois andei  por aí afora, 

morei em São Paulo e Brasília. Aí voltei: “Está na hora. Vou ver se 

tem alguém que apoia a ideia de fazer alguma coisa no interior, 

para o pessoal não precisar vir para a escola em Óbidos”. Foi em 

1995. Havia um pessoal da Universidade do Pará, apresentei a 

ideia. Aí fizemos o Mocambo.

E foi lá na Comunidade São José. Eu já gostava muito dessa 

comunidade antes da gente adquirir o terreno. E é ali que temos 

mais ou menos dez hectares. Quisemos, no nome, lembrar dos 

índios e negros que viveram na região. A palavra mocambo 

significa residência dos negros. E a palavra pauxi designa os 

índios daqui, os primeiros habitantes. Então o nome ficou: 

Associação Sociocultural, Educativa, Rural Mocambo-Pauxi. 

É uma educação para a vida. No começo, se estudava o 

que era trabalhado, assim eram feitos os estudos. O trabalho 

continua no dia a dia, na base da amizade. Por exemplo, os 

moradores vêm aqui e dizem: “Quero aprender a fazer uma 

carta”. Vamos juntar aqueles que querem aprender a fazer 

uma carta, e ensinamos. Não um currículo que vai de ponta 
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a ponta, mas o que eles querem, isso é uma educação para a 

vida.

Minha preocupação é como transformar num estudo mais 

adaptado à realidade. Vamos tentando fazer alguma coisa 

diferente. Aqui frequentam jovens e adultos. Criança não, pois 

criança estuda na escola. 

E há certificado. Eles terminam o ensino médio, formou-se 

aqui a primeira turma. O Estado estabelece os currículos e paga 

os professores. 

E nos empenhamos em fazer cursos profissionalizantes. Em 

1999 e 2000 fizemos 20 cursos aqui. Mecânica e carpintaria 

foram cursos dados pelo Senai. Com a carteirinha do Senai eles 

foram longe, quase todos ganharam emprego.

E me mudei para cá. Gosto daqui. Convivo com as pessoas, 

tenho mais tempo para me dedicar. Aqui está presente um 

pouco a vida das irmãzinhas, mas diferente, em outro plano. 

Tenho um sonho muito grande: ver tudo isso como um lugar 

em que o pessoal aprenda pelo que vê. Vamos tentando, vamos 

seguindo.

Lá naquela comunidade do chapéu de palha, pela primeira 

vez na vida vi adulto e criança chorando de fome. Aquilo me 

marcou muito, muito... E aprendi também, com isso, a relativizar 

as coisas, a não acumular nada, a viver na liberdade de espírito, 

encarar as pessoas como elas são, sem cobrar, sem ser exigente 

com o outro. Como posso exigir dos outros aquilo que eles não 

tiveram e eu tive?  
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Eles me chamam de Antonia Fogo porque sempre, a vida 

toda, eu fui terrível. Toda vida fui assim, nunca levei desaforo 

pra casa. E, com essa idade que estou, nunca bati nem nunca 

apanhei; agora, também nunca tive medo de ninguém: de 

homem nenhum nem de mulher nenhuma. Nunca tive medo. 



Eles
falavam

muito da Vó 
d’Água, mas 
eu mesma 
nunca vi
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Tinha aqui
no nosso rio
surubim do
tamanho de 
um homem

Meus pais nasceram numa cidade do Piauí chamada por 

Canindé. E vieram pra cá em 1933. A seca foi muito grande 

no Piauí, na época eles casadinhos de novo, com três filhos. Aí 

atravessaram esse mundo de a pé, com esses filhos nas costas. 

É, um em cada braço, outro nas costas. Sacolinha, as bolsinhas 

nas costas, não sei nem quantos dias eles passaram, até quando 

eles chegaram aqui em Pau a Pique. E eu já nasci aqui na Bahia, 

em Pau a Pique mesmo.  

Todo mundo morava no sítio, um sitiozinho, carregando de 

longe água salgada, sofrendo no sol quente. Carregando água 

pra sobreviver, criando bode, plantando roça, criando galinha.  

Uma casinha sozinha, sem luz, sem nada, mas a gente achava 

tão gostoso aquilo ali. Vivia do peixe, da mandioca. Ninguém 

tinha emprego, ninguém falava em emprego. O lugar onde 

a gente morava não tinha nem ninguém formado. Vinha a 

professora de fora. Mas era um lugar tranquilo, um lugar em 

que você tinha aquela liberdade, não tinha medo de nada. Você 

podia dormir no terreiro. 

Era bom aquele tempo. Menino, mocinha nova, era namorar, 

era dançar, era ir pro colégio. Caminhava uns cinco ou seis 

quilômetros de a pé pra ir pra escola. Era uma senhora que dava 

aula lá naquele lugar. Até que num momento, a gente aprendeu 

somente assinar o nome. Era difícil naquele tempo os pais 

botarem os filhos pra sair pra estudar. Porque tudo era difícil. 

Agora, hoje não. 

Eles falavam muito da Vó d’Água, mas eu mesma nunca vi. 

O povo conta, diz que antigamente ela vinha por aqui. Tem um 

rapaz aqui que já viu ela no piloto de um barco, disse que era 

linda, um pentão muito grande atravessado na cabeça. Uma 

moça linda, a Vó D’Água. Lá no velho rio tinham umas pedras, 



Tinha aqui
no nosso rio
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uns montes de pedra, uns lajedos. Quando o rio vazava, aqueles 

lajedos descobriam, ficavam no seco, sabe?  O povo cansava 

de vir meia-noite ou no romper do dia e ela tava em cima das 

pedras. E quando ela via o povo, fugia. De tudo acontece. Agora, 

eu? Nunca vi, né? 

Aí cheguei a me casar, hoje tenho meus filhos, meu marido, 

já casei com um homem avançado de idade, mas foi muito 

bom, trabalhador. Nunca me proibiu de fazer nada. Soube criar 

os filhos. Aí hoje eu tenho aquele prazer de lutar com ele velho, 

doente, porque foi um bom pai. Eu, com todo sofrimento, tenho 

três filhos formados e, formando, um neto.

