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As narrativas e descrições de casas, de cenas da infância, de paisagens, condições de
vida e de trabalho coincidem e também superam as informações que temos sobre os
cenários e características dos lugares. Muito se fala sobre a mineração e as consequências dessa atividade em Juruti, por exemplo; ou sobre os impactos ambientais, sociais e
econômicos das instalações das usinas do Rio Madeira, em Mutum-Paraná e Jaci-Paraná,
próximas a Porto Velho. Sabemos, de maneira geral, por meio de dados, notícias e reportagens, o que acontece nessas regiões; mas como ter acesso ao que se passa com as
pessoas que moram nelas? Qual é o impacto em suas vidas? De que maneira as mudanças
ocorridas nessas cidades afetam sua história e o curso de suas memórias? O que pensam,
vivem e sentem as pessoas sobre a sua realidade?
Além desta Edição do Educador, “Transformações Amazônicas – Série Memória dos Brasileiros”
tem outros produtos. Uma exposição virtual – www.museudapessoa.net – sobre a região, o livro
virtual Transformações Amazônicas – Série Memória dos Brasileiros e um DVD com 39 vídeos.
Por meio deles, é possível conhecer outras histórias de vida de pessoas que moram em Juruti,
Mutum-Paraná e Jaci-Paraná, ampliar a sua visão dessa região, estabelecer novas relações entre
muitas realidades, construir novos olhares e manter a nossa certeza: todo mundo tem uma história
para contar.

Realização

Patrocínio

TRANSFORMAÇÕES AMAZÔNICAS

Durante o ano de 2010, pesquisadores do Museu da Pessoa, de São Paulo, viajaram a Juruti, no Pará, Mutum-Paraná e Jaci-Paraná, em Rondônia, e entrevistaram vários habitantes dessas três localidades. Aqui estão 19 trechos das histórias
colhidas nessas viagens.
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OS ÍNDIOS, SUAS HERANÇAS