 

Eu me mudei pra Barra da Cruz quando me casei. Meu 

esposo era da Barra da Cruz, aí eu fui pra lá. Passei o quê? Uns 

20 vinte anos morando lá. 

Era maravilhoso, beira do rio, a gente atravessava um rio 

pra ir plantar. Era meio mundo de feijão de arranque, abóbora, 

melancia, milho verde. Naquele ilhote. A gente passava a seca 

toda. Quando o rio enchia, a gente carregava as coisas cá 

pro povoado e ficava morando aqui. A gente plantava muita 

mandioca. Aí, quando o rio enchia, tinha aquele trabalho de 

arrancar, de mexer farinha, de fazer aquilo, aquele movimento. 

Não tinha firma, não tinha nada, mas todo mundo vivia 

tranquilo. No São Francisco o marido da gente pegava bastante 

peixe, vendia, fazia dinheiro, e aí dava pra sobreviver. Os homens 

plantavam, mulher também trabalhava na enxada, ajudava o 

marido a plantar. O homem pescava. Era de anzol, era de tarrafa, 

era de rede. 

O maior peixe que tinha era o surubim. Tinha aqui no nosso 

rio surubim do tamanho de um homem. Quando pegava, vendia. 



Não via mais nada, 
o rio encobriu tudo
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Tirava a cabeça, a cabeça dava pra duas, três famílias comerem, 

a cabeça de um surubim cortado. Agora, a massa mesmo, o 

corpo, a pessoa vendia, a pessoa vendia a carne, o corpo do 

surubim. Gordo, cortava, ele dava um dedo de toicinho. Tão 

gostoso ele assado na brasa, ou servia pra fazer moqueca. 

Surubim é gostoso, peixe que não tem espinha.  Meu marido 

mesmo cansava de pegar, de uma vez ele pegou foi seis. Ele 

pegou foi seis, que o barquinho não deu pra vir.  

Mas agora não tem peixe assim não. Essa barragem foi uma 

infelicidade na vida da gente, uma tragédia. Essa barragem de 

Sobradinho. Um dia eles apareceram, avisaram. O pessoal fazia 

pesquisa, andava, fazia reunião. E avisava. Eles diziam que iam 

construir a barragem. E que ia mudar o povo da beira do rio 

praquele lugar lá. E aí a maioria do povo não acreditava que isso 

ia ser vigorado. Mas, com certeza, foi mesmo. E a barragem, 

graças a Deus, tem segurado, porque – Deus me livre – se 

quebrar, é um meio mundo de gente que morre, que mora pro 

lado de baixo. Eu tenho uma filha que mora pro lado de baixo, e 

eu não sou satisfeita porque ela mora lá. 

Tudo isso a gente deixou pra trás. Eu só fui pra Bom Jesus da 

Lapa porque enganaram a gente, iludiram. Diziam: “Lá é muito 

bom, tem terra pra trabalhar”. Tem, mas se chover bastante; se 

não chover, a planta morre, tudo, tudinho. Diziam que, quando 

a gente chegasse, eram seis meses de salário pra gente receber 

enquanto plantava, enquanto chegasse a colher alguma coisa. 

E aí o pessoal trazia umas amostras das espigas de milho, de 

melancia, de feijão, aquelas coisas bem grandes. O pessoal, 

vendo aquilo, disse: “Oxe, vamos trabalhar. Esse que é o lugar 

de trabalhar”. A gente vendeu as besteiras que tinha, e foi lá pra 

Bom Jesus da Lapa. Quando chegou lá, a gente não se deu, por 

conta do lugar. Tudo lá era diferente.



E eu fui morar numa agrovila, uma agrovila que eles construíram pro povo 

morar. A gente não se deu bem com o clima do lugar, eu mesma adoeci muito 

com a mudança. Se chovesse dava planta. Se não chovesse... Uma água ruim, 

salgada a água. Adoecia o povo. A água não dava espuma no sabão pra você 

lavar o pano. Você botava a água numa vasilha de barro, quando era no outro dia 

tinha, assim, um dedo de sal. Aquele negócio branco, no vaso, um dedo de sal na 

água, quando ela assentava. 

Não tava gostando não, eu queria ir-me embora pra minha terra. E eu sou 

Antonia Fogo. Chegava um conterrâneo, eu: “Vamos embora. Rapaz, nós tamos 

fazendo o que aqui? Nós tamos passando nossa vida, nós tamos é se acabando 

aqui, nós vamos é morrer com essa água. Vamos embora?” “Vamos.” “Você vai 

mesmo?” “Vou.” E aí, quando chegava outro, eu fazia do mesmo jeito. Mas antes 

fui encarar o chefão, fui encarar foi ele, eu queria que ele pagasse era o dinheiro 

da minha casa dali. Eu queria que ele pagasse o dinheiro da minha casa porque 

eu ia embora, eles disseram que era uma coisa e era outra. Mas eles não pagaram, 

perdi o dinheiro de minha casa, mas nós viemos. Nós viemos. As pessoas se 

arrependeram, vamos voltar. Quem teve coragem e quem teve condições de vir, 

veio. E quem não teve por lá mesmo ficou até hoje.

Aí, quando a gente tomou a decisão de voltar, pensou que se voltava ia 

encontrar o mesmo que tinha.  Dois anos que a gente não ia lá em Barra da 

Cruz. Da vez que eu vim, eram quatro famílias. De vapor até o velho Santo Sé.  Aí 

quando nós chegamos em Santo Sé novo,  a gente pagou uma lanchona, uma 

lancha muito grande. Aí veio nos deixar aqui no porto. A gente conversava era da 

alegria de quando a gente chegar lá: “Eita, e quando a gente chegar lá nós vamos 

pegar peixe”. Outro dizia: “Quando chegar lá ainda vou pegar minhas coisas lá. Se 

ainda tiver alguma coisa descoberta a gente vai pegar”. Outro: “Quando chegar 

lá vou cercar minha roça que eu deixei pra secar”. 

Quando as famílias chegaram lá, foi chorar, foi chorar. Uns vieram visitar, 

ainda passearam, vieram ver como era o rio. Aí não tinha ninguém no lugar, 

só um monte de água, não via mais nada, o rio encobriu tudo. Ai, meu Deus, 
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chorei tanto quando eu vi. Só sabia a direção, que ali era 

a minha casa, ali era a casa de fulano. Por cima da areia, do 

morro. Que a gente subia no morro e pegava lenha, e botava 

os bodes de cima do morro pra cá, aí a gente sabia a direção. 

E aí marcava: ali era a casa de fulano, ali era a minha casa. Ah, 

chorei um bocado. 

Mas eu voltei. E mais gente voltou. Veio o Nelson, o Zé 

Libório, veio o Zé Rizina e o Chiquinho e o Almiro, o Geraldo, 

é meio mundo de gente que voltou. Lá é ruim, aqui é ruim 

também, entonce ruim por ruim a pessoa fica logo no lugar 

que estava, pra esperar o dia que Deus chamar. Agora aqui, pra 

sobreviver, é plantar, plantar rocinha, plantar cebola de meia. 

Trabalha três meses... Se dentro daqueles três meses aquela 

cebola der dinheiro, o dono tira todas as suas despesas, e o 

que sobra parte com o meeiro. E se não der nada, o meeiro 

sai só com a enxadinha nas costas. Na velha Barra da Cruz 

não plantava cebola. Lá tinha o plantio de feijão de arranca. 

Aí veio alguém de fora que incentivou, que sabia trabalhar lá 

fora na cebola. E aí sei que quando a gente chegou já tinha 

muita gente trabalhando e enricou muita gente. Ela dá muito 

dinheiro, mas dá prejuízo também. Porque é o veneno, é o 

adubo, é água, é tudo que a pessoa gasta, gasta muito com 

ela. Mas quando ela dá dinheiro, é bom demais. Num instante 

a pessoa sobe. 

Os tempos vão passando e aí tem que enfrentar a vida, 

porque a gente não morre antes que chegue a hora, a gente 

só morre na hora certa. Meu problema agora é a minha doença, 

eu não sei contar o que é.  E nem os médicos descobrem o 

que é minha doença. O ano passado fui fazer um checape do 

corpo inteiro e não mostra. Não mostra o que é minha doença, 

eu sinto uma fraqueza muito grande, uma dor muito grande 



Mas eu não 
tenho medo. 
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medo
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em minha cabeça. E tem vez que os ossos da minha cabeça 

estalam. E eu tomo remédio, de tanto remédio que eu tomo, a 

boca amarga. Mas eu não tenho medo. 

Eu nunca tive medo. Por causa disso, me botaram o apelido 

de Antonia Fogo. E por Antonia Fogo eu vou morrer, porque 

o meu nome é Antonia Nunes Café, e aí botaram Antonia 

Fogo, e isso ficou. Que até de São Paulo vem carta minha com 

sobrescrito: Antonia Fogo. 

Foto: Antonia Domingues
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Quando eu concluí o primário já tinha 13 anos. Foi lá no 

povoado de São Jose do Paiaiá, eu andava três quilômetros a 

pé para chegar lá. No dia da formatura, declamei uma poesia do 

Olavo Bilac, “Oração à Bandeira”. E outra, que gostava, era “Essa 

negra fulô”, do Jorge de Lima. Estava presente o Delegado de 

Ensino, que era analfabeto. Era analfabeto e Delegado de Ensino. 

Chamava-se Joaquim, tinha apelido de Joaquim de Quiabinho. 

Ganhei dele, de presente, um cacho de bananas. E ganhei um 

livro também, o primeiro livro que ganhei na vida, A sombra do 

arco-íris, do Malba Tahan. Uma série de fragmentos de histórias 

árabes. Eu achava que ele era um árabe, só depois descobri que 

era brasileiro, se chamava Julio César e era professor do Colégio 

Pedro II, no Rio. 



Um
cacho de 
bananas.
E ganhei
um livro 
também



Mas depois disso, voltei pra roça. Na verdade, com sete, oito 

anos, estava plantando, tangendo boi, apartando vaca, tirando 

leite. Levantava às cinco da manhã. À tarde botava vacas e cabras 

no chiqueiro. Carregava os cereais da roça pra casa, pegava os 

bois pra encangar no carro de boi, o feijão era carregado nele. 

Todos trabalhavam, éramos cinco: Manuel, João, José, Rita e eu. 

A Rita era poupada, não gostava de trabalhar na roça. Fez o curso 

primário na escola do povoado, depois foi professora primária. 

Ela tinha uma escolinha de alfabetização. Eu e vários colegas da 

região fomos alfabetizados pela minha irmã. Só depois é que fui 

para a escola do Paiaiá. 

Meus irmãos mais velhos não gostavam de escola, meu pai 

também nunca gostou de escola, era analfabeto. Quem mais 

gostava de estudar era eu. Minha irmã era bastante rígida, 

usava palmatória, régua. A tabuada a gente estudava cantando, 

e somava mentalmente assim: “dois e um, três; dois e dois, 

quatro”. Mas cantando, com ritmo. Era mais ou menos o rap de 

hoje: “dois e um, três; dois e dois, quatro”; e vai... “dois e seis, 

oito; dois e sete, nove. Noves fora, nada!”. E aí tinha como se 

fosse um coro, tinha uns 20 cantando. Vinha a lição, tinha a 

sabatina, quem errava levava bolo de quem acertava. Com a 

palmatória. Cheguei a dar 12 bolos numa menina que foi fazer a 

sabatina comigo. Criança não tem tanta força, mas quando era 

a professora, no caso a minha irmã, que pegava pra dar bolo, 

aquilo estalava. A palmatória é de madeira, um cabo e um furo 

no meio. Aquele furo puxa o ar da mão, e dói. 