Meu pai era um doce de pessoa!
Meu pai era filho de índio. O pai dele era rio-grandense e a mãe dele era índia.
Índia pega no mato, no Acre. Os patrões invadiram aquelas áreas pra fazer os
seus seringais e exterminavam os índios, mandavam matar os índios, porque
os índios também matavam o povo que chegava e começava a desbravar as terras, as matas. Os índios matavam mesmo! Tinha matança de índio com branco,
de branco com índio, aí os patrões, geralmente, traziam muita gente bem decidida a vir pra matar, pra exterminar os índios. Atacar as aldeias, matar mesmo.
Morria muita gente! Muito branco, mas também muito índio exterminado!
Meu avô liderava as idas e buscas dos índios. Ganhava pra isso. E, numa dessas
idas, exterminaram uma aldeia, mataram muita, muita gente, muito índio mesmo!
Quando estavam voltando, acharam uma índia escondida numas raízes de igarapé,
embaixo de uma ponte. E aí: “Mata? Não mata?” Meu avô falou: “Não, vamos levar,
a gente entrega ela pro patrão. Se ele quiser, mata lá.” Pegaram a índia, trouxeram, calcularam que na época ela tinha uns 12 anos, era uma mocinha. A mulher
do patrão botou ela pra fazer as coisas, começaram a ensinar, pra ajudar em casa,
e ela foi domada. Dois ou três anos depois, a esposa do meu avô faleceu. Como ele
era homem de confiança do patrão, naquele tempo não casava – dava, né? O patrão
deu a índia pra ser mulher do meu avô. Desse casamento, da índia, que era no caso
a minha vó, nasceram um irmão, acho, e meu pai, que era o mais novinho. A indinha
morreu do parto do meu pai.
Maria Iraildes Valente de Menezes é moradora do distrito de Mutum (RO)
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Juruti era só
uma rua assim. Meu terreno aqui
ficava no meio da mata. Eu não queria vir para cá,
porque ia ficar no meio do mato. No dia de hoje, eu
estou no centro. Luz tinha até dez horas. Depois
apagava; a gente ficava no escuro, na vela. Faltava
tudo. Água. Eu tenho uma bacia que até hoje, se
você vir, é encardida, de tanta ferrugem. A água
daqui era horrível. Horrível. Aqui era mais mata.
De que se vivia aqui? Era de tucumã. Quando
chegava o barco na linha, era vender tucumã,
periquito, que é um passarinho, manga, vendia bastante nesses barcos. Era uma loucura!
Os meninos vinham e vendiam os passarinhos,
vendiam aquelas coisas. Tudo levavam para lá,
para vender. Papagaio, eles vendiam. Tudo.
Ah, e tinha fantasma! O cachorrão. Tinha o
negócio do cachorrão: “Lá vem o cachorrão!”
Eu nunca vi, nem quero ver. Mas o cachorrão
aparecia para várias pessoas. O pessoal comentava.
Sebastiana Gomes Pinheiro, Sabazinha,
é moradora de Juruti (PA)
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Juruti era
só uma casinha
aqui, outra casa lá. Onde
é essa rua da igreja, era só um caminho e uma igreja pequena. Depois de
muitos anos, o Frei Patrício fez a nossa paróquia. E
tinha o “nosso” Jará, um lago, em que se tinha a
paz de tomar banho. A gente andava pelo igapó,
lá onde era o riacho grande, um riacho bonito, a
água batia por aqui de fundura, uma areia bem
clara. Era muito bonito! A gente tomava banho e
pulava na água pra pegar um, pegar outro, era
assim. Era divertida mesmo aquela brincadeira
que a gente fazia! Às vezes, convidava outros
colegas, mas era pouca gente, eram três casas
que tinha aqui nessa rua – uma lá no canto, a
nossa aqui e outra, do nosso tio. Agora tudo
isso já é casa por lá, o resto já foi tudo ocupado por casas, casa de taipa... tem cada
casa de alvenaria ali! “Não vai lá no Jará?”
Agora não existe mais esse nosso Jará.
Só tem lá mais pra baixo, mas pra cá pra
cima, não tem mais nada. E nós tínhamos um terreno lá no Jará. Era o nosso
lugar de trabalhar, de tomar banho. Lá
nós plantávamos a mandioca para fazer
a farinha, o tucupi que a minha mãe
fazia, para o nosso mantimento.

HISTÓRIAS DE UMA JURUTI DO PASSADO

Maria Elba de Souza Silva
é moradora de Juruti (PA)

VIDA NO SERINGAL

De criança
mesmo eu me lembro muito pouco do
seringal, porque a mãe foi pro seringal, mas
não cortou seringa. Cortar seringa era com o
marido da irmã, da minha tia. A gente vivia lá
na casa dela. Ele cortava seringa. Cortava seringa e pegava peixe, tudinho. Às vezes, tava
com a lua clara assim, a gente sentada na
beira do jirau, do assoalho, via o peixe bater,
ele ia buscar o peixe pra gente comer, ainda de noite. Mas depois que eu fiquei velha
já, eu andei por tanto seringal, se for contar quanto seringal... Esse meu marido não
parava em nenhum, não. Quando ele plantava aqui uma roça, quando pensava que
estava deste tamanho, já tava levando pra
outro canto. Não sei o que dava na cabeça dele; parou mais foi aqui. Nós ficamos
aqui, aí fomos pra Porto Velho. Em Porto
Velho ele adoeceu, aí eu vim pra Jaci.
De Jaci, eu falei assim: “Olhe, eu vou lá
pro Mutum.” Nós fomos pro Mutum pra
cortar seringa também.
Theodora Mariana da Silva Santos é
moradora de Jaci-Paraná (RO)
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Nós trabalhamos um punhado até ficar grandona;
trabalhava na seringa do meu pai. Nós começamos
com sete anos a ajudar meu pai. Trabalhava desde
pequena. Quando não ia pra seringa, vinha trabalhar
na roça. Na roça era plantar arroz, plantar maniva.
Com as mandiocas, a gente fazia farinha, vendia,
era assim. Aí vendia pros patrões. Pros outros seringueiros. A borracha, o patrão ia buscar de barco. Até
ficar grande, eu cortei seringa. Até quando casei! E,
depois que eu me casei, aí que eu fui cortar seringa
mesmo! Eu casei com 12 anos. Conheci meu noivo no
Jaci. Meu pai adoeceu, fomos pro Jaci. Fui lá, arrumei
esse noivo, aí casei. Lá no Jaci era ruim, ruim. Tinha
umas casinhas assim, uma carreirinha de casa assim,
de um lado, outra do outro, e pronto. Eu casei no seringal mesmo. Ele ia casar com outra, aí ela não quis
mais, acabou com o casamento. Ele perguntou se eu
queria casar. Daí eu falei que queria.
Maria Nazareth de Sousa, Dona Bebé,
é moradora do distrito de
Mutum (RO)

Eu nasci no
seringal. O nome era Palmeiral, em Jaci-Paraná. Minha mãe me teve no
seringal. Quem partejou, quem “me pegou”,
como se diz, foi uma nora dela. Ela estava trabalhando no dia e começou a sentir as dores.
A nora dela não era parteira, mas no seringal
tinha que fazer as vezes de parteira. Aí, sei que
quem me pegou foi essa “mãe de umbigo”, como
chamam. Eu morei no seringal; andava muito com
o meu pai, cortava seringa com ele, no tempo em
que ele era vivo. Tinha muita gente que morava no
seringal. Tudo no seringal. Tinha uns vizinhos de uma
hora e meia, mais ou menos. Os que a gente chamava de vizinhos ficavam a uma hora, uma hora e meia,
três horas. A minha casa no seringal era de paxiúba,
que é um açaí. Meu pai serrava aquilo ali, fazia a casinha, cobria de palha; fez meu quarto, o quarto de minha
mãe mais ele, a salinha de espera. Fazia uns banquinhos,
colocava na sala e fazia a cozinha. Tudo de paxiúba.
Rosa Maria Lopes é moradora de Jaci-Paraná (RO)

Naquele
tempo, no Pará,
mexia-se muito com juta.
Eu passava o dia dentro da água
trabalhando. Fui crescendo e ouvia falar do
garimpo de cassiterita em Rondônia. Eu estava com
17, 18 anos. Eu olhava na revista a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e dizia: “Vou conhecer.” “Minha mãe, como é que a gente
faz pra eu ir?” Ela disse: “Meu filho, não vá, não.” “Mamãe, é o seguinte:
cada um de nós tem nossas coisas; venda meu terreno que eu vou viajar.”
Ela começou a chorar e vendeu. Eu comprei a passagem, saí de casa no
dia 15 de junho de 1970, à meia-noite, de navio. Quando eu cheguei
em Óbidos, foi uma tristeza, ainda não tinha arranjado colega nenhum.
Depois, no outro dia, já comecei a conversar com os outros, aquilo foi
animando, eu esqueci. No dia do jogo da Copa de 70, eu já estava no
Porto de Manaus. Quando cheguei no garimpo, passei três dias trancado dentro de uma casa, com medo; era muito tiro, muita gente,
umas 10 mil pessoas dentro do garimpo, e se dizia: “Fulano matou
outro. Fulano esfaqueou outro.” Aí foi que eu achei meu amigo.
E ele: “Rapaz, eu tô indo pra trabalhar”, e fomos. Cheguei lá, os
maranhenses se deram comigo e eu: “Deixa eu sacar cata?” Cata
é o nome de um barranco de onde se tira o minério, quebrando
tudo na pá, na mão. Era tonelada, 10 mil quilos; cassiterita ali
era negócio de quilo.
Francisco Batista Vanselier é morador de Jaci-Paraná (RO)
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NOVAS ROTAS