Eu me lembro que minha tia hospedava as professoras 

que vinham de fora. Veio uma professora recém-formada, de 

Juazeiro, lecionar lá na escolinha. Ela era novinha, 19, 20 anos, 

Maria Ivete Dias Ferreira, mãe da cantora Ivete Sangalo. Ela me 

deu um livro, o segundo livro que tive. Não foi minha professora, 
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mas notou que eu gostava de ler, e me deu um livro que foi 

minha paixão. Do Olavo Bilac, Através do Brasil. Eu lia, parecia 

que estava viajando. Tenho esse livro até hoje.  

E continuava trabalhando, ajudava minha tia Maria numa 

lojinha que ela tinha no Paiaiá. Esse foi meu primeiro emprego.  

Trabalhei em outra loja, como caixeiro. Depois, me levaram pra 

Salvador pra ver se me botavam no Convento dos Capuchinhos, 

mas não deu certo. Voltei pro Paiaiá. Com uns 15 anos, a tia Isaura 

decidiu abrir uma vendinha pra mim. Sou péssimo comerciante. 

O pessoal não pagava, quebrei. Havia o Instituto Universal 

Brasileiro. Resolvi fazer um curso de rádio por correspondência. 

Quando montei o rádio, sobraram peças. Tentei fazer o antigo 

ginásio, também por correspondência. Estudei um pouco, mas 

também não deu certo. 

Aí aconteceu uma grande mudança. A Rita, minha irmã, se 

casou e foi para São Paulo. Decidi ir também. Meu cunhado era 

zelador de prédio na rua Santa Ifigênia, no centro,  fui trabalhar 

com ele, de porteiro e faxineiro. Comecei a estudar. Isso era 

1958, 1959, eu tinha 18, 19 anos. A viagem não foi fácil: 12 dias 

num caminhão pau de arara. Era um caminhão Chevrolet, cabine 

e carroceria azuis. Vim com meu tio Quinha e o motorista, que 

era amigo nosso. Havia bancos de madeira, sem almofada. O 

caminhão parava, dormíamos em redes ou na esteira. Não tinha 

banho todos os dias. Tomei um banho em Vitória da Conquista, 

depois outro em Governador Valadares, uns quatro dias sem 

banho. E muita chuva, muita lama. Só tinha asfalto do Rio pra 

São Paulo. Na Bahia e em Minas, era tudo barro. 

Fiquei até 21 anos como faxineiro. Não tinha carteira 

assinada e detestava fazer faxina. À noite era porteiro. E à tarde 

fui fazer cursos: curso de auxiliar de escritório, por exemplo. 
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O professor andava de cadeira de rodas, e dava curso de tudo: arte e culinária, 

auxiliar de escritório, inglês, francês, alemão, latim.

Arrumei emprego em uma companhia de seguros, minha primeira carteira 

assinada. Comecei a comprar livros. Passei a frequentar livrarias e sebos. O 

primeiro livro que comprei foi uma gramática de latim, do Napoleão Mendes de 

Almeida, nem imagino por quê. Comecei a fazer o curso de Madureza Ginasial. 

E teve namoro. Namorei a Nairzinha, mais por interesse, porque eu gostava 

muito de cinema. A avó dela trabalhava no Cinema Rio Branco e gostava muito 

de mim. Aí ela deu uma permanente pra gente entrar nos cinemas da rede. E ia 

com a Nairzinha aos cinemas, assistia a muitos filmes. E namorava também. 

Meu sonho era ser médico. Eu estava com 20 anos, não tinha nem o ginásio.  

O tempo passava, eu estudava, consegui fazer o colegial. E falei: “Vou fazer 

vestibular pra Medicina”. Trabalhava na fábrica, em Osasco, levantava às quatro 

pra pegar o ônibus no viaduto Maria Paula. E ia até quatro da tarde. Depois ia 

estudar. Era 1964. Inscrevi-me no vestibular de medicina da USP, não passei. 

Militava na política operária. Ia todos os sábados à biblioteca Mário de 

Andrade discutir e ler política. Depois fui do Partido Socialista. Fiz até um  curso 

de chinês. Não passei na medicina, mas prestei vestibular em Línguas Orientais 

na USP: português e chinês. Eram 30 vagas e só tinha eu de candidato, entrei no 

primeiro e no último lugar. Só que  a aula de chinês era em inglês, na rua Maria 

Antônia. Não sabia inglês. Ou seja, não aprendi inglês, muito menos chinês.

Participava de tudo, política estudantil, operária, sindical, lutando contra a 

direita. Em 1967 fui mandado embora da fábrica por questões políticas. Aí tentei 

e passei no vestibular pra História, na USP.

Essa participação política me levou a três prisões pequenas e uma dolorosa. 

Resolvi ficar na semiclandestinidade. Era 1966, 67. A primeira prisão foi em uma 
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passeata. E em 1968, morava no Crusp – Conjunto Residencial 

da USP, e vem o Congresso da UNE em Ibiúna. Mas não fui preso 

em Ibiúna... As lideranças do movimento estudantil (UNE e UEE) 

me levaram como um baiano acostumado a pegar no pesado, 

e ajudei a fazer a terraplenagem do local do encontro. Só isso. 

Assim foi a minha participação no Congresso da UNE. 

Em 1968 fui preso novamente, levado para a Casa de 

Detenção Tiradentes. Saí logo depois do Ano Novo, e resolvi 

ir pra Bahia, a barra em Salvador era mais leve, Tropicália e tal. 

Fiquei lá 1969 e 70, em 71 voltei. Em março de 1972 fui preso 

pela Oban, a Operação Bandeirantes. Estava assistindo às aulas, 

a Oban bateu no prédio da História, na Cidade Universitária da 

USP, onde eu estudava, e mandaram mostrar quem eu era, 

entraram aqueles caras com metralhadora até os dentes.  Tentei 

escapar, me pegaram, me algemaram. Ficou um de cada lado, 

com metralhadora, dizendo que iam me jogar no rio Pinheiros. 

Rodaram umas duas horas, e me vendaram. Depois me botaram 

numa cela, fiquei uns três dias. No sábado à tarde me liberaram, 

eu chego ao portão, estavam esse Coronel Ulstra e o Romeu 

Tuma. O Romeu deu dinheiro pra passagem, joguei pra trás: 

“Não pego dinheiro de torturador”. Mandou me recolher de 

novo, mas no dia seguinte me liberaram. 