Meu pai veio do Rio
de Janeiro pra Amazônia atrás de uma
vida melhor e nos trouxe. Essa estrada de ferro foi
que convocou o povo pra vir pra cá. Tanto é que eu
tenho um papel aí, um jornal, que fala sobre isso
tudo. Meu pai veio muito tarde pra aprender como
era a situação. Quando o meu pai veio pra cá, essa
estrada aqui estava quase toda pronta. Foram os
ingleses e alemães que fizeram isso aqui. Meu pai
veio pra trabalhar nessa estrada, em Porto Velho.
A primeira vez que nós chegamos em Porto Velho
foi em 1959. Dia 26 de março de 1959. E eu fui
abrir a estrada vindo de Brasília, derrubando pau
com motosserra e machado, nessa estrada que o
Juscelino Kubitschek queria abrir. Do Porto de Manaus pra cá, nós éramos 350 homens. Desses, a
maior parte está plantada dentro desse mato. Índio
matou, malária matou, cobra comeu, onça comeu.
Cada um pegava o seu lote de trabalho, um ou dois
quilômetros de mato pra derrubar. Você derrubava
as laterais e, no centro da estrada, você tinha que
arrancar. Passavam dois, três dias, num pau daqueles. Tinha que tombar... eram três homens ali
pra botar pra valer. Borrachudo, carapanã, onça,
índio, tudo o que tinha no caminho. Foi questão
de um ano e pouco até terminar. Depois, voltei pra
Porto Velho, fui trabalhar em garimpo.
Pedro Chuck Cheeman Koapeck é morador de
Jaci-Paraná (RO)

MUTUM E O GARIMPO
Mutum foi um dos lugares de que mais saiu
ouro, e em Mutum não tem recordação nenhuma do garimpo que foi usado aqui. O
Mutum não tem uma casa feita e bonita,
qualquer coisa feita por garimpeiro. Mutum
não tem uma igreja feita por garimpeiro.
Mutum não tem nada. O garimpo mais fácil
que nós tivemos na face da Terra foi esse
aqui. Se a senhora chegasse aqui às 10
horas, quando dava 12 horas, 12 e meia,
a senhora estava na rua. Era fácil demais!
Quando é difícil, você chega dentro da cidade, mas aqui era fácil demais. Pegava
o ouro e sumia embora. Porque, quando
acabava daqui, eles iam pra acolá; o teu
aqui já não prestava, já queria ir pra lá.
E era assim. Também todo dia matavam
gente, todo dia. Não tinha um santo dia
pra não amanhecer um morto.
Rubim Luis Benarroque é morador do
distrito de Mutum (RO)
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Quando estourou o garimpo, todo mundo só falava nisso. No
primeiro ano, era só manual; o pessoal trabalhava, já começou o
garimpo em 77. Do mês de agosto pra frente, peão que aparecia
aqui dizia que garimpeiro era tudo bravo, não conhecia nada. Veio
gente de todo canto. Depois é que colocaram draga aí. No primeiro
ano era só balsinha, só balsa com motor a gasolina. Até dois anos
atrás. Daí pra frente começou a draga, só draga de queixo duro e
aquelas escariantes. Nos primeiros anos, vinha gente de todo canto,
do país todo. Até chinês vinha pra cá, trabalhar aqui no garimpo. Só que
tinha muitos que chegavam aqui bravos, não sabiam nem o que era ouro
e achavam que era chegar aqui, montar a draga e fazer quilos e quilos de
ouro. Tinha muitos que trabalhavam um tempo e largavam a draga aí com
tudo e iam embora, porque não faziam nada. Eles eram bravos, não sabiam
nem por onde iam trabalhar em ouro. Muitos deixaram draga; peões achavam draga com tudo; às vezes tiravam só o motor de cima, levavam só
ele e o resto deixavam aí. O peão desmanchava a draga, fazia
casa de madeira; tinha madeira na beira desse rio.
Joaquim Gonçalves Mendes, Seu Belisca,
é morador do distrito de
Mutum (RO)

Eu mudei para cá no final de 1972. Quando me
casei, passei cinco anos tentando fazer uma fazenda de gado, mas não tive prosperidade no negócio.
Voltei para onde eu tinha nascido: Ana Rosa. Fiquei
mais dois, três anos lá. Nesse tempo, eu trabalhava com juta, fazendo roçado e plantando. Depois as
coisas foram começando a melhorar; começou a aparecer uma luzinha lá no fim do túnel e eu mudei para
Juruti e aqui comecei a desenvolver os meus negócios.
E cresceu bastante! Primeiro ano: mudei para cá, continuei com meus negócios. Aí eu parei de produzir a juta e
passei a comprar, tomando mercadoria fiado dos outros.
Naquela época, o negócio de Juruti era a juta. Não se falava noutra coisa! Então, quem era interessado na juta fazia
de tudo para ficar com ela. Tinha uma empresa aqui, uma
firma grande que hoje está em Óbidos – o dono dela morreu
e o filho está praticamente fechando. Eu tomava mercadoria
fiado desse pessoal e comecei a levar meu negócio. Eles vendiam fiado assim, com seis, oito meses de prazo para pagar.
Fui crescendo, comecei a levar meu próprio negócio. Primeiro
ano, segundo ano, terceiro ano. Todo ano crescia um pouco.
E a família, os filhos crescendo. Comprei um apartamento em
Belém; botei meus filhos para estudar. Todos se formaram. E
eu, pelo gosto que eu tinha no negócio aqui, continuei em Juruti. Cheguei a ponto de ser o maior comprador de juta de toda a
região, entre Parintins, Óbidos, Santarém. Eu sozinho comprava
mais juta do que todas essas cidades. Eu dominava 80%
da produção de fibra do município de Juruti.
Antonio Raimundo de Souza
Printes é morador de
Juruti (PA)
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O papai contava que, em 1944, quando chegou a juta, ele plantou uns 30,
40 hectares. Derrubou muitas matas
para o plantio da juta. Não sei se é
verdade, mas falaram que as primeiras
sementes vieram no cabelo de um japonês, porque era proibido trazer para
o Brasil a semente de juta. Acho que
naquele tempo não existia tanto federal
para fiscalizar, então ele colocou no cabelo e veio embora pro Brasil. Aqui, em
qualquer terra molhada, a gente coloca a
juta e, com dois, três dias, ela começa a
brotar. Com três, quatro meses, cria galho
em cima. Naquele galho já dá a semente.
Aí pronto! Depois que a gente teve a semente, foi crescendo muito. Foi espalhando. A juta dava dinheiro rápido, sabe? Se
você plantasse em outubro, aí novembro,
dezembro, janeiro, fevereiro, em março já
colhia. Naquela época, qualquer um comprava juta. Era um dinheiro bem bacana.

NA LIDA COM A JUTA

Manoel de Souza Lima, Seu Maravilha, é
morador de Juruti (PA)