Terminei o curso de História. Morava na Vila Madalena. Nos 

domingos de tarde a gente ia estudar no cemitério, que era 

ao lado. E no final ainda dava para tomar umas cachacinhas. 

Apareceram umas aulas em Pariquera-Açu, no vale do Ribeira, 

litoral sul de São Paulo. Fiquei lá uns três anos. Fui a um 

congresso em São Paulo, conheci o médico Sergio Arouca, que 

me chamou para trabalhar no Rio de Janeiro. Claro que fui. E 

fiquei. Fiz mestrado em Desenvolvimento Agrícola, na FGV 

do Rio, depois morei em Brasília, trabalhando no CNPq, e em 
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seguida fui morar em Recife. Conheci uma dinamarquesa, a 

Tine, em Olinda, ficamos casados nove anos. A família dela veio 

ao casamento, nos casamos no Paiaiá.

Voltei com a Tine pro Rio, participei da criação do Museu de 

Astronomia e Ciências Afins – MAST, de lá fui para o Instituto 

Brasileiro de Informação em C&T – IBICT, que tinha um convênio 

com a UFRJ, e virei professor da pós-graduação em Ciência da 

Informação. Fiz meu doutorado, também em Ciências Sociais. 

Depois eu e a Tine nos separamos, mas somos amigos. 

Já falei de muita coisa, mas agora quero mesmo é falar de 

livros, da minha paixão pelos livros, e pela biblioteca Maria 

das Neves Prado. A primeira vez que vi uma biblioteca foi 

em Salvador, depois vim conhecer aquele “monstro” que 

é a biblioteca Mário de Andrade, no centro de São Paulo. Em 

Salvador era a biblioteca do Colégio Central da Bahia. Fui com o 

meu tio, que foi matricular o filho dele. Enquanto ele conversava 

na secretaria parei em frente à biblioteca. Foi um choque ver 

tantos livros juntos em um lugar só... Desde meu primeiro 

emprego em São Paulo compro livros. Muitos. Era um problema 

sério quando tinha que mudar de cidade. Havia uns 20 mil livros 

em casa: embaixo da cama, em cima da mesa.

Em 2001, meu irmão tinha morrido no Paiaiá, fui visitar a 

família. Lá encontrei um sobrinho, José Arivaldo, com 16 anos. 

Ele tinha interesse em mexer com livro, havia me pedido alguns. 

Perguntei a ele: “E se a gente criasse uma biblioteca aqui?”. “Ah, 

eu acho bom. Eu toparia.” 

Aí tudo começou. Uma prima tinha uma garagem, me 

alugou por 50 reais. Chamei o pessoal da comunidade, 

expliquei o objetivo. Consegui o caminhão de um amigo de 
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infância, o Zé do Bode.  Ele passou no Rio, levou 12 mil livros na primeira 

leva. E meu sobrinho agitava, fazendo festa e bingo para arrecadar dinheiro. 

Mas tem um fato engraçado: na noite anterior à chegada dos livros, o Jornal 

Nacional deu a notícia que os livros da biblioteca do Itamaraty, no Rio, tinham 

sido roubados. Uma senhora lá começou a dizer que os livros do Geraldo eram 

os livros roubados, tinha que chamar a polícia. Muitas pessoas mais velhas 

acharam que eram roubados mesmo. Como um filho de lá ia juntar tantos 

livros?! A ideia é que quem sai de lá compra carro, apartamento, fazenda. Mas 

livros?!  

No povoado hoje há 100 mil livros. Ganhei de alunos, de professores 

amigos, de bibliotecárias, da PUC/RJ, UFRJ (faculdades de Economia, Educação, 

Medicina, Letras e o Colégio de Aplicação), Colégio D. Pedro II, Biblioteca 

Nacional, USP, UFBA, Ufal, e dos professores Antônio Candido de Mello e 

Souza, Walnice Nogueira Galvão, João José Reis, Francisco Foot Hardman, Paulo 

Décio de Arruda Mello, Aldo Barreto, a família do bibliófilo José Mindlin e muitos 

outros mais.

Na segunda leva foram 16 mil livros. A Itapemirim os levou. Na primeira 

leva eram somente clássicos: história, literatura, romances, sociologia. Depois, 

paradidáticos, didáticos e livros infantis. Comprei muita coisa de gibi porque a 

molecada adora. Acho que há uns 5 mil gibis. 

E aí transformamos a biblioteca numa Oscip, tudo direitinho. O público 

aumentava, as escolas não tinham os livros atualizados. Alguns alunos, que 

tinham acabado de fazer o ensino médio, começaram a estudar ali, se preparando 

para o vestibular em Salvador e Aracaju. Hoje estão formados.

Mas via que o livro sozinho não tinha importância. Começamos a trabalhar com 

leitura, depois com mediadores de leitura. E capacitação de professores do ensino 

fundamental e médio das escolas rurais. E capacitamos 86 professores. E foi vindo 

mais apoio, resolvi comprar uma casa. Vi uma casa que estava à venda e tinha 

pertencido a um parente. Comprei-a por 2 mil reais, em 2004.  Mas não cabia. 
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Comprei a casa vizinha, mas continuou não cabendo. E resolvi 

fazer três andares atrás. Criei o Paiaiá Empire State! É o prédio 

mais alto  – e continua ainda faltando espaço.

Continuo comprando e ganhando livros no Rio de Janeiro 

e estocando no meu apartamento e numa sala alugada 

em Botafogo. Deve ter mais de 15 mil volumes para serem 

transportados para a biblioteca, mas está faltando dinheiro. 

Dinheiro para pagar o transporte, dinheiro para fazer a 

adequação do espaço, dinheiro para  pagar pessoal para fazer a 

limpeza, para fazer a catalogação no computador.