Eu comecei o hotel, uma pousada na época, através das amizades. Chegava vendedor lá na minha baiuca, ele comia, e eu oferecia: “Meu filho, quer ficar
aqui? Eu tenho um cantinho.” Aí, foram crescendo aquelas amizades. Como hoje – chegaram duas
senhoras e disseram: “Ah, Dona Lourdes, nós viemos pra cá de Belém, enviadas de fulano, que disse pra não
deixar de visitar a senhora e ficar aqui. E a senhora está de parabéns, ofereceu pra nós aquilo de que gostamos,
o pão quentinho e a tapioquinha.” Aquela coisa vai aumentando, um vai levando pro outro. Se um hóspede
chegasse em casa se queixando de alguma dor: “Olha, meu filho, aqui tem um quarto, fica aqui. O que tu está
sentindo? É dor de cabeça? Eu já vou fazer um remédio pra ti.” E assim eu fui conquistando as amizades.
Depois de uns oito anos que eu fiz o hotel (eram 16 quartos), fiz mais quatro, inteirei 20. Era para o pessoal
que vinha explorar o negócio de ouro. Eu fiz os quartos, pintei, mas ninguém entrou. Um belo dia, em 85, Dia
dos Pais, era domingo e eu fui à missa de noite; quando eu cheguei, tinha uma festa num bairro e todo mundo foi pra lá. Estava um menino aqui, eu falei: “Fecha esse comércio, filho, tem pouca gente, pede licença
pro rapaz que está bebendo, vambora fechar! E vamos para o Bom Pastor, que é dia de festa.” Quando ele
fechou, começaram a bater na porta. “Dona Lourdes, vamos orar a Deus, está caindo a frente da cidade!”
“Caindo a frente da cidade, o que é isso?” Lá na frente tinha três casas, do Valdomiro, do Pedro Camarão
e mais um depósito de gasolina. Quando eu cheguei na beira do rio, já tinha caído o canto, foi rápido. Aí,
eu me lembrei: “Meu Deus do céu, tem gente lá na frente que não tem por onde sair.” A minha casa foi
sempre grandona, dava uma rua. Eu tinha um depósito de sal lá, com uns 200 sacos de sal. Eu disse: “Entra, gente, pega essas marretas e quebra todo esse depósito daqui pra esse pessoal da frente passar por
aqui.” Era só sal, um montão de sal por baixo. O depósito desabou todinho, quebraram, o pessoal saiu.
“Mas, Dona Lourdes, a senhora vai ter esse prejuízo?” Eu disse: “Pra mim, agora, não está importando a
mercadoria e o dinheiro. O que está me importando é a vida do ser humano. Isso aqui, eu trabalhando
sei que vou recuperar, deixa isso. Eu só pensava nas três famílias que estavam lá na frente e que não
tinham mais por onde sair. Teve que arrebentar as paredes para saírem pela outra casa que dava de
fundo pra minha. À meia-noite, o hotel rachou todo.
Maria de Lourdes Pimentel Sampaio é moradora de Juruti (PA)
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HISTÓRIAS DO COMÉRCIO

Eles foram lá
em casa, pra indenizar. Anotaram
tudinho, os pés de árvores, o tamanho da casa. E falaram: “A senhora vai querer outra casa ou vai querer em
dinheiro?” Eu falei: “Não, eu quero outra casa, sendo
do tamanho dessa, com três quartos, sala e cozinha.”
“Então tá bom, minha tia, a senhora vai ganhar uma
casa boa.” Então eles vão me dar a casa e já me deram
9 mil. Depois que eu passar pra casa, aí eles vão me
dar o restante. Eu fui lá e gostei da casa, tem uma casa
de amostra. Só que é pequenininha. Agora, a que eles
vão me dar mesmo é de três quartos, sala e cozinha. É
lá em cima da BR onde eles estão construindo as casas.
Do lado do cemitério. Nesse ponto, eu não tô muito
gostando, porque sair do meu lugarzinho tão gostoso,
ventilado... Há 30 anos que moro ali... eu acho que
vou estranhar muito. Porque eu nunca morei em casa
de alvenaria; eu gosto sempre de morar em casa de
madeira; eu me sinto melhor, é ventilada. E casa assim de alvenaria, quando a gente tranca tudo, é muito
quente. Eu não sei se eu vou me dar nessa casa, mas
fazer o quê? E eu gosto demais da minha casa. Deus
me livre! Gosto demais daquele lugar ali. Meu marido
faleceu, construiu aquela casinha pra eu ficar debaixo.
Ali é morada boa, na beira do rio.
Bela Barreto Moreira é moradora de Jaci-Paraná (RO)
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Antes de ter
esse pessoal da usina
aqui, a minha filha deixava o varal
de roupa na cara do poço dela. Passava dois,
três dias em frente do poço e não roubavam. Agora
até chinelo, se deixar fora, roubam. Só se pode desconfiar dos que chegam. Eu quase nem ando por aí. Eu escuto o pessoal falar: “Fulano roubou.” Um dia desses,
entraram na casa de um homem, pra lá do Colégio
Coralina, bem na esquina. A valência dele é que o
filho estava lá dentro e viu o pessoal. E escondeuse lá, escutando. Quando ele viu que eles estavam
com revólver e outro pegando as coisas, ligou pra
polícia do celular. A polícia pegou os caras em
flagrante. E fizeram eles entregarem tudinho e
levaram. Por isso eu tenho medo. Tenho medo
de ficar só na casa dela, que lá na casa dela
tem é bicicleta, é moto, é carro, é tudo.

UMA USINA NA VIZINHANÇA

Maria Ninita da Silva é moradora de
Jaci-Paraná (RO)

As visões, muitas vezes, o que
faz é o medo. Mas
existem. Aqui perto
da Boca do Piranho
tem o Encante. Esse
Encante faz algumas coisas que botam medo: bate
pilão lá dentro, faz barulhada
no fundo do mar. Uma vez, um
camarada ficou de porre, deitou
na canoa e ficou lá com a perna de
fora, na água. Quando ele acordou,
tinha um peão puxando a perna dele
lá pro fundo, queria levar ele pra lá. Ele
despertou e num instante passou a cachaça dele com aquele medo! Cada região
tem suas coisas pra apresentar. Óbidos tem
seus peixes, seus botos, suas cobras grandes.
Mas eles andam. Às vezes, estão pra cá. Um
camarada, pescador, estava num lago chamado
Jacaré, no limite do Amazonas. Quando ele estava
esperando pra matar um pirarucu, um boto veio e
borbulhou embaixo da canoa dele – “blublu, blublu” –
soltou aquele bolhume. E ele pensou: “Se esse boto tornar a espantar o peixe, ele vai já pro arpão.” E saiu pro
igarapé. Veio o boto e fez a mesma coisa. Ele arpoou e
o boto saiu pra fora, pro Amazonas; e ele pegou na linha
e o boto saiu pra fora com a canoa dele, direto pra baixo. Uma maresia forte! Quando ele chegou aqui perto do
Coró-Coró, já estava meio com medo: “Pô, esse boto não
para!” Aí começou a puxar a linha. E quando começava a
chegar mais perto, o boto sempre boiava. Quando chegou
mais perto, ele viu que tinha um arranhado nas costas
do boto. Puxou mais. Quando o boto chegou mais perto e
boiou, deu pra ele ver o que era: estava escrito “Óbidos”
nas costas do boto! Pensou: “Esse boto é de Óbidos.” Ele
cortou a linha do arpão e o boto foi embora pra Óbidos.
Pedro Santarém Marturano é morador de Juruti (PA)
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Quem faz a visagem é você mesmo, é o medo. Aqui tem uma visagem: aparece o
fogo, ele voa por aqui, entra aqui, sabe o que é? Minério. Porque aqui é a maior
bacia do mundo. Eles dizem que todas essas ilhas têm minério. Onde tem minério aparece o fogo. Às vezes, você ouve um grito, você vê uma pedrada e é a
natureza. Você que fica com medo, mas não é nada. Eu sempre encontro meu
genro que trabalhou na mineração; lá tinha um grito. Quando foi uma noite,
eles estavam lá, eles eram em 20 na clareira: “Olha, lá vem o grito! Hoje nós
vamos matar esse bicho.” Veio gritando, veio gritando, eles fizeram um fogo,
veio, gritou no meio deles e não viram nada. Então, é a natureza.
A natureza é viva. Tinha um cara, ele mora no Juruti Velho... Eles trabalhavam no tapajós fazendo roçado, eles eram 40 homens. Uma noite, ele
foi caçar e ouviu aquele grito, e pau caindo, e... ele chamou o capataz:
“Cadê o pessoal?” “Estão aí, dormindo.” “Mas, rapaz, estavam derribando
o roçado lá.” “Rapaz, é a natureza. Tu queres ver?” Quando foi no outro
dia, nem um cipó cortado. Então a visagem quem faz é o medo. Porque
a natureza, ela grita, ela urra, mas não é nada.
Bertino Gomez da Cruz é morador de Juruti (PA)