Já que estamos falando de grandezas, ela é, segundo a 

professora Walnice Galvão no seu artigo “O Tesouro no Sertão”, 

a maior biblioteca comunitária do mundo instalada numa 

comunidade rural. E queremos que isso ajude a mudar algumas 

coisas: quem sai do Paiaiá vai ser trabalhador na construção 

civil, porteiro de prédio, motorista de ônibus, ou então, 

como lamentavelmente já aconteceu no passado e continua 

acontecendo nos dias atuais, entram na marginalidade social. 

Vamos criar um trabalho um pouco diferente, mais suave pra 

eles?  Se saírem,  trabalhar com certa dignidade, não ser desse 

jeito tão sofrido como o pessoal que vive aqui.

Aqui na Bahia, no povoado do Paiaiá. São José do Paiaiá, 

antigo Olhos d’Água do Paiaiá, quanta coisa se passou. Meu 

primeiro livro. Meu primeiro trabalho. Vaca, enxada, cacho de 

banana, arco-íris, escola, tabuada, mais livros, mais enxada. Até 

que um dia, subi no pau de arara, fui tentar ganhar a vida em 

terras estranhas, e nelas vivo até os dias atuais.
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Krenak é o nome da minha família indígena, que vive na 

divisa do Espírito Santo com Minas Gerais. Na verdade ali é o 

Watú, que é como chamávamos essa região, bem antes dos 

portugueses chegarem aqui. Nasci em um córrego que se 

chama córrego do Itaberinha, na bacia do rio Doce. Ele joga a 

água dele no rio Doce, e o rio leva as nossas ideias, pedidos, 

lembranças, lamentações, e despeja lá no mar.

Meu pai se chama Neném e a minha mãe Nesita. A história 

deles é bacana mesmo. O meu vovô Pedro, pai da minha mãe, 

conheceu o meu pai num roteiro de viagem que ele estava 

fazendo, levando uma família de alemães. O meu vovô Pedro 

estava com a mulher dele e as filhas – tia Leonisa, tia Fifina, tia 

Lurde, tia Lidinha. A minha mãe era uma menininha. Aí meu avô 

passou num vale onde meu pai estava com alguns parentes 

dele, ainda vivendo perto de um rio que se chama Pancas, 

região que é mais Espírito Santo do que Minas.  



Temos uma 
ligação 

direta com 
os nossos 
ancestrais



O meu pai largou o grupo dele e acompanhou o meu avô, o 

pai da minha mãe. E aí, como ele acompanhou o vovô ele ficou 

vendo minha mãe, e os dois já se entenderam, gostaram logo 

um do outro, e virou casamento. Casou com a minha mãe e 

ficou ajudando o meu vovô, aprendendo coisas, fazendo roça. 

Uma das coisas que meu pai aprendeu e que influenciou 

minha relação com ele, e com o mundo também, é que ele 

aprendeu a ser ferreiro. Botar um aro de ferro na roda do carro 

de boi, cavalo que precisava de ferradura, fazer foice, facão, 

machado. Então, quando eu tinha seis, oito anos, ele colocava 

os filhos, eu, o Benjamim e o Assir, para puxar uma cordinha de 

couro, um fole, pra sair o fogo.

Acredito numa corrente. Nós achamos que todos os 

nossos avós, bisavós, tataravós, todos os nossos antepassados, 

que viveram aqui na terra, eles continuam numa corrente, 

reportando até o primeiro ser humano que existiu, se 

comunicando com a gente. Temos uma ligação direta com 

eles, com os nossos ancestrais, e a gente invoca no nosso 

pensamento, com os nossos cantos, com as nossas danças, 

com os nossos ritos. Esses são os ritos da tradição. Tradição é 

uma coisa que diz respeito a um povo que andou pelado no 

meio do mato, usando adornos de semente, de palha, coisas 

efêmeras que o vento leva, que a chuva leva. 

E houve a tentativa de aniquilar a gente. Em 1808, quando 

dom João VI chegou aqui no Brasil, com a corte de Portugal, 

fugindo, o primeiro ato dele foi declarar guerra de extermínio 

aos botocudos do Vale do Rio Doce, em 1808. Esse decreto 

de guerra só se extinguiu quando acabou o Império, com a 

Proclamação da República. Os caras não pararam a guerra. 

A guerra contra os botocudos durou de 1808 a 1893. Tudo 
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Eu gostaria
que as crianças
todas pudessem
ser mais livres



quanto era botocudo encontrado transitando pelos caminhos, 

perdido nas estradas, acampado ou aldeado, podia ser morto. 

Se o camarada que capturasse nossos parentes apresentasse 

um par de orelhas, numa fieira, igual àquela que carrega peixe, 

se apresentasse um par de orelhas ele ganhava 2 mil réis. Se ele 

apresentasse quatro pares de orelhas ganhava uma grana legal. 

Então, tinha gente que passava a vida só cortando a cabeça 

de botocudo e entregando orelha lá no regimento militar, no 

quartel, e ganhando recompensa. E os botocudos furavam a 

orelha, e a orelha ficava larga, por causa de um brinco de pau 

grande. Então, quando capturava um botocudo, uma prova 

de que aquele cara era um botocudo e não era um brasileiro 

sem botoque, é que ele tivesse a orelha dilatada, então era 

um botocudo adulto. Essas baixarias que o Estado fez contra 

a gente, que a história provocou contra a nossa família, quase 

aniquilaram a nossa memória. 

Fisicamente nós fomos reduzidos a trinta e poucos indivíduos 

na metade do século XX. Hoje nós somos 300 pessoas. Mas 

número é tudo bobagem. Você pode ter um contingente de 

indivíduos, milhares de indivíduos, mas que não formam uma 

comunidade. Você pode ter um milhão de pessoas que não 

formam uma comunidade, mas pode ter dez indivíduos, três, 15, 

20, que formam. O que forma uma comunidade é um conjunto 

de símbolos, de valores transcendentes ou transcendentais, 

que são dados pela nossa memória.

Então, não morremos iguais, não nascemos iguais, por 

causa da nossa memória. Se a gente não tiver essas memórias, 

se a memória da gente for toda plasmada numa mesma ideia 

de mundo e de vida, aí nós vamos todos ficar no mesmo tom, 

né? Fica aquele samba de uma nota só. A diversidade, a riqueza 

maior que nós temos, são as nossas diferenças. 
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Tenho o desejo de que as crianças do mundo inteiro possam 

se chocar com a natureza, e não viverem separadas da natureza, 

porque acho que enquanto a gente puder se chocar com ela 

vamos continuar tendo a memória dos antigos seres humanos, 

que são os nossos ancestrais. Quando a gente parar de se chocar 

com a natureza, nós podemos continuar sendo humanos, mas 

vamos ser muito diferentes desses antigos seres humanos que 

a gente aprendeu a amar, a reverenciar pelas coisas boas que 

significaram pra gente, que eles significam pra gente. 

Os meninos de quatro, cinco anos, já são capturados por 

quatro paredes, enfiados em algum sistema de controle, e ele 

não pode botar a mão num poraquê, que é um peixe elétrico, 

e levar um choque, não pode levar uma mordida de cobra, não 

pode levar uma picada de aranha. E isso são possibilidades de 

se chocar com a natureza...

Falando em natureza, o registro mais forte que ficou da minha 

infância foi que meu irmão ganhou uma potrinha linda, e botou o 

nome dela de Natureza. Ela criou, ficou linda. Um dia, a Natureza 

lá, vi que tinha um monte de palha embaixo dela, peguei uma 

vara e fui puxar as palhas. Ela deu um sinal, não tinha gostado, 

balançou o rabo. Passei a vara de novo, ela não teve dúvida, me 

meteu um coice bem na boca do estômago. Ela tinha tanta força, 

lindona, fortona... Pou! O sacizinho subiu, sem ar, sem nada, todo 

mundo foi me socorrer, né? Aprendi que minha alma capturou 

a alma daquela natureza. A Natureza me deu um coice na boca 

do estômago e me ensinou muito mais do que alguns anos de 

escola, de curso, de treinamento, oficina e outras asneiras. 

Vou fazer aniversário em setembro. E quero continuar em 

contato com a memória, a memória dos nossos antepassados. 

Aí vou viajando, viajando, entrando nos mananciais de visões, 
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as histórias antigas, as visões que os antepassados deixaram pra 

gente. Aí é muito legal. Pensei em um Memorial Indígena, que 

não é uma coisa que eu inventei. Mas quando passava balaio no 

corregozinho, junto com os meninos, já estava testando esse 

Memorial. Um tempo atrás, eu tinha uns 20 e pouco, 30 anos, 

tive contato com essas ideias de tecnologias. Fiquei pensando 

que queria muito fazer alguma coisa com relação às tecnologias 

tradicionais. Ainda nem tinha esse negócio de desenvolvimento 

sustentável, não era uma coisa tão difundida. Mas tinha comida, 

garapa, rapadura, as farturas todas. Com os engenhos simples, 

as coisas de madeira, o moinho d’água lá, a pedra triturando o 

milho. Será que a criança hoje sabe? Que com uma roda d’água, 

uma engenhoca com pedras, friccionando uma com a outra tira 

farelo, tira fubá, tira milho? 

E tem aí o Veveco Hardy, o arquiteto mineiro... Ele conversava 

comigo, me perguntando o que a gente ia fazer dentro desse 

Memorial. Ele gostava de cozinhar. Aí ele falou: e comida, vai 

ter? Sim, tem que ter uma cozinha. Mas a gente faz cozinha 

igual índio? Faz cozinha lá fora? Aí eu falei: é, Veveco, tem as 

malocas grandes lá fora, a gente podia deixar lá perto daquelas 

malocas um lugar lá pra cozinhar. Essa ideia continua. 

Eu gostaria que as crianças todas pudessem ser mais livres. 

Já fui pro Japão, eu já fui pra Europa, Estados Unidos, andei pela 

América Latina, entrei em lugares que só doidão, só guerrilha 

mesmo é que anda, fui em reunião no Banco Mundial, no 

Congresso Americano, na ONU, quem sabe na CIA, na KGB? Já 

andei nesses lugares todos, e pra mim não tem importância 

nenhuma, porque o lugar mais bacana do mundo que eu 

já fui mesmo foi dentro daqueles córregos, passar peneira, 

enfiar balaio, andar no lombo de burro. Ficar enfiando cana 

na engenhoca, com medo da cana puxar a mão da gente lá 
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pra dentro. Os nossos tios pegando a garapa lá, as vasilhas 

de garapa, jogando num caldeirão enorme, numas fornalhas 

gigantes, que eles botavam um monte de lenha pra queimar. 

Fazendo melado, fazendo aquelas coisas. O cheiro daquele 

material todo de cana, cana moída, o cheiro de café, esse cheiro 

da natureza, mudando em cada época do ano. 

Então, a terra dá um imenso manual de vida pro menino. E a 

gente não pode privar , ainda mais no comecinho da vida deles, 

desse choque com a terra, com a natureza. Isso é de alguma 

maneira antecipar esses adultos, essas futuras gerações de 

adultos, que fico pensando que vão ser diferentes dos antigos 

seres humanos que aprendemos a amar. Escutamos as histórias 

deles, né? Eles corriam mais risco. 

Quanto mais diferentes, no sentido profundo e radical, 

mais beleza, mais riqueza, mais vida nós vamos ter. E quanto 

mais iguais, quanto mais o mesmo molde nós formos, mais a 

gente vai correr o risco de empobrecer a nossa potência como 

expressão da vida. A identidade e a memória são os rios que 

carregam a gente na nossa experiência.  
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Yoneko Seimaru nasceu em 1933, na cidade de Registro, 

interior de São Paulo. Filha de pais japoneses, sua família sempre 

trabalhou na agricultura, e também com transporte. Mais tarde, 

ela e o marido decidiram abrir uma pastelaria, que tem hoje cerca 

de 40 anos. 