CRENÇAS E RELIGIÕES
Desde
que nasci, já diziam que eu
ia ser rezadeira. Naquela época, as parteiras tinham uma visão diferente. Elas
conheciam certas coisas nas crianças,
quando nasciam, como era o comportamento duma pessoa que ia ser rezadeira.
Quando eu nasci, ela já falou pra minha
mãe: “Ah, nasceu uma grande mulher, uma
rezadeira que talvez vá salvar muitas vidas.”
Eu tinha uma cruz vermelha na cabeça, elas
sabiam por causa disso. Desde criança, eu falava coisas pros outros que eu nem sabia que
falava. Pensavam que era brincadeira de criança e dava certo. Foi assim que eu comecei a
arrumar essas pessoas que até hoje são, praticamente, meus seguidores. Já tratei dos pais,
dos filhos, netos, já estou pra ir pros bisnetos
daqueles. Já vi muitos casos na minha vida,
ajudei muitas pessoas e vi coisas tristes, que
só muita fé podia curar. Eu tinha uns vizinhos
evangélicos, e uma senhora me chamou pra
ver o bebê. Cheguei lá, a mãe estava muito
desesperada, disse pra mim: “Eu entreguei
esse menino, ele está morto, não tem mais
jeito.” Eu olhei, o bebê me olhou, eu disse:
“Olha, eu vou tratar seu filho. Você deixa
que eu o trate?” Ela disse: “Trata.” Outra
senhora, da mesma igreja dela, disse:
“Eu ajudo você.” Ficamos só eu e ela no
quarto, eu orei no bebê e depois fui fazer remédio caseiro. Era uma febre tão
alta que o menino, branquinho, estava
que nem um camarãozinho cozido, e
nós começamos a lidar, eu e a outra
senhora. Quando foi umas cinco horas
da tarde, ele viveu de novo. E está um
homem feito, bonito, cheio de vida.
Domingas Coimbra de Souza
é moradora de Juruti (PA)
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Todas as
freiras que vieram para
Juruti deixaram muitas saudades. Tem
uma que ainda está no Juruti Velho, a irmã Brunildes.
Essa irmã Brunildes, quando chegou aqui, se meteu
a fazer casa. Fazia comungó, um barro, para subir as
paredes das casas. Ela fez muita casa para pobre aqui.
Ajudou muito. Assim que ela fazia casa, fazia horta. Era
muita horta! E a irmã Gertrude ensinava a costurar. Muita
gente que não sabia nem pisar na máquina, ela ensinou a
costurar. E a outra salvou muita gente da morte; abaixo de
Deus, a irmã Ávila. Ela salvava mulher que estava para ter
neném e não podia ter. Ela operava e fazia, ela mesma.
Eu gostava muito de reza. Gostava mesmo. Era só morrer
um, lá iam me chamar para rezar. Aqui, na nossa terra, se
morre um, a gente faz sete dias e reza para ele. No primeiro
dia, acende uma vela; no outro, outra vela; até as sete velas,
é o último dia. Aí a gente vem embora, já terminou. Tem a missa e pronto. É assim que é.
Zanira Torres dos Santos, Dona Mimi,
é moradora de Juruti (PA)