Rosa Fajersztajn nasceu no dia 15 de março de 1919, na 

cidade de Kazimir, Polônia. Filha de judeus poloneses, vivia com os 

pais em uma comunidade rural. Aos 16 anos, ligou-se ao Partido 

Comunista. Quando começou a Segunda Guerra, trabalhava em 

Varsóvia. Atuou na resistência contra os alemães, ficou presa em 

um gueto e em dois campos de concentração. Libertada, morou 

na Suécia antes de se mudar para o Brasil. Desde então, morou 

na cidade de São Paulo, onde se casou e teve  dois filhos.

biografias



Aloisio Pellon de Miranda nasceu em 25 de junho de 1959, no Rio de 

Janeiro. Formou-se em Geologia pela Universidade Federal da Bahia. É doutor 

em Análise de Bacias Sedimentares pela UFRJ. Ingressou na Braspetro em 1982, 

permanecendo até a incorporação da subsidiária pela Petrobras, em 2002. Atuou 

na área internacional como consultor de exploração e produção (em projetos 

com Iraque, Irã, Líbia, Iêmen e Bolívia). Hoje é gerente de Estudos Regionais de 

Exploração da Área Internacional, no Rio de Janeiro. 

Maria Florescelia Bandeira Piovan nasceu no Ceará, em 14 de maio de 

1965.  Tinha 15 anos quando um homem , que nunca havia visto, convidou-a para 

“ir embora para Fortaleza”. Decidiu na hora. Viveu muitos anos com Carlos, que era 

casado. Da união nasceu Bárbara. Carlos morreu, e ela decidiu vir para  São Paulo, 

onde se tornou uma bem-sucedida manicure. Depois, se apaixonou por cinema, 

fez vários cursos e escreveu roteiros, um deles a partir de sua história de vida. 

Sebastião Marinho da Silva nasceu no dia 10 de março de 1948, na cidade 

de Solânea, Paraíba. Um dos fundadores da União dos Cordelistas, Repentistas 

e Apologistas do Nordeste (Ucran), começou aos 20 anos a trabalhar como 

repentista e cantador. Mudou-se para São Paulo, onde foi zelador de prédio, antes 

de iniciar uma vitoriosa carreira artística. Tocou no comício das Diretas Já, dirigiu 

programas de rádio e escreveu um livro infantil (uma versão em cordel para a 

história de Romeu e Julieta), para despertar nas crianças o interesse pela poesia.

Elifas Vicente Andreato é filho de José Vicente e Alzira. Um dos maiores 

artistas gráficos brasileiros, nasceu no dia 22 de janeiro de 1946, em Rolândia, 

norte do Paraná. Entrou como estagiário na Editora Abril, tornando-se diretor 

de arte dois anos depois. Atualmente, Elifas edita o Almanaque Brasil, revista de 

cultura popular que existe há 12 anos.  

Antônio Luiz de Matos nasceu em Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha, 

Minas Gerais, no dia 14 de outubro de 1943, filho de Sebastião e Maria das Dores. 

Nasceu e se criou onde até hoje mora. É dono de vasto conhecimento sobre 

plantas que curam e sobre instrumentos musicais de origem africana. Por causa 



de sua excelência na arte de fazer tambores, recebeu o título de 

Mestre Antônio, mas prefere ser chamado de Antônio Bastião. 

Neives Baptista nasceu no dia 27 de junho de 1936, na 

cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. Foi ceramista e motorista 

de ônibus. Aposentado, começou a se dedicar ao Carnaval e à 

confecção do sopapo, instrumento musical de origem africana. 

Criou uma orquestra, hoje regida pelo filho. Teve formação 

católica, mas, ao descobrir sua mediunidade, ligou-se à umbanda.

Idaliana Marinho de Azevedo nasceu em Paraná do 

Espírito Santo, interior do Pará, no dia 19 de março de 1936. 

Formada nas comunidades eclesiais de base, viveu muitos anos 

com freiras que exercem funções comuns, fora do convento. 

Trabalhou como faxineira, em fábrica de castanha e no 

artesanato de palha, mas sempre foi educadora. Criou, também 

no Pará, a Associação Sociocultural Educativa Rural Mocambo-

Pauxi, de educação e cidadania. 

Antonia Nunes Café é conhecida como dona “Antonia 

Fogo”, porque “não leva desaforo para casa”. Nasceu em 

1939, numa povoação chamada Pau a Pique, Bahia. Seus pais, 

piauienses, fugiram da seca, chegando até a Bahia a pé. Ela 

morava em Barra da Cruz, inundada quando da construção da 

barragem de Sobradinho. As famílias foram obrigadas a morar 

a até 700 quilômetros dali. Organizou um grupo de famílias que 

voltou para a sua região alguns anos depois, formando a nova 

comunidade de Barra da Cruz. 

Geraldo Moreira Prado nasceu no dia 28 de julho de 1940, 

no povoado de São José do Paiaiá, município de Nova Soure, 

Bahia. Alfabetizado pela irmã, na infância teve pouco contato com 

livros. Entrou em uma biblioteca pela primeira vez já adolescente. 



Viajou de pau de arara para São Paulo e formou-se em História na USP. No Rio 

de Janeiro, fez mestrado e doutorado em Ciências Sociais. Decidiu doar, para o 

povoado em que nasceu, uma biblioteca que tem hoje cerca de 100 mil livros, a 

maior biblioteca rural do mundo, além de uma gibiteca, com cinco mil revistas em 

quadrinhos.

Ailton Alves Lacerda Krenak é filho de Neném e Nesita, e faz parte do 

povo Krenak. Nasceu em 29 de setembro de 1953.  Foi criado junto à natureza, 

tendo aprendido a gostar da floresta e respeitá-la como parte de sua família. Esta 

criação o incentivou a se tornar, mais tarde, uma grande liderança em defesa 

das causas indígenas. Em 1987, ficou internacionalmente conhecido ao falar 

durante a Assembleia Constituinte com o rosto pintado com pasta de jenipapo, 

em sinal de luto pelas leis que considerou um retrocesso para a luta indígena. 

Ajudou a fundar a União das Nações Indígenas e a Aliança dos Povos da Floresta. 

Colaborou para a criação da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço.
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